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RESUMO

Pressões sociais e arcabouços regulatórios suscitaram a possibilidade
de as instituições financeiras serem afetadas negativamente pelos impactos
sociais e ambientais decorrentes dos projetos que financiam. A percepção de
que o potencial destes impactos está diretamente associado aos riscos
financeiros e de reputação aos quais estão expostas fez com que estas
instituições adotassem critérios socioambientais em financiamentos. Este
trabalho se propôs a analisar como as instituições financeiras estão se
organizando para adaptar sua visão de negócios e estrutura organizacional
às emergentes demandas pelo gerenciamento do risco socioambiental nos
financiamentos. A partir do estudo de uma amostra de bancos signatários dos
Princípios do Equador e de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD),
pioneiros na adoção de salvaguardas socioambientais, se corroborou a
hipótese de que esse processo está influenciando as políticas, procedimentos
e estruturas de governança dos bancos, bem como motivando a utilização de
ferramentas e abordagens metodológicas específicas, inclusive no que se
refere aos padrões de relacionamento com as partes interessadas.

Palavras-chave: instituições financeiras, gestão do risco socioambiental,
sustentabilidade, Princípios do Equador.

ABSTRACT
Environmental and Social Risk: the influence on the organizational
arrangement and on the business vision of financial institutions
Social pressures and regulatory frameworks have raised the possibility
of financial institutions being negatively affected by social and environmental
impacts of projects they finance. The awareness that these potential impacts
are directly linked to the financial and reputational risks to which they are
exposed has driven these institutions to adopt social and environmental
criteria in their loans. This research proposes to assess how financial
institutions are organizing themselves to adapt their business vision and
organizational structure to the emergent demands for environmental and
social risk management of its financings. From the study of a sample of
Equator Principles Financial Institutions and Multilateral Development Banks
(MDB), pioneers in the adoption of social and environmental safeguard
policies, this work confirmed the hypothesis that this process is influencing
banks’ policies, procedures and governance structures, as well as motivating
the use of tools and specific methodological approaches, including in relation
to stakeholder engagement standards.
Key Words: financial institutions, environmental and social risk management,
sustainability, Equator Principles.
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1 INTRODUÇÃO

“We live in a world that is full of us and our stuff, a world that is finite in
terms of the economic activity it can sustain. We need to build the
physical constraints of a finite biophysical environment into our
economic theory”
Herman Daly (2011)

O desenvolvimento da ciência ambiental levou a um conhecimento cada vez
mais profundo da natureza e à reflexão sobre a dupla função do ambiente,
que é o meio provedor de recursos fundamentais aos processos de
desenvolvimento socioeconômico e, o meio de vida, que tem sua integridade
associada à manutenção de funções ecológicas essenciais. Dessa forma, à
sociedade moderna não resta outra opção a não ser gerir esse ambiente,
ordenando e reordenando a sua relação com meio natural (SÁNCHEZ, 2008).
A institucionalização do gerenciamento ambiental e dos direitos humanos fez
com que os agentes econômicos passassem a ser responsabilizados pelos
danos causados à sociedade e ao meio ambiente e onerados com os custos
de sua indenização e recuperação (SACHS, 1993). Mais suscetível aos
reflexos negativos dos seus impactos socioambientais em termos econômicofinanceiros e de reputação, o setor empresarial tem provocado uma
movimentação no sentido de rever a forma usual de fazer negócios, da qual
emergem temas como desenvolvimento sustentável e responsabilidade social
empresarial (MARQUES, 2006).
Sachs (1993) reconhece o importante papel exercido pela sociedade neste
processo e considera as pressões dos grupos civis organizados como
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preponderantes para este avanço institucional, a ponto de qualificá-los como
um terceiro sistema de poder, ao lado do Estado e dos poderes econômicos,
um marco deste final de século.
O sistema financeiro exerce um papel relevante no contexto social e
econômico global e o impacto de seus negócios tem sido crescente, levando
o mercado e a sociedade civil a acompanhar atentamente sua atuação e
exigir, além do bom desempenho econômico-financeiro, a adoção de políticas
e práticas de gestão, especialmente no tocante ao crédito (MARQUES,
2006).
O estabelecimento de critérios sociais e ambientais para financiamentos a
grandes projetos vem se tornando uma prática recorrente no mercado
financeiro, com repercussões sobre as atividades produtivas de grande porte
que dependem dessa fonte de recursos. Ainda que sejam aplicados a
parcelas pequenas dos portfolios das instituições financeiras, padrões
internacionais voluntários, como os Princípios do Equador, vêm se tornando
referência nos mercados (MAGALHÃES, 2011).
Segundo Tosini (2007), esse processo de autorregulação pode estar
associado

ao

interesse

dos

bancos

no

gerenciamento

do

risco

socioambiental, na medida em que, segundo a autora, este pode ter reflexos
sobre os grupos de riscos aos quais estão tradicionalmente expostos: de
mercado, de crédito, legal, operacional, e de reputação. Alinhadas a esse
preceito,

emergem

no

Sistema

Financeiro

Nacional

(SFN)

novas

regulamentações que introduzem os riscos socioambiental e de reputação no
rol daqueles que devem ser tratados pela estratégia de gestão de riscos e
alocação de capital dos bancos que operam no Brasil.
A incorporação destas variáveis nos negócios impõe um repensar estratégico
às empresas que atuam no mercado financeiro. Novos arranjos institucionais
têm sido criados e estão aos poucos moldando regras, estruturas e relações
que

configuram

um

novo

fórum

onde

são

tratadas

as

questões

socioambientais relacionadas aos financiamentos operados pelos bancos
(MAGALHÃES, 2010).
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Esse cenário revela a pergunta de pesquisa adotada pelo presente trabalho:
Como as instituições financeiras estão se organizando para adaptar a visão
de negócios e a estrutura organizacional às emergentes demandas pelo
gerenciamento do risco socioambiental nos financiamentos?

1.1. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo principal evidenciar como as instituições
financeiras estão se organizando para adaptar a visão de negócios e a
estrutura organizacional às emergentes demandas pelo gerenciamento do
risco socioambiental nos financiamentos. Para isso, discute os potenciais
objetivos e motivações dos agentes envolvidos na inserção destas variáveis
nos negócios, investiga a abordagem utilizada por bancos signatários dos
Princípios do Equador e por Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD)
- pioneiros na adoção de políticas de salvaguarda sociais e ambientais em
financiamentos - e identifica potenciais tendências.
A principal hipótese desenvolvida é que a gestão do risco socioambiental tem
provocado mudanças na visão de negócios e nas estruturas organizacionais
dos bancos, com impacto sobre suas: políticas e procedimentos internos,
estruturas de governança, ferramentas utilizadas e grau de transparência.

1.2. Métodos

Tendo em vista os objetivos apresentados, a presente pesquisa foi
desenvolvida em duas fases, uma exploratória e outra analítica. A etapa
exploratória foi realizada com a intenção de investigar o tema risco
socioambiental e buscar evidências do seu impacto na organização, no
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funcionamento e no posicionamento das instituições financeiras perante os
seus públicos de interesse.
Considerando a importância dos bancos multilaterais de desenvolvimento na
formulação e adoção de critérios socioambientais em financiamentos, de
forma pioneira, bem como a relevância dos Princípios do Equador para
disseminação destas práticas no mercado financeiro, este trabalho elegeu
como escopo uma amostra de instituições financeiras composta por: 3 (três)
bancos multilaterais de desenvolvimento e 3 (três) bancos signatários dos
Princípios do Equador.
A seleção dos bancos multilaterais de desenvolvimento foi realizada
considerando o pioneirismo na adoção de políticas de salvaguarda sociais e
ambientais aplicáveis a financiamentos, por acreditar que este aspecto tem
reflexos sobre a incorporação de mudanças nas estruturas organizacionais.
A partir da pesquisa sobre o histórico de adoção das referidas políticas,
obteve-se o resultado apresentado na Tabela 1, que resultou na escolha dos
Bancos: Interamericano de Desenvolvimento (Inter-American Development
Bank - IDB); Mundial (World Bank – WB); e Europeu de Reconstrução e
Desenvolvimento (European Bank for Reconstruction and Development –
EBRD).
No entanto, especialmente em relação ao Banco Mundial, o arcabouço
escolhido para compor a pesquisa foi o da International Finance Corporation
(IFC), braço privado do Grupo, responsável pelos financiamentos a
empresas, tendo em vista que são os padrões atualmente adotados pelos
Princípios do Equador.
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Tabela 1: Histórico de adoção de salvaguardas socioambientais em financiamentos
por bancos multilaterais.

Banco Multilateral de
Desenvolvimento

Ano de
Adoção

Política de Salvaguarda

1979

Política do Meio Ambiente (OP703)

Banco Mundial (WB)

1989

Políticas Operacionais e
Procedimentos para Avaliação
Ambiental de Projetos
Financiados pelo Banco

Banco Europeu de
Reconstrução e
Desenvolvimento (EBRD)

1991

Política e Procedimentos
Ambientais

Banco Africano de
Desenvolvimento (AfDB)

1992

Política de Meio Ambiente
(1990) e Diretrizes de
Avaliação Ambiental (1992)

Banco Asiático de
Desenvolvimento (ADB)

1995

Política de Reassentamento
Involuntário (1995), Política de
Povos Indígenas (1998) e
Política de Meio Ambiente
(2002).

* International Finance
Corporation (IFC), braço
privado do Banco Mundial.

1998

Salvaguardas Sociais e
Ambientais do Banco Mundial

Banco Interamericano de
Desenvolvimento (IDB)

Fonte: Elaborada pela autora a partir de ADB (2009), AfDB (2001), EBRD (2001),
EBRD (2008), IBRD (2010), IDB (2006) e IFC (2012a)

A escolha das instituições financeiras signatárias dos Princípios do Equador a
serem pesquisadas também considerou o pioneirismo como um dos critérios
de seleção, associado à disponibilidade de informações públicas e ao
reconhecimento pelo mercado em função da adoção de boas práticas. Dado
o interesse por estudar instituições heterogêneas em relação à região de
origem, buscou-se ainda selecionar bancos procedentes de diferentes
países. Com base nestes critérios, foram escolhidos dois bancos que
participaram da criação dos Princípios do Equador: Citigroup (Estados
Unidos) e Westpac (Austrália), bem como o primeiro banco brasileiro a aderir
ao compromisso (IFC, 2010; EP, 2013): o Unibanco, incorporado em 2008 ao
Itaú dando origem ao Itaú-Unibanco (Brasil).
O estudo qualitativo foi executado a partir da coleta e interpretação de
informações públicas de forma padronizada, considerando os atributos
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potencialmente

impactados

pela

incorporação

de

abordagens

de

gerenciamento do risco socioambiental em financiamentos, conforme sugere
a hipótese desta pesquisa: políticas e procedimentos; estruturas de
governança; ferramentas utilizadas; e grau de transparência (SILVA;
MENESES, 2001). Foram analisados relatórios, documentos, referências
jornalísticas e científicas a fim de identificar o processo de adoção de novas
estratégias pelos bancos para lidar com o tema.
Na fase analítica buscou-se examinar os resultados da pesquisa, tendo como
base alguns conceitos adotados pela teoria das organizações, bem como
identificar padrões e tendências nas abordagens de gerenciamento do risco
socioambiental pelas instituições financeiras pesquisadas. O método indutivo
prevalece nesta pesquisa devido ao foco da fundamentação do conhecimento
sobre o tema na experiência prática. No raciocínio indutivo, a generalização
deriva de observações de casos da realidade concreta e as constatações
particulares levam à elaboração de generalizações (GIL, 1996; LAKATOS e
MARCONI, 1993).
Para fazer a análise do processo de incorporação de diretrizes e padrões
socioambientais no gerenciamento de riscos pelas instituições financeiras,
este trabalho começa apresentando uma breve conceituação de risco no
âmbito do mercado financeiro, com destaque para o universo dos riscos
socioambientais aos quais as instituições financeiras estão suscetíveis,
explorando com mais detalhes aqueles decorrentes das atividades de
financiamento, objeto desta pesquisa. O capítulo apresenta evidências de
que o risco socioambiental pode ter impacto direto sobre algumas das
tipologias de riscos às quais os bancos estão tradicionalmente expostos e
demandam abordagens de gerenciamento adicionais àquelas usualmente
adotadas para fazer face a estes riscos.
O segundo capítulo apresenta o histórico do processo de reconhecimento do
risco socioambiental pelas instituições financeiras, apresentando a formação
das principais iniciativas voluntárias do setor, bem como os incipientes
mecanismos de regulação estatal. A análise deste processo leva a crer que
os riscos socioambientais aos quais as instituições financeiras estão
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suscetíveis em decorrência das suas atividades de negócios, inicialmente
tratados no contexto da autorregulação, estão sendo reconhecidos como
relevantes também pelos governos e incorporados aos arcabouços
regulatórios nacionais.
O terceiro capítulo apresenta os resultados da pesquisa sobre as abordagens
de gerenciamento do risco socioambiental utilizada pela amostra de bancos
multilaterais de desenvolvimento; e o quarto capítulo descreve os frutos da
pesquisa às práticas dos bancos signatários dos Princípios do Equador. Em
ambos, a estrutura de apresentação das informações é organizada em linha
com a abordagem sugerida na hipótese do presente trabalho, contemplando:
políticas e procedimentos, estrutura de governança, ferramentas utilizadas e
transparência.
O capítulo 5 discute, a luz de alguns conceitos adotados pela teoria das
organizações, como as instituições financeiras estão internalizando estas
políticas socioambientais em seus arranjos organizacionais e em sua visão
de negócios, a partir da apresentação de uma síntese dos principais
resultados obtidos na etapa exploratória da pesquisa.
No capítulo final são apresentadas as conclusões correspondentes aos
objetivos propostos e a resposta deste trabalho para o seu problema de
pesquisa.
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2 RISCOS SOCIOAMBIENTAIS E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

“The words of risk analysis have been, and continue to be a problem
(…). When our Society of Risk Analysis was brand new, one of the first
things it did was to establish a committee to define the word ‘risk’. The
committee labored for 4 years and then gave up, saying in its final
report, that maybe it is better not to define risk.”

(Stan Kaplan, 1997 apud RAUSAND, 2005)

A palavra risco surgiu de forma tardia entre os séculos XIV e XVII para falar
da possibilidade de ocorrência de eventos futuros, em um momento histórico
em que o futuro passava a ser pensado como passível de controle. A
possibilidade de efetivamente utilizar o conceito de risco como estratégia de
administração, envolveu um longo processo com o desenvolvimento da teoria
da probabilidade e a sofisticação da estatística. A primeira fase da gestão de
riscos atinge seu auge no século XIX, na ciência sanitária, no entanto é no
século XX que efetivamente se formaliza com o aperfeiçoamento das
técnicas de cálculo de riscos (SPINK, 2001).
O campo interdisciplinar da análise de riscos se consagra na década de
1950, no contexto dos riscos associados a plantas e processos industriais,
inclusive de produção de energia nuclear, englobando algumas áreas de
especialidade, como a avaliação quantitativa ou cálculo dos riscos, realizada
a partir da identificação dos potenciais efeitos adversos do fenômeno em
análise, estimativa da probabilidade de ocorrência e da magnitude de seus
efeitos (RENN, 1998 apud SPINK, 2001).
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As outras áreas de especialidade da análise de riscos que emergiram na
época foram a percepção dos riscos pelo público e a gestão de riscos, então
compreendida por quatro estratégias integradas: os seguros, as leis de
responsabilização por danos, a intervenção governamental direta e a
autorregulação. Mais recentemente, a comunicação sobre riscos ao público
foi englobada como uma quinta matéria deste campo do conhecimento
(RENN, 1998 apud SPINK, 2001).
Foi também em meados do século XX que as finanças emergiram como uma
matéria independente da economia, e um dos pesquisadores que marcou
esse processo foi Harry Markowitz - vencedor do Prêmio Nobel de economia
em 1990 – com a publicação, em 1952, de um artigo no Journal of Finance
sobre teoria do portfólio. Apesar de não oferecer uma definição de risco, o
autor propõe na referida publicação que o investidor deve considerar o
“retorno esperável” como uma coisa desejável, e a “variação de retorno”
como algo não desejável; sendo este último, um termo que se remete ao
conceito de risco utilizado algumas vezes em finanças (HOLDON, 2004).
O termo risco é usualmente associado à possibilidade de não êxito e
expressa a probabilidade e as consequências de um evento acidental, de
efeitos adversos indesejados para a saúde ou vida humana, para o meio
ambiente, ou para bens materiais (RAUSAND, 2005). Entretanto, o conceito
adotado em alguns campos do conhecimento, como jogos, economia, saúde
e tecnologia, envolve uma dimensão positiva no enfrentamento de riscos, que
se aproxima do significado originado do baixo latim risicu ou riscu, que
significa ousar (SPINK, 2001).
Sob essa perspectiva o gerenciamento de riscos se torna um componente
importante da modernidade, presente, por exemplo, na disposição de investir,
motor principal da economia liberal (SPINK, 2001; COIMBRA, 2004; IBGC,
2007). Neste contexto, gerenciar riscos envolve em um processo ativo,
estratégico

e

integrado

de

identificação,

mensuração,

controle

e

monitoramento de riscos, com o objetivo de maximizar o valor da
organização, enquanto se minimiza as chances de ocorrência, ou os efeitos
negativos, de eventos indesejados (DIMA e ORZEA, 2013).
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Na conjuntura do negócio bancário, riscos designam genericamente qualquer
incerteza que possa desencadear perdas. No entanto, o risco não é idêntico
à incerteza na medida em que esta se refere à aleatoriedade de resultados,
enquanto risco se refere a efeitos adversos à riqueza que estes resultados
têm. Dessa forma o risco existe apenas quando a incerteza pode ter um
potencial efeito adverso, o qual implica em um potencial de perda; e apesar
de não serem tão visíveis e tangíveis quanto às receitas e os custos, os
riscos são indutores de práticas em todo o setor, que os assume, transforma,
e incorpora em seus produtos e serviços (BESSIS, 2010).
Instituições financeiras são pessoas jurídicas que realizam a intermediação
ou a aplicação de recursos financeiros e a custodia de valor de propriedade
de terceiros (BRASIL, 1964). Adicionalmente, Fortuna (2011) observa que
dificilmente se poderá identificar uma data a partir da qual os bancos
começaram a também exercer funções de grandes prestadores de serviços.
Visando atrair o maior número de clientes, estes serviços foram se tornando
mais ágeis e sofisticados passando em muitos casos a representar grandes
fatias das receitas dos prestadores, que retiram numerários, efetuam
pagamentos a funcionários e fornecedores, oferecem caixas automáticos,
cartões de crédito, entre outros.
Apesar da diversidade de atividades desenvolvidas pelas instituições
financeiras contemporâneas, suas principais funções são a transformação do
capital no tempo, no espaço e em escala, exercendo um papel único na
intermediação entre poupanças e investimentos, determinante para o
funcionamento adequado das atividades econômicas e para a organização
financeira das pessoas (BRITO, 2009). Dessa forma, os mercados
financeiros exercem influência sobre quase toda a vida nas sociedades
modernas, e as instituições e transações financeiras toram-se cada vez mais
complexas e interconectadas, fazendo com que alterações no seu
funcionamento exerçam impactos econômicos, sociais e ambientais, direta ou
indiretamente, sobre toda a sociedade (MAGALHÃES, 2010).
Para que assumam certos riscos é esperado que os bancos formulem
políticas e estratégias de atuação baseadas em análises, projeções e
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avaliações dos aspectos envolvidos na operação, de forma que a tomada de
riscos seja realizada de forma consciente (BESSIS, 2010). Segundo o autor,
o espectro de modelos e processos devem se estender a todos os riscos:
crédito, mercado, taxa de juros liquidez, para mencionar apenas as áreas
principais (BESSIS, 2002).
Considerado um dos principais riscos aos quais as instituições financeiras
estão suscetíveis, o risco de crédito surge quando contrapartes não estão
dispostas ou aptas a cumprir suas obrigações contratuais e seu efeito é
medido pelo custo de repor o capital se a outra parte não honrar o
compromisso assumido (TOSINI, 2007). O risco de mercado é definido pelo
Bank for International Settlement (BIS) como o risco de perdas de posições
dentro e fora do balanço decorrentes de variações de preços no mercado
(DIMA e ORZEA, 2013). Tendo em vista que o preço de ativos e passivos
está relacionado às taxas de juros e câmbio, e eventualmente ao risco de
commodities, esses fatores reconhecidamente contribuem, e podem ser
incorporados, ao risco de mercado, embora tenham classificações próprias
(TOSINI, 2007).
Apesar de o risco operacional não ser por si um conceito novo, ele não havia
recebido, de longe, a mesma quantidade de atenção que os riscos de crédito
de mercado até os últimos anos, quando foi integrado ao Pilar 1 do Novo
Acordo de Capital de Basiléia (Basiléia II); e definido como o risco de perdas
diretas ou indiretas resultantes de falhas ou inadequações nos processos
internos, nos sistemas e nas ações humanas ou por eventos externos (BIS,
2001).
A receita líquida de juros, diferença entre receita e despesas de juros, é a
principal determinante da lucratividade dos bancos. Mudanças nas taxas de
juros afetam ganhos, valor de ativos, responsabilidade dos itens do balanço e
fluxo de caixa. O risco de taxa de juros é o potencial de impacto negativo na
receita líquida de juros e se refere à vulnerabilidade da condição financeira
de uma instituição às alterações nas taxas de juros. Dessa forma, o objetivo
da gestão de risco de taxa de juros é manter os ganhos, aprimorar a
capacidade e a habilidade de absorver potenciais perdas, e garantir a
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adequação das compensações recebidas para o risco tomado (DIMA e
ORZEA, 2013).
Segundo Bessis (2002) o risco de liquidez se refere a múltiplas dimensões:
falta de habilidade de captar recursos a custos normais; risco de liquidez do
mercado; risco de liquidez de ativos, sendo que este resulta de uma lacuna
relativa à natureza dos ativos, em vez de relativa à liquidez do mercado. Um
conjunto de ativos líquidos atua como um amortecedor contra a liquidez do
mercado flutuante, porque os ativos líquidos permitem atender obrigações de
curto prazo, sem recurso a financiamento externo. O risco de liquidez pode
se tornar um risco importante para o portfólio dos bancos, no entanto, em
geral, é resultado de outros riscos que motivam o saque de depósitos ou a
retração da carteira de crédito.
Nos anos recentes, os reguladores tornaram o processo de formulação de
políticas e estratégias de atuação, embasadas em análises, projeções e
avaliações de risco, uma prioridade para o setor bancário, em reação às
falências que ocorreram no passado, materializando alguns riscos e
demonstrando que o setor não está longe de grandes problemas (BESSIS,
2010). Supervisores bancários têm direcionado esforços na avaliação da
qualidade dos sistemas utilizados pelas instituições financeiras para realizar
suas atividades, além da preocupação fundamental com o gerenciamento
adequado dos riscos por meio da sua

identificação, mensuração,

monitoramento e contingenciamento (THOMPSON, 1997).
Atualmente, o Bank for International Settlements é a principal instituição de
regulação do mercado financeiro em âmbito global e sede do Comitê de
Basiléia, fórum de cooperação em assuntos de supervisão bancária que
busca aprimorar a compreensão dos principais assuntos de supervisão e
incrementar sua qualidade, por meio da publicação de padrões e diretrizes.
Essa estrutura foi estabelecida a partir da ocorrência de eventos relacionados
às crises monetárias internacionais, com o objetivo de reduzir o risco de
novas conjunturas (MAGALHÃES, 2010).
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O Comitê da Basiléia, instituído no fim de 1974 pelos órgãos de supervisão
bancária do G10, é atualmente composto por 27 membros1 que respondem a
um comitê de presidentes de bancos centrais. Dentre as atribuições do
Comitê da Basiléia está a formulação de referências de boas práticas,
produzidas com a finalidade de criar padrões mínimos para o gerenciamento
de riscos. À medida que o Comitê não possui status de autoridade
supranacional com poder formal de instituir políticas ou normas, cabe às
autoridades monetárias e aos bancos centrais nacionais dos países membro
regulamentar suas orientações, dentre as quais se destacam os acordos, que
desde 1988, com o lançamento do Acordo de Capital de Basiléia, vêm sendo
periodicamente revisados, aperfeiçoados e aderidos pelos países em todo o
mundo (BIS, 2013).
O conceito central presente nos Acordos de Capital de Basiléia é o
requerimento de capital mínimo relativo, que institui a manutenção pelos
bancos de um volume de capital mínimo em relação à sua cesta total de
ativos, divididos em diferentes graus de risco, a fim de sustentar potenciais
perdas futuras decorrentes de riscos atuais (BESSIS, 2010). O primeiro
acordo, publicado em 1988, estabeleceu um coeficiente padrão mínimo de
8% entre o patrimônio líquido e os ativos ponderados pelo risco e
representou um significativo avanço rumo ao objetivo preconizado. No
entanto, também foi alvo de críticas, especialmente em relação às
classificações de risco, restritas ao risco de crédito, sob a justificativa de esta
ser a principal origem de risco para os bancos (BIS, 2001).
O Novo Acordo de Capital da Basiléia (Basiléia II), divulgado em 2001,
buscou alinhar as avaliações de capital aos elementos chave do risco
bancário e estabelecer incentivos aos bancos para aprimorar as técnicas de
mensuração de riscos e suas capacidades de gerenciamento. Para isso,
propôs um novo sistema baseado em três pilares, que teriam em conjunto a
função de aumentar os níveis de segurança e solidez dos sistemas
1

África do Sul, Alemanha, Argentina, Arábia Saudita, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá,
China, Coréia, Espanha, Estados Unidos, França, Hong Kong SAR, Índia, Indonésia, Itália,
Japão, Luxemburgo, México, Países Baixos, Rússia, Singapura, Suécia, Suíça, Turquia e
Reino Unido
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financeiros, enfatizando para isso o papel do processo de gerenciamento e a
disciplina de mercado, como complementos essenciais

e ig ncia de capital

mínimo (BIS, 2001).
Dessa forma, o primeiro pilar cobriu as necessidades de capital dos riscos de
crédito, de mercado e operacional e, para isso, previu a utilização de
métodos padronizados e de classificação interna. A fim de assegurar que
cada banco tenha processos internos sólidos para avaliar a adequação do
seu capital, com base em todos os riscos aos quais estão expostos, mesmo
aqueles que não possam ser precisamente mensurados, o segundo pilar
instituiu o processo de fiscalização, atribuindo responsabilidades às
instituições financeiras e às autoridades de fiscalização. Em paralelo aos
demais, o terceiro pilar, tem o papel de aumentar a transparência e conduzir
a melhor administração dos riscos pelos bancos e, para isso definiu
recomendações e exigências de divulgação de informações (BIS, 2001).
Tendo em vista que os acordos anteriores, mesmo adotados em larga escala
pelos órgãos de regulação bancária, não foram suficientes para impedir a
adoção de práticas arriscadas pelas instituições financeiras, que culminaram
em uma profunda crise no sistema financeiro mundial em 2008 e 2009, o
Comitê de Basiléia fez uma revisão do segundo Acordo, com o objetivo de
prover ao setor bancário habilidade para absorver choques decorrentes de
estresses financeiros e econômicos.
O Terceiro Acordo de Basiléia (Basiléia III), divulgado em dezembro de 2010,
pretende reduzir a probabilidade e a severidade das crises bancárias no
futuro estabelecendo níveis mais altos de capital, combinados com um
arcabouço global sobre liquidez e uma melhor cobertura de riscos. As
reformas fortalecem a regulação micro prudencial, que irá ajudar a aumentar
a resiliência das instituições bancárias individuais para períodos de estresse;
bem como a macro prudencial, com um sistema de endereçamento de riscos
que podem acumular-se em todo o setor bancário (BIS, 2010).
Políticas e práticas baseadas em risco tem o objetivo comum de aprimorar o
perfil de risco e retorno do portfólio. A inovação nessa área é a extensão
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gradual de novas medidas de quantificação de riscos a todas as categorias
de risco, oferecendo novas visões, em adição aos indicadores qualitativos
(BESSIS, 2002). No que se refere à temática socioambiental, o Novo Acordo
de Basiléia faz menção ao risco de responsabilidade ambiental em relação à
garantias, como quando da presença de material tóxico em uma propriedade,
sinalizando que o banco deve monitorar apropriadamente em uma base
regular o risco atribuível à garantia a ser utilizada como um mitigador de
risco, inclusive no que se refere ao cumprimento das obrigações do
empréstimo, restrições ambientais e outros requisitos legais (BIS, 2006). No
entanto, como será apresentado a seguir, o conceito de risco socioambiental
que tem sido gradativamente constituído pelo mercado financeiro extrapola o
contexto das garantias reais.
Segundo Thompson (1997), o risco ambiental é um dos riscos proeminentes
que se apresentam como desafios para os órgãos de supervisão bancária
nesta última década, juntamente com os riscos de derivativos e operacional.
Carse (2000) reforça esse entendimento ao reconhecer que os bancos, por
terem relacionamento bancário com empresas poluentes, estão expostos a
riscos que devem ser identificados, mensurados, monitorados e controlados;
bem como observados pelos reguladores bancários, especialmente com o
aumento do foco na supervisão baseada no risco.

2.1. Risco Socioambiental para Instituições Financeiras: um conceito em
construção

O termo risco ambiental é usado amplamente para descrever uma série de
conceitos diferentes e algumas vezes conflitantes. Um exemplo é sua
utilização como sinônimo de impacto ambiental. Por esse ponto de vista, uma
empresa poderia ter um alto risco ambiental sempre que provocar um alto
impacto. No entanto, se o impacto ambiental intenso, ainda que futuro, for
conhecido e certo, então não há risco, mas sim certeza sobre a sua
ocorrência (PERALTA e FIGGE, s.a.).
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Nesse sentido, segundo Sánchez (2008), em uma avaliação de impacto
ambiental, os riscos são aqueles impactos negativos previstos, que se
manifestam em caso de funcionamento anormal do empreendimento
analisado. Podem ter origem natural2 ou tecnológica, consequências graves
ou menos evidentes; ter efeitos agudos ou crônicos, e em geral acarretam em
danos materiais, aos ecossistemas ou à saúde do homem.
O impacto ambiental incerto não está geralmente na linha de frente da
atenção dos credores. Estes usualmente têm como foco perdas econômicas
decorrentes de aspectos ambientais, o que não configura um risco ambiental,
mas um risco financeiro causado por um aspecto ambiental (PERALTA e
FIGGE, s.a.). Em linha com esta perspectiva, para as instituições financeiras,
o risco socioambiental pode ser considerado “a possibilidade de ocorrência
de perdas em função de questões socioambientais”, definição sugerida pelo
Banco Central do Brasil (BACEN) no edital de consulta pública que
apresentou uma proposta de regulação sobre política de responsabilidade
socioambiental para as instituições financeiras que operam no Brasil
(BACEN, 2012b).
Essa definição possivelmente reconhece que a adoção, por diversos países,
de arcabouços legais que preveem sanções para agentes causadores de
danos socioambientais, torna os infratores responsáveis por internalizar os
custos de compensação e reparação dos danos causados. Essa dinâmica de
incorporação das externalidades negativas dos negócios nos seus custos
torna o gerenciamento dos aspectos sociais e ambientais variáveis
importantes para o desempenho financeiro das empresas (TOSINI, 2007).
A atividade financeira tem baixo impacto socioambiental direto, se comparada
com outras de impactos intrinsecamente maiores. Ainda assim, é possível
que os bancos sejam diretamente responsáveis por efeitos danosos à
sociedade e ao meio ambiente em decorrência de suas atividades, por
exemplo, por meio da disposição inadequada de resíduos, especialmente os
tecnológicos (PERALTA e FIGGE, s.a.; TOSINI, 2007; SAITO, 2010).
2

Considera a ação do homem como agente deflagrador ou acelerador de processos
naturais.
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Adicionalmente, Peralta & Figge, (s.a.) destacam duas outras situações em
que

os

bancos

podem

ser

diretamente

responsabilizados

pelas

consequências de incidentes ambientais. Uma delas é a execução de uma
garantia real contaminada depois que o tomador deixa de honrar com suas
obrigações. Como novo proprietário, o banco passa a ser responsável pelo
passivo, que além de depreciar o valor da garantia, pode gerar despesas
inerentes à sua remediação.
Outra é através de uma diretoria sombra (shadow directorship), prevista em
alguns contratos de financiamento. Nesses casos, durante dificuldades
financeiras, os bancos podem decidir tomar um papel de liderança no
gerenciamento das empresas tomadoras, a fim de garantir sua sobrevivência
e então evitar perdas financeiras. No entanto, a responsabilidade ligada à
posição de gestão torna o banco diretamente responsável pelas ações da
companhia, inclusive no que se refere aos aspectos socioambientais.
Apesar disso, os principais riscos socioambientais aos quais os bancos estão
suscetíveis são aqueles indiretos decorrentes do seu envolvimento em
negócios com alto potencial de impacto socioambiental negativo em
operações de crédito, investimento, bem como no relacionamento comercial
com fornecedores (TOSINI, 2007). Nesse sentido, a autora defende a
interface do risco socioambiental com algumas das principais vertentes de
risco às quais os bancos estão tradicionalmente expostos: de mercado, de
crédito, operacional, onde normalmente está contemplado o risco legal, e o
de reputação, conforme sintetizado na Figura 1.
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Figura 1: Risco ambiental nas vertentes de risco tradicionais

Fonte: Elaborada pela autora com base em Tosini (2007)

Especialmente, sob a perspectiva da concessão de crédito, foco do presente
trabalho, os recursos financeiros são entregues a tomadores eventualmente
expostos a circunstâncias de natureza socioambiental que podem ter
impactos sobre sua habilidade de honrar com os seus compromissos junto ao
banco, impactando o risco de crédito ao qual o emprestador está suscetível.
Nesse sentido, Peralta & Figge (s.a.) exemplificam duas situações em que as
instituições financeiras podem se expor a riscos de natureza socioambiental.
Um dos exemplos é uma fábrica de alimentos incapaz de vender seus
produtos depois de um problema de contaminação, se tornando por sua vez
incapaz de pagar seus empréstimos. Nesse caso, um impacto ambiental
acarreta em impactos negativos também sobre o desempenho financeiro
operacional do tomador de crédito, podendo impactar os bancos credores.
A Unilever Brasil protagonizou um evento semelhante a esse, em março de
2013, quando cerca de 90 unidades do suco Ades de maça, contaminadas
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com produto de limpeza, foram distribuídas em São Paulo, no Rio de Janeiro
e no Paraná. Segundo a empresa, uma falha no processo de higienização
causou o envase da bebida junto com solução para limpeza. Apesar de o
problema na área de fabricação ter sido detectado e resolvido com rapidez,
nem todas as unidades puderam ser recolhidas pela fabricante apesar dos
esforços, uma vez que já haviam sido comercializadas (AGÊNCIA ESTADO,
2013).
A empresa prestou serviços médicos aos clientes que procuraram o Serviço
de Atendimento ao Consumidor (SAC) com a reclamação, pois o consumo do
produto pode gerar queimaduras. Não obstante, o consumidor que
eventualmente tiver ingerido alguma unidade do lote contaminado pode pedir
na Justiça reparação por danos morais e patrimoniais, com base no Código
de Defesa do Consumidor (ESTADÃO, 2013). Este risco, somado ao de
reputação, considerando a possibilidade de os consumidores perderem a
confiança na qualidade dos produtos produzidos pela empresa, pode ter
impactos sobre suas projeções financeiras, eventualmente comprometendo a
capacidade de honrar com suas obrigações junto aos seus credores.
O segundo exemplo, está novamente associado às garantias, geralmente
utilizadas pelos bancos para assegurar seus empréstimos caso o tomador
não seja capaz de honrar com o pagamento da dívida. Apesar de oferecerem
uma segurança adicional aos bancos, as garantias podem sofrer uma
depreciação do seu valor de mercado por diversos fatores, inclusive de
natureza socioambiental. Contaminações, por exemplo, por óleo ou asbesto,
podem ter um grande impacto nos preços das propriedades, reduzindo o
valor das garantias, que algumas vezes acabam se tornando um passivo aos
proprietários (PERALTA e FIGGE, s.a.).
Nesse sentido, Motta & Walter (2011) alertam para os riscos de financiar
empreendimentos imobiliários em áreas contaminadas, especialmente em
grandes centros urbanos, onde a dinâmica do desenvolvimento transferiu as
indústrias de áreas próximas ao centro para zonas industriais, e as antigas
áreas passaram a ser ocupadas, muitas vezes sem cuidados, com relação à
existência de passivos. Segundo os autores, a constatação de passivos
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ambientais, além de reduzir o valor do terreno tomado em garantia, pode
implicar a responsabilização da instituição financeira, por meio da obrigação
de descontaminação do imóvel hipotecado, penhorado ou alienado.
Desse modo, as instituições financeiras devem adotar medidas preventivas
durante todas as etapas de desenvolvimento de um projeto imobiliário, por
exemplo, de forma a mitigar os riscos socioambientais. Dentre as práticas
recomendáveis estão a busca por indícios de contaminação no terreno e no
seu entorno e a pesquisa sobre o seu histórico de uso. A constatação de
indícios de contaminação demanda uma investigação mais detalhada para
confirmar a sua real existência e, a partir dessas informações é possível
definir as medidas necessárias para a remediação da área e os usos
possíveis, bem como avaliar a viabilidade técnica e econômica do
empreendimento (MOTTA e WALTER, 2011).
Sob o ponto de vista do risco de crédito, Peralta & Figge (s.a.) consideram
ainda importante distinguir os riscos socioambientais sistemáticos e dos
assistemáticos. Os bancos normalmente concedem financiamentos a muitos
e diferentes clientes de maneira simultânea. Como resultado, alguns riscos
relativos às suas decisões de investimento podem ser diversificados. Estes
riscos que podem ser diversificados são normalmente chamados de
assistemáticos. Um exemplo é o risco de um acidente pela exposição de um
poluente. Um banco pode diversificar esse risco investindo em empresas
diferentes, pois a probabilidade de que qualquer empresa incluída no portfólio
sofra um acidente não pode ser prevista no nível individual, mas pode ser
estimada no nível do portfólio como um todo.
Por sua vez, os riscos chamados sistemáticos não podem ser diversificados.
São relevantes tanto no nível individual, quanto a nível de portfólio e
geralmente existem quando todos os tomadores compartilham um atributo.
Um exemplo é a energia, tendo em vista que todas as empresas
inevitavelmente necessitam dela para operar. O risco de incremento no preço
da energia não pode ser totalmente diversificado através da concessão de
financiamentos a diversas empresas diferentes, configurando este como um
risco sistemático (PERALTA e FIGGE, s.a.).
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Apesar da ocorrência de casos emblemáticos de perdas financeiras em
função de danos ambientais, não existem evidências que atestem que estas
ocorrências caracterizam um risco sistêmico para os bancos (BRITO, 2009).
Não obstante, Marques (2006) defende que ignorar os riscos socioambientais
nos financiamentos pode acentuar a exposição dos bancos não só ao risco
de crédito, como também aos riscos de conformidade e de reputação, uma
vez que os aspectos sociais e ambientais têm se tornado cada vez mais
relevantes para os negócios.
A legislação brasileira não possui qualquer dispositivo legal que estabeleça
responsabilidade aos bancos por eventual dano causado por seus tomadores
de crédito. Entretanto, Tosini (2007), Saito (2010) e Zambão (2010) observam
que

uma

doutrina

emergente

de

responsabilidade

ambiental

de

emprestadores, fundamentada na Constituição Federal de 1988 e na Política
Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81), tem embasado decisões judiciais
sem precedentes e inspirado iniciativas de atores estratégicos no Brasil,
aumentando a perspectiva de que emprestadores podem também ser
responsabilizados por danos ambientais provocados por seus mutuários.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, impõe ao Poder Público e
à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem como sujeita os causadores de condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sejam eles pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados (SIRVINSKAS, 2008).
Já a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) institui a
responsabilidade civil objetiva para a matéria ambiental, não exigindo a
comprovação de culpa, apenas de causalidade e dano, para que se imponha
a responsabilidade de reparação do dano causado, ao meio ambiente e a
terceiros afetados, por um poluidor direto ou indireto (SIRVINSKAS, 2008).
Sob essa perspectiva, alguns juristas da área ambiental e, mais
recentemente algumas cortes, têm considerado que emprestadores podem
ser considerados poluidores indiretos sob um regime de responsabilidade
solidário (TOSINI, 2007; SAITO, 2010; ZAMBÃO, 2010).
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Zambão (2010) destaca dois pronunciamentos do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a mais alta corte federal do Brasil para assuntos não
constitucionais. A primeira foi proferida em uma decisão, publicada em
dezembro de 2009, envolvendo o Ministério Publico Federal e uma fábrica de
hardware em relação a danos ambientais em área de mangue, a qual não
mereceria a atenção das instituições financeiras se não fosse pelo fato de o
STJ ter analisado amplamente a possibilidade de entidades adicionais serem
responsabilizadas por danos ambientais, independentemente de culpa:
“Para o fim de apuração do ne o de causalidade
no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não
faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem
não se importa que façam, quem financia para que
façam, e quem se beneficia quando os outros fazem”
(STJ, 2009).
A segunda decisão, proferida por um juiz do STJ, em um processo em que o
Ministério Público Federal acionou o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) por danos ambientais decorrentes das
atividades de mineração de um tomador de financiamento, sugeriu que os
bancos podem limitar sua responsabilidade estabelecendo procedimentos
diligentes, no entanto confirmou a responsabilidade quando os bancos
desembolsam recursos com conhecimento de preocupações de natureza
ambiental:
“Quanto ao BNDES, o simples fato de ser ele a
instituição financeira incumbida de financiar a atividade
mineradora (...), por si só, não o legitima para figurar no
polo passivo da demanda. Todavia, se vier a ficar
comprovado (...) que a referida empresa pública, mesmo
ciente da ocorrência dos danos ambientais que se
mostram sérios e graves (...) houver liberado parcelas
intermediárias ou finais dos recursos para o projeto de
exploração minerária (...), aí, sim, caber-lhe-á responder
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solidariamente com as demais entidades-rés pelos danos
(...)” (S.T.J., 2009).
Tosini (2007) identifica no arcabouço legal brasileiro outras possibilidades de
responsabilização de emprestadores, das quais se destacam a propriedade
de imóveis contaminados ou em desacordo com a legislação ambiental,
oferecidos em garantia de empréstimos, bem como o financiamento de
empreendimentos imobiliários em áreas contaminadas. No caso de
propriedades contraídas como garantia de empréstimos não honrados pelos
mutuários, conforme já mencionado, a instituição financeira pode ser
chamada a regularizá-la, implicando, por exemplo, na remediação de uma
propriedade contaminada, demanda que pode exceder inclusive o valor do
empréstimo (ZAMBÃO, 2010). A autora relata que em alguns casos a falta de
causalidade pode ser um argumento de defesa, por exemplo, quando o
crédito não tiver sido diretamente concedido à propriedade preocupante ou
às atividades relacionadas ao dano. No entanto, mesmo nestes casos, a
obrigação de reparar o meio ambiente pode ser mantida na decisão judicial.
Já no caso do financiamento de empreendimentos imobiliários em áreas
contaminadas,

Antunes

(2004

apud

TOSINI,

2007)

alerta

que

fundamentações embasadas no Código de Defesa do Consumidor (Artigos
6º, 8º e 18º) e no Código Civil (Artigos 1.101 e seguintes) estabelecem
responsabilidade solidária entre o agente financeiro, o construtor do imóvel, e
o

incorporador,

por

empreendimentos

construídos

sobre

terrenos

contaminados, ou em áreas inseridas em zonas definidas por força da lei ou
ato normativo, como proibidas para qualquer tipo de construção.
Tosini (2007) e Zambão (2010) discutem o tema de responsabilidade de
instituições financeiras fazendo um contraponto entre a legislação brasileira e
a norte-americana. Isso porque, na década de 1980, nos Estados Unidos, a
arquitetura da responsabilidade ambiental também intimidou as instituições
financeiras.

O

Ato

Abrangente

de

Resposta,

Compensação

e

Responsabilidade Ambiental (Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act – Cercla), aprovado pelo Congresso norteamericano, criou um fundo ambiental para financiar os trabalhos de
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despoluição realizados pela Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency – EPA) e, posteriormente, acionar os poluidores para que
reembolsem integralmente os valores expendidos, evitando a socialização
dos custos.
Na década seguinte, algumas cortes concluíram que os bancos e credores
amparados por garantias poderiam ser responsabilizados pelos custos de
remediação de áreas contaminadas ao participarem da gestão financeira da
empresa a ponto de poder influenciar no tratamento de resíduos perigosos
(ZAMBÃO, 2010). No entanto, não estabeleceram uma definição uniforme
gerando interpretações ambíguas e, em resposta a essa insegurança jurídica
instalada, o Congresso promulgou a Lei de Conservação de Ativos,
Responsabilidade do Financiador e Proteção de Seguro de Depósitos (Asset
Conservation, Lender Liability and Deposit Insurance Protection Act) dando
clareza

às

situações

em

que

os

financiadores

poderiam

ser

responsabilizados pelos danos em questão (TOSINI, 2007).
Segundo Zambão (2010), comparando o regime de responsabilidade
ambiental de emprestadores do Brasil e dos Estados Unidos, o norteamericano, não o elimina, mas o torna restrito e previsível, ao tratar
emprestadores de forma distinta dos proprietários evitando que os bancos
tenham receio em conceder empréstimos, que podem ser recursos
importantes para financiar, por exemplo, ações de remediação ambiental. A
autora defende que o gradual desenvolvimento do limite de responsabilidade
ambiental de emprestadores nos Estados Unidos ocorreu em direção
totalmente oposta à que é observada no Brasil, onde a administração pública,
através do Protocolo Verde, torna a fronteira entre as atribuições do governo
e das instituições financeiras ainda mais ambíguas, como será detalhado no
próximo capítulo.
A autora defende que a emergência de doutrinas de responsabilidade
ambiental de emprestadores, anuídas por algumas cortes brasileiras, somada
a uma política governamental que transfere responsabilidades genuinamente
públicas para os entes privados cria um ambiente de instabilidade para as
instituições financeiras que operam no Brasil (ZAMBÃO, 2010). Nesse
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sentido, observa-se que a gestão de riscos pelos bancos deve respeitar a
linha tênue entre diligência e responsabilidade.
Ainda, segundo Brito (2009), os bancos são a mais importante fonte de
financiamento da economia e, ao investirem ou financiarem o setor produtivo,
passam a ser atores em um cenário de consequências socioambientais,
através do seu poder fiduciário. Assim, mesmo que em alguns países não
sejam legalmente responsabilizados pelos impactos causados por projetos
financiados, acabam sendo alvo de críticas pelo que seu capital produz de
externalidades negativas à sociedade.
Sob essa ótica, qualquer produto ou serviço oferecido a empresas ou
pessoas que desempenham atividades danosas à sociedade e ao meio
ambiente representam um risco reputacional para o banco, na medida em
que podem ter reflexos negativos sob a percepção dos stakeholders sobre
seus

impactos.

Entretanto,

financiamentos

a

grandes

projetos

são

notadamente os alvos mais recorrentes de contestação pelas organizações
sociais.
Nesse sentido, Magalhães (2010) evidencia que a percepção e o efetivo
gerenciamento dos riscos socioambientais pelos bancos também estão
associados às fortes pressões sociais sobre grandes financiamentos,
lideradas por organizações não governamentais com alto poder de
mobilização e grande credibilidade perante a sociedade. Estas campanhas
tornaram as decisões estratégicas dos bancos objeto de debate público e
provocaram mudanças significativas nos seus critérios de avaliação de
riscos, como será demonstrado no capítulo a seguir.
Miranda et al (2010) observam que a reputação exerce um papel relevante
nos processos organizacionais exercendo impactos sobre o desempenho
corporativo. Fombrun e Shanley (1990 apud MIRANDA et al, 2010)
evidenciam que investidores reconhecem a boa reputação ao decidirem pela
compra de determinadas ações; clientes pagam preços mais altos por
produtos e serviços; e empregados preferem trabalhar em empresas
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reconhecidas por sua reputação, o que pode contribuir para os seus ganhos
financeiros.
A reputação é um dos ativos mais importantes em todos os mercados e
particularmente no mercado financeiro, tendo em vista que consiste em um
dos fatores que determinam a fidelidade dos clientes. Equivale à ideia
originalmente utilizada pelos setores de mineração, hoje amplamente
disseminada, de que as empresas necessitam de uma licença social para
operar; que com o crescimento da importância da sustentabilidade
corporativa, a partir da década de 1990, passou a ser também demandada
pelos investidores (MAGALHÃES, 2010).
Dessa forma, o risco de reputação vem ganhando importância para as
instituições financeiras, que passaram a gerenciá-lo prioritariamente, no
âmbito de seus riscos estratégicos. Segundo Magalhães (2010) a gestão do
risco reputacional está tanto ligada aos riscos primários e operacionais – isto
é, aos riscos de crédito, mercado e liquidez – quanto aos aspectos éticos,
ambientais e sociais dos relacionamentos e transações com clientes;
requerendo mecanismos de governança específicos, com papéis

e

responsabilidades claras, os quais devem ser integrados às estruturas e
processos existentes.
Também como uma vertente dos riscos tradicionais, o risco socioambiental
vem sendo reconhecido tanto pelo mercado financeiro quanto pelos seus
órgãos reguladores, como será apresentado no capítulo a seguir.
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3 INICIATIVAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

“Some of the most important issues we face today are climate change,
biodiversity loss, ozone depletion and other environmental problems
that are completely ignored by market forces. Our economic system
has to evolve to respond to these new scarcities”.
Joshua Farley (2008)

Os anos 1980 consagraram um vigoroso debate entre estudiosos, políticos e
ativistas ambientais a cerca das políticas de financiamento dos bancos
multilaterais de desenvolvimento, acusados de serem veículos de incentivo
aos interesses econômicos e políticos. Estes bancos tornaram-se alvo de
críticas por grupos de direitos humanos e de meio ambiente por promoverem
projetos grandes, danosos ao meio ambiente e que pouco contribuem com as
necessidades básicas de pessoas carentes do mundo em desenvolvimento
(HANDL, 2001).
Um dos casos emblemáticos associados a importantes impactos ecológicos e
socioculturais de grandes projetos financiados foi o empréstimo concedido
pelo Banco Mundial ao governo brasileiro para a pavimentação da rodovia
BR-364, que liga as capitais Cuiabá e Porto Velho, nos anos de 1980.
Apontada como indutora de um processo controverso de ocupação da região,
causando desmatamento indiscriminado e dizimação de grupos indígenas, a
obra

teve

repercussões

no

Congresso

dos

Estados

Unidos

(LUTZEMBERGER, 1985 apud SÁNCHEZ, 2008), que convocou o secretário
do Tesouro e o pressionou a exigir que fosse dada maior importância aos
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impactos ambientais dos projetos financiados pelo banco, como um dos
critérios para concessão de crédito (WALSH, 1986 apud SÁNCHEZ, 2008).
Por meio de novas políticas e procedimentos os bancos multilaterais de
desenvolvimento começaram a integrar considerações ambientais em seus
financiamentos e outras atividades financeiras. Importantes iniciativas a esse
respeito incluem procedimentos para avaliação de impacto ambiental de
propostas de desenvolvimento, assistência em auxílio aos governos
financiados por meio do desenvolvimento de planos de ação ambientais
nacionais, e políticas no tratamento de povos indígenas e outros grupos
vulneráveis (HANDL, 2001).
Sánchez (2008) atribui às agências e instituições multilaterais, incluindo
bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial e o IDB, um papel
importante na difusão da avaliação de impacto ambiental pelos países do
hemisfério sul, quando entre as décadas de 1980 e 1990, iniciaram reflexões
em suas políticas face às implicações ambientais de suas atividades.
Em publicação própria, o Banco Mundial reconhece que apesar de as
políticas operacionais serem vitais para promover a redução da pobreza e o
desenvolvimento sustentável, demandam que eventuais impactos ambientais
e sociais associados aos projetos de investimento sejam identificados, além
de evitados ou minimizados. Nesse sentido, ressalta a importância da adoção
pioneira, em 1998, do conceito de política de salvaguarda, a fim de atingir os
seus objetivos sociais e ambientais e melhorar a qualidade de suas
operações (BANCO MUNDIAL, 2002).
Por outro lado, ao longo dos últimos anos, organizações da sociedade civil,
acadêmicos e iniciativas multistakeholder, como a World Commission Dams e
a Extractive Industries Review, têm desafiado a visão, até então
prevalecente, de que grandes projetos de infraestrutura adequadamente
projetados promovem o desenvolvimento sustentável.

Estes debates

questionam diretamente a efetividade das políticas de salvaguarda e
diretrizes do Banco Mundial, sob o argumento de que no topo destes
critérios, considerações deveriam ser feitas sobre o contexto no qual projetos
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são realizados, além do desenvolvimento dos projetos em si (AMALRIC,
2005).
O aumento da participação de capital privado em grandes projetos somado à
difusão dos conceitos de responsabilidade social corporativa, no final da
década de 1990, motivou as campanhas institucionais contra bancos
comerciais, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Protagonizadas
por organizações não governamentais (ONGs), as campanhas questionavam
o financiamento a projetos com alto impacto ambiental e social em diversas
regiões do mundo, de forma muito semelhante àquela protagonizada pelos
bancos multilaterais de desenvolvimento nos anos 1980 (BRITO, 2009).
Em resposta a este movimento, e possivelmente motivado pelos riscos
financeiros

decorrentes

da

exposição

aos

impactos

socioambientais

negativos dos projetos financiados, o mercado financeiro tem observado a
inserção das variáveis socioambientais nos negócios sob dois pilares: a
precursora

autorregulação,

compromissos

de

caráter

decorrente
voluntário;

da
e

formulação
a

mais

e

recente

adesão

a

regulação,

estabelecida pelas entidades reguladoras dos sistemas financeiros nacionais
e aplicável às instituições por elas autorizadas a funcionar, com destaque
para as iniciativas lideradas pelos bancos centrais da China e do Brasil.

3.1. Iniciativas Voluntárias

Diversas

empresas

têm

formalmente

adotado

estratégias

de

responsabilidade social corporativa (Corporate Social Responsibility - CSR) e
programas socioambientais voluntários, a fim de atingir os mais diversos
objetivos que vão da redução de resíduos ao incremento da eficiência
energética, ou da redução das emissões de gases de efeito estufa à
implementação de sistemas de gestão ambiental (BORCK; COGLIANESE,
2009). Magalhães (2010) observa que a governança socioambiental vem se
desenvolvendo gradualmente no mercado financeiro, nos últimos 20 anos, e
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se tornou especialmente inovadora a partir da década de 1990, quando
passou a moldar padrões e políticas que, a pesar de voluntários, se tornaram
amplamente difundidos.
Segundo o autor, esse processo teve início com o desenvolvimento do
conceito de finanças sustentáveis - fruto da interação entre banqueiros e
militantes da sociedade civil organizada – o qual foi evoluindo gradativamente
sob a influência de dois vetores: um interno às organizações, que passaram a
compor equipes técnicas dedicadas ao tema; e outro externo, resultado das
contínuas pressões da sociedade civil (MAGALHÃES, 2010), bem como do
interesse dos analistas e investidores pela mensuração dos benefícios ao
negócio, devido ao aumento do percentual do valor de mercado das
companhias atribuído a fatores intangíveis (CAMPOS; LEMME, 2009).
Baines (2009) argumenta que nem sempre é possível identificar com clareza
os efeitos práticos destas iniciativas voluntárias nos negócios, fazendo
emergir incertezas sobre a sua real existência. Não obstante, prevalece a
percepção de que a adoção de compromissos voluntários, a exemplo dos
Princípios do Equador, tem apresentado resultados positivos aos bancos,
dentre os quais se destacam a proteção da reputação, a gestão de riscos e
oportunidades associados aos aspectos de natureza socioambiental, e a
disseminação de boas práticas pelo setor (BAINES, 2009).
A primeira experiência global para o compartilhamento de práticas de
gerenciamento de riscos socioambientais foi a Iniciativa Financeira do
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (United

Nations

Environment Programme Finance Initiative - UNEP FI); criada em 1992, por
um pequeno grupo de bancos comerciais, incluindo Deutsche Bank, HSBC
Holdings, Natwest, Royal Bank of Canada, e Westpac, que juntou esforços
com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (United Nations
Environment Programme - UNEP), fundado na Conferência de Estocolmo,
em 1972, para catalisar o compromisso da indústria bancária com a agenda
ambiental em evidência (UNEP FI, 2010).
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Desde a sua criação, com a proposta de promover a integração de todas as
recomendações sobre os aspectos ambientais para operações e serviços do
setor financeiro, a UNEP FI passou a engajar uma ampla gama de
instituições

financeiras

-

incluindo

bancos

comerciais,

bancos

de

investimento, gestores de ativos, bancos e agências multilaterais de
desenvolvimento e seguradoras - em um diálogo construtivo sobre o nexo
entre desenvolvimento econômico, proteção ambiental, e desenvolvimento
sustentável. Em setembro de 1994, organizou a primeira mesa-redonda
internacional de bancos comerciais para discutir questões sobre meio
ambiente e facilitar a troca de experiências sobre o gerenciamento de
questões ambientais (UNEP FI, 2010).
Atualmente, a iniciativa possui grupos de trabalho temáticos e regionais, que
trabalham assuntos atuais e emergentes considerados relevantes pelas
instituições signatárias. Com uma proposta de trabalho colaborativo
direcionado para a criação de abordagens inovadoras, a UNEP FI tem
liderado frentes de trabalho pioneiras em áreas como investimentos e
seguros, e contribuído para a compreensão de como aspectos como
biodiversidade e mudanças climáticas podem, sob a perspectiva de riscos e
oportunidades, impactar os negócios em diferentes segmentos do mercado
financeiro. Dentre as mais de 200 instituições signatárias em todo o mundo,
cinco são bancos brasileiros: Bradesco, Banco Industrial e Comercial, Itaú
Unibanco, BNDES, e Banco Rabobank International Brasil (UNEP FI, 2010).
Em continuidade ao movimento preconizado pela UNEP FI, outras iniciativas
emergiram no contexto empresarial e foram amplamente aderidas pelo
mercado financeiro. Um exemplo é a adoção de indicadores e índices de
sustentabilidade, a fim de demonstrar à sociedade, bem como aos acionistas
e investidores, as vantagens inerentes à adoção de estratégias de
sustentabilidade corporativa, que no caso das instituições financeiras,
incorporam diretrizes de gerenciamento de riscos socioambientais na
concessão de crédito como um dos temas de maior relevância. Entre eles, se
destacam os padrões de divulgação de informações estabelecidos pela
Global

Reporting

Initiative

(GRI)

e

os

índices

de

sustentabilidade
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desenvolvidos pelas bolsas de valores, com a finalidade de compor carteiras
que utilizam critérios socioambientais e de governança corporativa para
eleger as empresas que irão integrá-las (TOSINI, 2007; MAGALHÃES, 2010;
SAITO, 2010).
O GRI é uma rede multistakeholder, composta por empresas e organizações
sociais, que promove o desenvolvimento contínuo de indicadores e diretrizes
internacionalmente reconhecidas para a elaboração de relatórios de
sustentabilidade. Suas diretrizes consistem de princípios para a definição do
conteúdo do relatório e para a garantia da qualidade das informaç es
relatadas. Incluem tamb m o conte do do relat rio, composto de indicadores
de desempen o e outros itens de divulgação, al m de orientaç es sobre
temas t cnicos espec ficos relativos

elaboração do relat rio ( RI, 2006).

A GRI propõe a utilização indicadores essenciais, geralmente aplicáveis e
considerados relevantes para a maioria das organizações, bem como de
indicadores adicionais, relativos a práticas emergentes ou a temas que
podem ser relevantes para algumas organizações, mas não para outras. No
caso do setor financeiro esses indicadores são propostos através de um
suplemento setorial, que aborda, entre outros, aspectos relativos à gestão de
riscos sociais e ambientais nas atividades de negócios.
Por sua vez, os índices de sustentabilidade promovidos pelas bolsas de
valores são definidos de acordo com o critério pelo qual selecionam seus
ativos. Campos & Lemme (2009) observam a existência de dois caminhos
principais para se chegar à composição das carteiras: o screening e o best in
class. O primeiro consiste na exclusão de companhias ou setores
considerados como não alinhados à questão socioambiental. O segundo, ao
invés de excluir atividades indesejáveis, inclui as empresas que são
desejáveis, ou seja, aquelas que se posicionam de forma ética, gerenciam
riscos sociais e ambientais, minimizam os impactos ambientais e se
relacionam de forma justa com seus funcionários, clientes e fornecedores.
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Quadro 1: Práticas atuais de como as bolsas de valores incorporam fatores ESG

Fonte: EIRIS (2010)

Conforme expresso no Quadro 1 acima, as principais bolsas de valores do
mundo possuem índices de sustentabilidade. Um dos sistemas de
indicadores considerado referência para investimentos em empresas
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orientadas pela sustentabilidade é aquele desenvolvido para compor as
carteiras da bolsa de valores de Nova Iorque: Dow Jones Sustainability
Indexes (DJSI). Lançados em 1999, os índices utilizam a abordagem best in
class e avaliam o desempenho das empresas por meio de indicadores gerais
e setoriais para eleger as empresas que irão compor as carteiras, que são
revisadas anualmente. O Quadro 2 a seguir apresenta os bancos
selecionados para compor o índice em 2013.
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Quadro 2: Bancos que compõem a carteira DJSI 2013

Fonte: ROBECOSAM (2013)

3.1.1. Os Princípios do Equador

Em 4 de junho de 2003, dez bancos – ABN AMRO Bank, Barclays, Citigroup,
Crédit Lyonnais, Crédit Suisse First Boston, HVB Group, Rabobank Group,
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The Royal Bank of Scotland, WestLB AG e Westpac Banking Corporation –
responsáveis pelo financiamento de 30% do total de projetos em todo o
mundo, anunciaram a adoção dos Princípios do Equador, compromisso que
estabelece um arcabouço de gestão de risco de crédito para determinar,
avaliar e gerenciar riscos sociais e ambientais em transações de Project
Finance (EP, 2010a).
Um ano depois, 15 outros bancos haviam se comprometido com os Princípios
e, juntos esses 25 signatários já representavam cerca de 75% do mercado de
Project Finance no mundo, tornando os Princípios do Equador um caso de
autorregulação da indústria financeira de nível global (AMALRIC, 2005) e o
principal sistema de governança privado de políticas socioambientais no
mercado financeiro (MAGALHÃES, 2010).
Ramos (2009) observa que a influência de instituições multilaterais de alto
prestígio, como o Banco Mundial e o Banco Europeu para Reconstrução e
Desenvolvimento, sob os bancos privados, contribuiu para o engajamento do
setor na busca por uma solução comum face às pressões sociais decorrentes
do financiamento de grandes projetos de infraestrutura. Nesse sentido,
Magalhães (2010) identifica que os primeiros movimentos para a criação do
acordo ocorreram em 2002, a partir da interação de alguns bancos
internacionais com a IFC para discutir a gestão de questões sociais e
ambientais em financiamentos na modalidade Project Finance.
Essa modalidade de financiamento foi não por acaso, o foco precursor dos
bancos no gerenciamento de riscos socioambientais. Segundo Fortuna
(2011) o Project Finance consiste em uma operação financeira estruturada,
na qual o risco é compartilhado entre o empreendedor e o financiador, ambos
remunerados pelo fluxo de caixa do projeto, após a sua implantação. O
financiamento é, em geral, efetivado por uma sociedade de propósito
específico (Special Purpose Company – SPE), criada para desenvolver e
operar ao projeto, e principalmente, isolar o empreendimento dos demais
ativos dos seus acionistas, reduzindo dessa forma os seus riscos.
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Magalhães (2010) observa que o Project Finance é geralmente utilizado para
instalações grandes e complexas dos setores de energia elétrica, indústrias
químicas, mineração e infraestrutura de transportes e telecomunicações, as
quais demandam altos investimentos. A preparação dos contratos de
financiamento nesta estrutura é demorada, porque deve ser feita sob medida
e envolve uma série de fatores, como a estruturação de um pacote de
seguros apropriado e a coordenação das diversas partes que compõem os
arranjos contratuais. Uma vez que as garantias do financiamento são o fluxo
de caixa do projeto, bem como seus ativos, contratos e recebíveis, é
essencial que seja claramente demonstrada sua viabilidade econômicofinanceira (FORTUNA, 2011).
Riscos de problemas ambientais ou descontentamentos sociais adjacentes a
um projeto financiado por meio desta modalidade têm relação direta com os
riscos financeiros e operacionais, na medida em que atrasos, publicidade
negativa, e despesas não previstas, podem impactar a capacidade de
pagamento do tomador, implicando em riscos de crédito para os
financiadores (IFC, 2012b).
Com a proposta de estabelecer uma parceria de negócios em risco e retorno
entre os participantes, essa modalidade de financiamento pode ser
considerada uma ruptura da abordagem tradicional (FORTUNA, 2011), que
se tornou popular na segunda metade dos anos 90, atraindo investimentos
privados para países emergentes. Sua utilização interessava aos governos,
por direcionar recursos para necessidades de desenvolvimento do país, aos
investidores, na medida em que evitava que seus balanços fossem onerados,
e aos bancos, porque ampliavam seu portfólio. Como frequentemente os
projetos financiados envolviam fortes impactos sociais e ambientais,
passaram a atrair ainda o interesse da sociedade civil organizada (BANK
TRACK, 2005).
Amalric (2005) observa, entretanto, que os bancos se diferenciam em relação
à exposição ao risco reputacional, na medida em que aqueles com marcas
bem posicionadas, localizados em países onde as organizações sociais são
bem estruturadas e influentes, são alvos mais prováveis das campanhas
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públicas do que bancos pequenos e especializados, localizados em países
com pouca atuação da sociedade civil organizada. Da mesma forma, bancos
com operações de varejo estão mais vulneráveis a boicotes de consumidores
do que boutiques especializadas. Sob essa ótica, o autor defende a hipótese
de que os Princípios do Equador são o resultado de um empenho conjunto
dos bancos altamente suscetíveis ao risco de reputação, os quais buscavam
alternativas para recuperar a igualdade de condições com seus competidores
menos expostos a esses riscos.
Esse contexto suscita a hipótese de que as instituições financeiras
procuravam proteção face aos riscos de crédito e reputação que
despontaram com a emergência do Project Finance (BAINES, 2009) quando
passaram a interagir com os bancos multilaterais de desenvolvimento, no
período que antecedeu a criação dos Princípios do Equador. Assim, bancos
como ABN Amro, Barclays, Citigroup e West LB analisaram padrões
socioambientais disponíveis no mercado, discutiram uma primeira proposta
de padrões, chamada Greenwich Principles, com um grupo seleto de ONGs,
e lançaram, em Washington (EUA), os Equator Principles (MAGALHÃES,
2010).
As instituições signatárias do compromisso passaram a ser conhecidas como
Equator Principles Financial Institutions (EPFIs) e acordaram em aderir a
nove princípios. O primeiro estabelecia ao banco financiador procedimentos
de revisão socioambiental do projeto proposto e sua categorização, sob os
seguintes critérios:
Categoria A: projetos com significativo potencial de causar impactos
ambientais e sociais adversos que são diversos, irreversíveis ou sem
precedentes;
Categoria B: projetos com limitado potencial de causar impactos ambientais e
sociais adversos que são poucos em número, geralmente específicos no
local, altamente reversíveis e prontamente endereçados por meio de medidas
mitigadoras;
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Categoria C: projetos com impactos ambientais ou sociais mínimos ou
inexistentes.
Esta lógica de categorização serve para identificar aqueles projetos que
necessitam de garantias adicionais e, quando necessário, requererem dos
responsáveis

a

produção

de

estudos

ambientais,

a

formulação

e

implementação de planos de ação e a consulta às partes interessadas,
conforme estabelecido pelos princípios subsequentes.
Nesse sentido, o princípio 2 definia procedimentos de avaliação, obrigatórios
para projetos categorizados como A ou B e; o princípio 3, padrões
socioambientais que deveriam ser implementados pelo tomador do
financiamento, incluindo aqueles estabelecidos pela legislação local e pelas
Políticas de Salvaguarda do Banco Mundial.
O quarto princípio estabelecia a elaboração planos de ação e implementação
de sistemas de gestão pelo tomador, a fim de garantir a execução das
medidas mitigadoras, ações corretivas e monitoramentos necessários para
que pudesse gerenciar os impactos e riscos do projeto adequadamente.
O princípio 5 determinava que as comunidades afetadas fossem consultadas
e que informações do projeto fossem disponibilizadas ao público. O direito de
que as comunidades pudessem ter suas reclamações ouvidas e endereçadas
pelo tomador era garantido pelo princípio 6, que definia procedimentos
relativos à mecanismos de reclamação.
O princípio 7 determinava a revisão da avaliação de impacto, do plano de
ação e do processo de consulta por um especialista independente, ou seja,
não diretamente associado ao tomador; o princípio 8 propunha obrigações
mínimas que deveriam ser formalmente estabelecidas no contrato de
financiamento e, por fim o nono princípio definia requisitos de monitoramento
e reporte de conformidade durante o curso do financiamento.
Segundo essa primeira versão do compromisso, os bancos deveriam aplicar
este arcabouço para todos os projetos financiados na modalidade Project
Finance, com custo de capital acima de US$ 50 milhões, em todas as
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indústrias e globalmente, se comprometendo inclusive a não fornecer
financiamentos diretamente a projetos em que o tomador não fosse capaz de
cumprir com as políticas e processos ambientais e sociais dos bancos.
Em 2006, as Políticas de Salvaguarda do Banco Mundial passaram por um
processo de revisão, que culminou no lançamento dos Padrões de
Desempenho e da Política de Sustentabilidade Social e Ambiental da IFC.
Um subsequente processo de revisão dos Princípios do Equador aconteceu
no mesmo ano, e compreendeu um componente de consulta com as partes
interessadas, incluindo clientes e associações da indústria, agências de
crédito à exportação (Export Credit Agencies - ECAs) e ONGs interessadas.
Entre as principais alterações propostas pela nova versão estão (EP, 2006;
EP 2010a):
o O escopo de aplicação foi expandido para projetos com custo de
capital igual ou superior a US$ 10 milhões – na versão anterior esse
valor era US$ 50 milhões - e, passou a incorporar também as
atividades de assessoria em Project Finance, conforme a definição
utilizada pelo Acordo de Basiléia II.
o A adoção dos Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e
Ambiental da IFC, incluindo, entre outros aprimoramentos, um maior
foco nos assuntos sociais, como requisitos de consulta, divulgação e
mecanismos de reclamação;
o Aprimoramento do Princípio 8, relativo a obrigações contratuais, a fim
de garantir que o tomador de empréstimo esteja em conformidade com
as regras a ele aplicáveis;
o Inserção de um décimo Princípio ao compromisso, que exige que a
instituição financeira signatária divulgue publicamente um relatório
anual sobre a implementação dos Princípios do Equador.
Magalhães (2010) observa que desde o seu lançamento dos Princípios do
Equador estão em contínuo processo de aperfeiçoamento. As equipes das
instituições financeiras signatárias participaram de constantes iniciativas de
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treinamento, incluindo workshops em Amsterdam, Washington e Roma, bem
como motivaram a criação, pela IFC, de uma comunidade de aprendizado
(IFC Community of Learning) que se reúne periodicamente para dividir
experiências e fortalecer a capacidade de implementação dos seus padrões
socioambientais.
Adicionalmente, em junho de 2010, os signatários instituíram uma estrutura
formal de gestão do compromisso, com a publicação de regras de
governança, as quais estabelecem o gerenciamento da associação por um
presidente e por um comitê diretor, com o auxílio de um secretariado, bem
como a constituição de grupos de trabalho a fim de desenvolver melhores
práticas, se relacionar com stakeholders e proporcionar a troca de
experiências entre os membros (EP, 2010b).
Não obstante, algumas críticas permanecem vigentes. Um delas, assinalada
por organizações da sociedade civil desde a primeira versão dos Princípios,
diz respeito à limitação do seu escopo de aplicação às operações de Project
Finance (MISSBACH, 2004). Conforme mencionado anteriormente, os
bancos provavelmente se focaram nessa modalidade por identificarem um
alto grau de exposição a riscos de crédito e reputação. Entretanto, existe um
reconhecimento de que nem todos os empréstimos a atividades com
potencial de causar danos socioambientais são realizados por meio desta
modalidade, motivando as críticas à manutenção da abordagem restrita por
esse público.
Outra crítica, diz respeito à transparência na implementação dos Princípios
do Equador. Segundo Andrew (2007), apesar de a criação do Princípio 10
reconhecer a importância da divulgação de informações, não estabelece
diretrizes ou níveis de detalhamento apropriados. Dessa forma, o décimo
princípio permite que os bancos atendam aos requisitos de transparência,
sem qualquer pressão por substância. O autor concluiu em sua pesquisa que
pouca informação sobre a implementação dos Princípios do Equador era
disponibilizada pelos bancos que estudou, não permitindo ao leitor bem
informado compreender como os referidos princípios estão impactando as
práticas dos bancos de forma substancial.
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Para Brito (2009) a análise da adoção de práticas socioambientais pelo
mercado financeiro, evidencia um movimento isomórfico em que as práticas
se disseminam, mesmo sem que sejam demonstrados seus resultados. Esse
contexto revela o desafio da Associação dos Princípios do Equador em
garantir que todos os seus membros respeitam o compromisso. Isso porque,
os Princípios são apresentados como um arcabouço para desenvolver
políticas e práticas internas individuais, as quais têm sido implementadas de
forma voluntária e independente pelos bancos (AMALRIC, 2005).
A esse respeito, Amalric (2005), Andrew (2007) e Baines (2009) observam
que ao mesmo tempo em que os Princípios forneceram um ponto de partida
para o setor, são criticados por não incluírem um corpo revisor, ou uma
estrutura organizacional comum, a fim de fiscalizar sua implementação e
sancionar membros que falhem no pleno atendimento de suas obrigações.
Baines (2009) sugere algumas alternativas às iniciativas voluntárias em geral,
a fim de aumentar sua efetividade e, consequentemente a sua credibilidade
perante a sociedade. Dentre elas, destaca-se: a criação de ouvidorias e
mecanismos de reclamação responsáveis por dar tratamento às críticas das
partes interessadas, inclusive endereçando-as às entidades responsáveis
pela implementação das iniciativas; a divulgação do nível de atendimento aos
compromissos pelas empresas, sob pena do seu descredenciamento; e o
estabelecimento de processos de certificação para verificar o atendimento
aos compromissos voluntários.
Por outro lado, a tendência de a sociedade civil monitorar e divulgar o
desempenho dos bancos face às obrigações estabelecidas pelos Princípios
do Equador, bem como a susceptibilidade dos bancos à forma como são
percebidos pelos órgãos reguladores do setor e por fundos e gestores de
ativos - que monitoram suas práticas sociais e ambientais, evidenciam uma
pressão crescente pela adoção e demonstração do seu cumprimento
(BAINES, 2009).
Desde 2011, os referidos princípios vêm passando por um novo processo de
revisão com o objetivo de aperfeiçoar a metodologia e mantê-la alinhada aos
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padrões e diretrizes da IFC, bem como incorporar experiências e
aprendizados dos bancos signatários. Dentre as mudanças observadas no
rascunho divulgado pela Associação dos Princípios do Equador como parte
do processo de consulta pública ao novo documento, está a ampliação do
escopo para empréstimos corporativos a projetos e empréstimos ponte,
atendendo a uma demanda antiga das organizações da sociedade civil (EP,
2012).
Outro incremento inovador consiste em uma abordagem de gerenciamento
de riscos com enfoque nas emissões de gases de efeito estufa pelos
empreendimentos financiados. Em linha com as preocupações acerca dos
efeitos adversos provocados pelas mudanças climáticas, segundo o rascunho
divulgado, os bancos signatários passarão a exigir dos tomadores que
emitem acima de 100 mil toneladas de CO2 equivalente uma análise de
alternativas tecnológicas, bem como a divulgação anual dos seus níveis de
emissões (EP, 2012).
No que se refere à divulgação de informações, o décimo princípio passa a
especificar requisitos mínimos para os tomadores (responsáveis pelos
projetos), adicionais àqueles estabelecidos pelo Princípio 5, no âmbito do
envolvimento das comunidades afetadas. A nova versão do compromisso
também propõe um anexo no qual os requisitos de divulgação de
informações pelos bancos sobre a implementação dos Princípios são
detalhados, indo novamente ao encontro das demandas de organizações
sociais por mais transparência (EP, 2012).
Segundo Amalric (2005) os Princípios do Equador - enquanto uma iniciativa
de autorregulação da indústria financeira em nível global - instigam os
cientistas sociais a dois questionamentos. O primeiro refere-se ao que
motivou a iniciativa e quais são os seus benefícios econômicos, e o segundo,
às suas consequências para o bem estar social, na medida em que a
autorregulação sugere resultados dicotômicos, pois por um lado restringe a
competição e, por outro, oferece uma alternativa eficiente à regulação estatal.
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Sob a ótica do benefício econômico dos Princípios do Equador, o autor
sugere algumas vantagens. Duas delas, já mencionadas, são: a eliminação
de potenciais desvantagens competitivas no mercado de Project Finance, a
partir do estabelecimento de um único padrão a todos os atores; e o
estabelecimento de uma abordagem adicional às análises de risco
tradicionais para mensurar e gerir os riscos de crédito associados a aspectos
socioambientais de grandes projetos de infraestrutura, motivação relevante
especialmente para os bancos que não são tão expostos ao risco
reputacional. A terceira e mais notória é a transferência dos custos da
avaliação socioambiental dos projetos aos tomadores, na medida em que as
despesas da contratação de especialistas independentes, como requer o
compromisso, é repassada ao responsável pelo projeto (AMALRIC, 2005).
Amalric (2005), no entanto, sugere que haja diferentes níveis de
implementação entre os bancos em função da suscetibilidade ao risco,
levando

os

mais

expostos

a

tomarem

ações

mais

concretas

de

implementação, e os menos expostos a não incorrer os significativos custos
inerentes a essa abordagem de gestão de riscos. Esta diferença entre os
bancos pode explicar porque nenhum mecanismo claro de monitoramento foi
estabelecido até o momento.
Uma das hipóteses defendidas por Amalric (2005) é de que os Princípios do
Equador possibilitam aos bancos uma entrada nos debates atuais sobre os
padrões socioambientais desenvolvidos pelos bancos multilaterais de
desenvolvimento,

e

especialmente,

propor

resistências

a

potenciais

aprimoramentos que possam ir contra os seus interesses.
Brito (2009) sugere ainda que os Princípios do Equador estejam contribuindo
para a maturação de outras práticas sociais e ambientais nos bancos, tanto
sob a ótica da gestão interna, quanto voltadas para o desenvolvimento de
novos negócios. Magalhães (2010) ratifica a mesma hipótese quando
evidencia a expansão do uso de critérios de sustentabilidade sobre outras
modalidades de financiamento e serviços financeiros, apesar de a efetiva
ampliação de escopo do compromisso ainda estar sendo discutida no âmbito
do seu processo de revisão.
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Os benefícios da adoção dos padrões socioambientais da IFC também são
reconhecidos por clientes financiados pela instituição, que a princípio
enfrentam as exigências como obstáculos, mas depois reconhecem que o
atendimento fortalece o negócio. Entre as vantagens identificadas está o
acesso aos mercados internacionais pela adoção de padrões amplamente
reconhecidos

e

exigidos

por

compradores

mais

criteriosos

(SUSTAINABILITY; IFC, 2002).
No Brasil, o Unibanco foi a primeira instituição financeira a aderir aos
Princípios do Equador, em 2003, seguido por Itaú, Bradesco e Banco do
Brasil. Em 2009, a Caixa Econômica Federal endossou o grupo de bancos
brasileiros signatários do compromisso, completado, em 2013, pelo Banco
Pine; que se somam àqueles estrangeiros com operações no país, tornando
a gestão de riscos socioambientais em financiamentos a projetos na
modalidade Project Finance uma prática consolidada no mercado local (EP,
2013).
Em relação ao objetivo declarado pelos Princípios do Equador de aprimorar a
qualidade dos grandes projetos de desenvolvimento ao redor do mundo, e
garantir que estes contribuem com o desenvolvimento sustentável, Amalric
(2005) e Baines (2009) observam que essa contribuição ainda carece ser
avaliada, sendo necessário que os bancos signatários atestem que:
estabelecem padrões apropriados de avaliação dos projetos e, garantem a
efetiva implementação destes padrões na prática. Se estas duas condições
são atendidas, então os Princípios devem liderar o aprimoramento da
qualidade dos projetos que utilizam suas diretrizes, e a rejeição de outros que
não podem atender aos padrões.

3.2. A Emergente Regulação Estatal

As diversas iniciativas voluntárias existentes e em constante evolução
demonstram o interesse de instituições financeiras, bem como de seus
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stakeholders - incluindo organizações da sociedade civil e investidores - de
gerenciar adequadamente os riscos socioambientais aos quais estão
expostas. No entanto, a sua natureza voluntária favorece a existência de
lacunas de aplicação e, eventualmente, a exposição excessiva a riscos. Para
minimizar esses efeitos, Helleiner & Thistlethwaite (2009) defendem a
integração do risco socioambiental diretamente nos padrões e na regulação
financeira internacional oficial.
Observa-se que alguns governos têm demonstrado interesse em estabelecer
regulamentações às instituições financeiras, a fim de motivar a incorporação
de princípios de finanças sustentáveis em seus negócios, reconhecendo que
essas iniciativas têm o potencial de multiplicar a adoção de boas práticas de
gestão socioambiental nas atividades econômicas e promover modelos de
desenvolvimento que não comprometam as necessidades das gerações
futuras.
Uma das primeiras iniciativas do setor financeiro brasileiro para a integração
dos aspectos socioambientais nos negócios foi resultado da recomendação
de um Grupo de Trabalho, instituído por um decreto presidencial de 1995,
com a finalidade de estabelecer bases para a incorporação da variável
ambiental no deferimento de crédito oficial e de benefícios fiscais: o Protocolo
Verde. Na época, os principais bancos públicos federais brasileiros - BNDES,
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) e Banco da Amazônia - assinaram esse protocolo com o Ministério do
Meio Ambiente (PROTOCOLO VERDE, 1995).
Em julho de 2008, esses mesmos bancos renovaram seus compromissos
socioambientais junto ao Ministério do Meio Ambiente ao lançar uma nova
versão do referido protocolo, com princípios mais abrangentes. Nessa
ocasião, os bancos privados foram convidados pelo governo a aderir ao
compromisso e, em 2009, Bradesco, Cacique, Citibank, HSBC, Itaú
Unibanco, Safra e Santander Brasil – assinaram um protocolo de intenções
ao Protocolo Verde, por intermédio da Federação Brasileira de Bancos
(FEBRABAN) (LINS, 2009; PROTOCOLO VERDE, 2008; PROTOCOLO
VERDE, 2009), ratificando seu compromisso com a inserção dos aspectos
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socioambientais nas atividades de negócio e endossando um movimento
ainda considerado de autorregulação do Sistema Financeiro Nacional.
Esta segunda versão do Protocolo Verde estabelece, em síntese, os
seguintes compromissos aos seus signatários:
(i)

Oferecer linhas de financiamento e programas que fomentem a
qualidade de vida da população e o uso sustentável do meio
ambiente;

(ii)

Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de
seus ativos e nas análises de risco de projetos, tendo por base a
Política Nacional de Meio Ambiente;

(iii)

Promover o consumo consciente de recursos naturais e de
materiais deles derivados nos processos internos;

(iv)

Informar,

sensibilizar

e

engajar

continuamente

as

partes

interessadas nas políticas e práticas de sustentabilidade da
instituição; e
(v)

Promover a cooperação e integração de esforços entre as
organizações signatárias deste Protocolo (PROTOCOLO VERDE,
2008; PROTOCOLO VERDE, 2009).

Zambão (2010) identifica fragilidades impostas pelo Protocolo Verde,
especialmente aos bancos públicos, incluindo a exposição a certo grau de
contradição com os termos da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei
6.938/81), a qual institui ao Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
a determinação dos casos em que a beneficiária deve perder ou ter suspensa
sua participação em linhas de crédito oferecidas por entidades de recursos
públicos, como bancos pertencentes ao governo. A autora argumenta ainda
que quando o referido protocolo indica que os bancos devem aplicar padrões
de desempenho sociais e ambientais, de acordo com o setor econômico, ao
avaliarem projetos de médio e alto impacto, transfere aos bancos provisões
de comando e controle - legalmente atribuídas aos órgãos responsáveis pelo
licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de impacto
ambiental – estabelecendo uma situação de conflito aos bancos, que se
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veem induzidos a substituir a administração pública no desenvolvimento de
parâmetros ambientais para as atividades econômicas que financia.
Uma segunda questão a ser observada é a ausência de incentivos
econômicos atrelados ao Protocolo Verde, a fim de viabilizar o oferecimento
de produtos e serviços com adicionalidades socioambientais. Isso porque o
oferecimento de produtos e serviços financeiros que geram benefícios sociais
ou ambientais, com taxas inferiores àquelas estabelecidas para os demais,
pode ir de encontro ao compromisso dos bancos comerciais com a entrega
de bons resultados financeiros aos seus acionistas. Nesse sentido, incentivos
econômicos poderia viabilizar financeiramente a criação e comercialização
em larga escala de produtos e serviços que adotem estas premissas.
Não obstante às críticas, a iniciativa brasileira tem inspirado outros países da
América Latina, como a Colômbia, que lançou, em junho de 2012, um acordo
homônimo entre o governo nacional e o setor financeiro do país,
representado pela sua associação bancária (Asobancaria). Diferentemente
do protocolo brasileiro, o colombiano estabelece atribuições discernidas para
governo nacional e setor financeiro, considerando os distintos papéis e
responsabilidades que exercem na sociedade. O documento também
estabelece a elaboração de um plano de trabalho pelo Comitê de
Sustentabilidade da Asobancaria, bem como uma lista de padrões e diretrizes
voluntárias de melhores práticas, reconhecidas como boas referências para a
implementação de avanços nas frentes de atuação sugeridas pelo
documento

(GOBIERNO

NACIONAL

Y

SECTOR

FINANCIERO

COLOMBIANO, 2012).
Avançando no sentido de estabelecer diretrizes de gerenciamento do risco
socioambiental para as instituições financeiras, alguns governos têm inovado
ao estabelecer normas e resoluções por meio dos órgãos de regulação do
setor financeiro, superando a abordagem de autorregulação apresentada até
aqui. A seguir, são apresentados brevemente os casos da China e do Brasil.
No entanto, observa-se o interesse pelo tema por outros países, como o
Peru, que planeja lançar sua regulação sobre risco socioambiental no crédito
(PERÚ21, 2012); bem como Índia, Nigéria, Vietnã, entre outros, que têm
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participado de discussões com foco em debater alternativas para dar maior
escala às finanças sustentáveis em mercados emergentes (IFC, 2012c).

3.2.1. O Caso da China

Magalhães (2010) observa que após a crise financeira de 2008, os bancos
chineses passaram a se destacar duplamente, por figurar entre os maiores
do mundo, modificando radicalmente a geografia do mercado financeiro
global, e pela incorporação de políticas socioambientais, como fruto do
pioneirismo do governo chinês na introdução do tema na regulação do seu
sistema financeiro.
Aizawa & Yang (2010) argumentam que os líderes chineses passaram a
reconhecer que o país não irá realizar suas ambições de desenvolvimento
econômico e social sem dar tratamento à poluição e ao consumo de recursos
naturais e energia do país, o que fez com que estes desafios passassem a
ser traduzidos em agendas econômicas, sociais e políticas da nação. Nesse
contexto, em cooperação com autoridades econômicas, o Ministério de
Proteção Ambiental do país lançou, em 2007, três políticas econômicas
ambientais que merecem destaque, na medida em que têm impactos diretos
sobre o mercado financeiro: Green Credit, Green Securities e Green
Insurance.
A Green Credit tem três componentes principais: (a) fortalecimento do
desempenho ambiental dos bancos comerciais; (b) troca de informações
ambientais entre a autoridade ambiental e o setor financeiro; e (c)
responsabilidades por violação da política (AIZAWA; YANG, 2010). Como
resultado de sua implementação, o Banco do Povo da China e o Ministério de
Proteção Ambiental criaram uma lista de exclusão de empresas que não
respeitam a legislação ambiental, as quais passaram a ser impedidas de
receber financiamentos (MAGALHÃES, 2010).
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Por sua vez, a política Green Securities, reconhecendo a tendência recente
das empresas de acessar os mercados de capitais para o financiamento,
exige que as empresas que operam nos 13 setores considerados mais
poluentes avaliem e divulguem o seu desempenho ambiental antes de iniciar
a abertura de capital. Já a Green Insurance estabelece diretrizes sobre
seguro de responsabilidade à poluição ambiental, exigindo que as empresas
com alto risco de causar danos ambientais assegurem às vítimas a devida
compensação, por meio de seguros. (AIZAWA; YANG, 2010; MAGALHÃES,
2010).
Segundo Aizawa & Yang (2010), apesar deste gosto de comando e controle
das políticas, aqueles encarregados da responsabilidade de implementá-las
estão se tornando crescentemente conscientes de que o seu sucesso
depende da coleta e disseminação de dados, estabelecimento de diretrizes
técnicas, bem como de incentivos financeiros distintos.
Magalhães (2010) destaca o apoio da IFC aos bancos chineses, através de
programas de treinamento e assistência técnica, visando contribuir para a
formação de equipes qualificadas no sistema financeiro para avaliar e
monitorar os riscos sociais e ambientais dos negócios.

3.2.2. Processo de Regulação no Brasil

Paralelamente ao processo de autorregulação mencionado anteriormente, e
em linha com a estratégia adotada pela China, o Sistema Financeiro Nacional
iniciou o seu processo de regulação de questões socioambientais em 2008,
com a Resolução no 3.545, a qual altera o Manual de Crédito Rural
estabelecendo a exigência de documentação comprobatória de regularidade
ambiental e outras condicionantes para fins de financiamento agropecuário
no Bioma Amazônia. Entre as demandas instituídas pela referida resolução
está a observância às recomendações e restrições do zoneamento
agroecológico

e

do

Zoneamento

Ecológico

Econômico

(ZEE)

e

a
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apresentação de documento comprobatório de regularidade ambiental
expedido pelo órgão estadual responsável (BACEN, 2008).
Ainda em relação ao crédito rural, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
aprovou no ano seguinte a Resolução no 3.803, revogada pela vigente
Resolução no 3.813 sobre a concessão de financiamentos para a produção
ou industrialização de cana-de-açúcar. A norma acresce requisitos ao Manual
de Crédito Rural, restringindo esse tipo de financiamento a áreas aptas
segundo o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, instituído pelo
Decreto 6.961, de 17 de setembro de 2009 (BACEN, 2009).
A resolução em comento também veda o financiamento à produção em
áreas: localizadas nos biomas Amazônia e Pantanal, na Bacia do Alto
Paraguai; em terras indígenas; em terrenos com declividade superior a 12%
(doze por cento), com cobertura de vegetação nativa, remanescentes
florestais, reflorestamento ou de proteção ambiental; e em áreas de dunas,
mangues, escarpas e afloramentos de rocha, urbanas e de mineração
(BACEN, 2009).
Mantendo como foco o crédito rural, em 22 de junho de 2010, o Banco
Central publicou a Resolução no 3.876, que veda a concessão desta
modalidade de crédito para pessoas f sicas ou jur dicas que estão inscritas
no

adastro de Empregadores que mantiveram trabal adores em condiç es

análogas

de escravo institu do pelo

inist rio do Trabal o e Emprego

(BACEN, 2010a).
Em 2011, foram editados atos normativos dispondo sobre: a implementação
de estrutura de gerenciamento de capital pelas instituições, Resolução no
3.988 (BACEN, 2011a), e sobre procedimentos e parâmetros relativos ao
processo interno de avaliação da adequação de capital, internacionalmente
conhecido como Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP),
Circular no 3.547 (BACEN, 2011b). Estes normativos, relacionados à adoção
dos princípios do Pilar 2 - estabelecido pelo Segundo Acordo de Capital de
Basiléia - buscam assegurar a manutenção de volume adequado de capital,
além de incentivar o planejamento de capital, o desenvolvimento e a
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utilização de melhores práticas de gestão e avaliação de riscos, a fim de
reforçar a estabilidade do sistema financeiro (BACEN, 2011c).
Esse processo consiste de um conjunto de procedimentos de avaliação da
sufici ncia do capital mantido pela instituição, considerando seus objetivos
estrat gicos e os riscos a que está sujeita no orizonte de tempo de um ano,
devendo ser objeto de relatório anual e, também, ser submetido a um
processo de validação independente no m nimo a cada tr s anos. Nesse
sentido, a instituição deve avaliar a necessidade de capital para a cobertura
de todos os riscos relevantes a que está e posta, inclusive o risco
socioambiental. Sendo assim, a avaliação deve abranger também os riscos
não cobertos, ou cobertos apenas parcialmente, pelos requerimentos de
capital do Pilar 1 (BACEN, 2011c).
“(...) desde 2011 passou-se a exigir que as instituições
financeiras demonstrassem como consideram o risco
decorrente da exposição a danos socioambientais
gerados por suas atividades, quando da avaliação e do
cálculo de suas necessidades de capital. Isso é
especialmente

válido

em

projetos

que

englobam

financiamentos de atividades social e ambientalmente
sensíveis,

como

é

o

caso

de

investimento

em

infraestrutura, geração de energia, extração de recursos
naturais, agroneg cio e ind stria qu mica” (BA EN,
2012a).
Apesar de tratarem de forma abrangente do gerenciamento de capital e do
seu processo de adequação, em função da exposição a riscos, as novas
normas, e especialmente a referida circular, inovam ao regulamentar a
gestão de novos riscos pelas instituições financeiras, dentre os quais se
destacam o risco socioambiental e o risco de reputação.
Em linha com essa iniciativa, durante evento realizado pelo Ministério do
Meio Ambiente em parceria com o BACEN durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, o Banco
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Central anunciou o edital no

41 de audiência pública, que divulga duas

propostas de atos normativos, dispondo sobre a política de responsabilidade
socioambiental das instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e a elaboração e divulgação de
relatório de responsabilidade socioambiental. Especialmente, a proposta
normativa que prevê o desenvolvimento de uma política de responsabilidade
socioambiental pelas instituições, estabelece que a política deve dispor sobre
a estrutura de governança para responsabilidade socioambiental, além do
gerenciamento do risco socioambiental (BACEN, 2012a).
Segundo o BACEN (2012b), as propostas de resolução integram um
processo que visa incorporar aspectos socioambientais na gestão e nas
estratégias de negócios das instituições financeiras, a fim de dar maior
eficiência ao SFN. Entretanto, para que o novo arcabouço regulatório
promova a eficiência, em adição ao gerenciamento de riscos socioambientais
de maneira homogênea entre o setor, considerando o princípio da
proporcionalidade, cabe a reflexão sobre as análises assinaladas por
Zambão (2010) face à abordagem utilizada pelo Protocolo Verde brasileiro, a
fim de que atribuições genuinamente governamentais não sejam transferidas
às instituições financeiras, bancárias e não-bancárias, autorizadas a operar
pelo Banco Central do Brasil; podendo ocasionar retração de carteiras de
crédito e incremento de custos operacionais.
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4 BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO

“The ends and means of development require examination and scrutiny
for a fuller understanding of the development process; it is simply not
adequate to take as our basic objective just maximization of income or
wealth which is, as Aristotle noted, “merely useful and for the sake of
something else”. For the same reason, economic growth cannot
sensibly be treated as an end in itself. Development has to be more
concerned with enhancing the lives we lead and the freedoms we
enjoy”.
Amartya Sen (1999, p. 15)

Bancos

multilaterais

de

desenvolvimento

são

organizações

intergovernamentais que concedem empréstimos e suporte técnico com foco
na promoção do desenvolvimento social e econômico, principalmente a
países em desenvolvimento. Sob as dimensões da política e da legislação
internacional, têm o dever a agir de acordo com os padrões e princípios do
desenvolvimento sustentável, conduzindo suas operações bancárias de
forma consistente com essas diretrizes. À medida que estão interessados no
impacto que aspectos não econômicos podem ter sobre os financeiros, pois
os consideram como um problema que diz respeito à prática bancária com a
qual estão vinculados, têm como premissa não somente evitar decisões de
investimento que causem danos ambientais, mas direcionar esforços e
recursos a iniciativas que sejam convergentes com o desenvolvimento
sustentável (HANDL, 2001).
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O termo bancos multilaterais de desenvolvimento frequentemente se refere
ao

Grupo

Banco

Mundial,

bem

como

os

bancos

regionais

de

desenvolvimento: Banco Africano de Desenvolvimento; Banco Asiático de
Desenvolvimento; Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento; e
Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Diferem-se dos bancos
e fundos que emprestam para países em desenvolvimento, identificados
como Instituições Multilaterais de Desenvolvimento (IMD), na medida em que
estas possuem uma estrutura de propriedade/associação mais próxima e são
focadas em setores e atividades especiais, a exemplo da Comissão Europeia
e do Banco de Investimento Europeu, bem como do Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrícola (WORLD BANK, 2012a).
Segundo o World Bank (2012a), uma terceira categoria de multilaterais são
os

Bancos

Sub-Regionais,

estabelecidos

também

por

propósitos

desenvolvimentistas, pertencentes a um grupo de países - tipicamente
tomadores de empréstimo e não provedores, a exemplo da Corporação
Andina de Fomento e do Banco de Desenvolvimento Caribenho.
Por serem precursores da adoção de salvaguardas ambientais em
financiamentos e exercerem um papel ativo na disseminação destas práticas
no mercado financeiro, três bancos multilaterais de desenvolvimento foram
inseridos na amostra de bancos estudada pela presente pesquisa:


Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB);



International Finance Corporation (IFC), braço privado do Grupo
Banco Mundial; e



Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD).

4.1. Banco Interamericano de Desenvolvimento

Criado em 1959, o IDB é a maior fonte de financiamento para o
desenvolvimento na América Latina e Caribe, com o compromisso público de
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atingir resultados mensuráveis, incremento de integridade, transparência e
responsabilidade. Pertence a 48 países, incluindo 26 membros3 mutuários
da América Latina e Caribe, os quais têm maioria da propriedade do Banco
(IDB, 2012a).

Quadro 3: Informações gerais sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento

Região

América Latina e Caribe

Total de ativos 2012

U$ 92,209 milhões

Número de funcionários

Aproximadamente 2 mil

Clientes

Governos de países, estados e
municípios, empresas privadas e
organizações não-governamentais.

Produtos

Empréstimos e subvenções
(instrumentos financeiros: taxas,
empréstimos, doações, garantias e
investimentos de capital, cooperação
técnica, soluções de financiamento,
fundos sob administração)
Geração de conhecimento
Mecanismos de preparação de
projeto

Fonte: Elaborado pela autora a partir de (IDB, 2012a)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem a missão de “atender às
necessidades especiais dos países menos desenvolvidos e menores e
fomentar o desenvolvimento através do setor privado”, ancorado no objetivo
de reduzir a pobreza e a desigualdade e promover o crescimento econômico
sustentável da região em que atua. Tem ainda como afiliados o Fundo de

3

Alemanha, Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile,
China, Colômbia, Coreia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslovênia, Espanha,
Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Itália, Jamaica, Japão,
México, Nicarágua, Noruega, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido,
República Dominicana, Suécia, Suíça, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela.
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Investimento Multilateral, que concede subsídios e investimentos ao setor
privado, e a Corporação de Investimento Interamericana, que tem foco em
pequenas e médias empresas.
Foi o primeiro banco multilateral de desenvolvimento a adotar uma Política de
Meio Ambiente, em 1979, estabelecendo que a instituição garantisse a
qualidade ambiental de suas operações, bem como o suporte a projetos
ambientais na região. Esta política foi substituída, em 2006, pela Política de
Observância

de

Salvaguardas

e

Meio

Ambiente

(Environment

and

Safeguards Compliance Policy) e reforça os mandatos ambientais da Oitava
reposição de capital (IDB, 2006). No Relatório sobre o Nono Aumento Geral
de Recursos, englobou à esse foco de atuação cinco prioridades setoriais:
política

social

para

equidade

e

produtividade;

infraestrutura

para

competitividade e bem-estar social; instituições para o crescimento e bemestar social; integração regional e mundial competitiva; e proteção do meio
ambiente, resposta às mudanças climáticas, promoção da energia renovável
e garantia da segurança alimentar (IDB, 2010a).
O arcabouço de sustentabilidade do IDB, criado com o objetivo de permitir
que o banco maximize os impactos positivos do seu trabalho enquanto
minimiza os riscos e impactos negativos, é composto por cinco frentes (IDB,
2012a):


Mandato: o mandato do banco é alimentar o desenvolvimento social e
econômico dos países mutuários membro na América Latina e Caribe,
e juntamente com os objetivos e prioridades instituídos pelo nono
aumento de capital, compõe suas diretrizes estratégicas;



Estratégias Setoriais e Prioridades: conjunto de políticas e diretrizes
criadas para permitir que o banco atenda ao seu Mandato. Inclui as
estratégias e metas instituídas para dar tratamento às áreas
prioritárias instituídas pelo nono aumento de capital;



Políticas e Processos de Salvaguarda: visam garantir que cada
projeto é avaliado, aprovado e monitorado com o devido respeito aos
aspectos ambientais, sociais, trabalhistas e de saúde e segurança, e

70

que todos os riscos e impactos são adequadamente mitigados e
controlados;


Mensuração de Resultados: em 2011, estabeleceu metas objetivos e
indicadores para medir seu impacto na região, incluindo os ativos de
geração de energia por fontes de baixo carbono financiados pelo IDB,
os projetos piloto em mudanças climáticas, entre outros;



Capacitação e Conhecimento: o banco se compromete a manter
suas equipes atualizadas com recursos externos, bem como por meio
da geração de conhecimento e ferramentas, além de oferecer
capacitação aos seus parceiros.

4.1.1. Políticas e Procedimentos do IDB

A Política de Observância de Salvaguardas e Meio Ambiente do IDB,
aprovada em 2006, se aplica a todas as operações do grupo, sejam elas
financeiras ou não financeiras, tanto a clientes do setor público como do
privado e está organizada sob dois conjuntos de diretrizes. Uma delas, as
Diretivas de Integração Ambiental, se aplicam às atividades de programação
junto ao setor público e estabelecem orientações para que o banco se engaje
com os países a fim de endereçar suas prioridades socioambientais de forma
proativa. Entre os aspectos estipulados nesse sentido estão: a integração dos
aspectos ambientais nas atividades de planejamento de estratégias de
atuação nos países, o suporte a iniciativas regionais e acordos internacionais;
e a avaliação de riscos e oportunidades ambientais (IDB, 2006).
O segundo conjunto de diretrizes, chamado de Diretivas de Salvaguarda,
institui salvaguardas ambientais que permitem que o banco tenha um
arcabouço efetivo de gestão de risco nas operações financeiras com ambos
os setores, público e privado, e devem ser aplicadas considerando a
hierarquia de mitigação de impactos (evitar, mitigar, recuperar, compensar).
Entre

os

procedimentos

estabelecidos

por

essas

diretivas

está

o

enquadramento e a classificação da operação de acordo com o seu potencial
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de impacto socioambiental negativo e, a partir dos resultados deste processo,
são definidos os requisitos de avaliação e due diligence:


Categoria

A

(significativo

impacto

negativo

com

implicações

profundas - alto risco): requer avaliação ambiental (Avaliação de
Impacto ou Avaliação Estratégica) e a contratação, pelo tomador, de
um painel de assessoria com especialistas, para apoiar nas etapas de
desenvolvimento do projeto;


Categoria B (impacto negativo local e de curto prazo – médio risco):
demanda uma análise socioambiental focada em assuntos específicos
e um plano de gerenciamento socioambiental.



Categoria C (impacto negativo mínimo – baixo risco): não requer
análise adicional àquela realizada na etapa de enquadramento, mas
quando relevante estas operações podem estabelecer requisitos de
salvaguarda e monitoramento.

A elaboração da avaliação ambiental é responsabilidade do mutuário, mas
deve atender aos requisitos estabelecidos pelo banco, que elabora um
relatório de avaliação de impacto ambiental, o qual inclui considerações
sobre o plano de gestão ambiental e social do projeto, a ser divulgado
publicamente, conforme estabelece a Politica de Divulgação de Informações.
Vale pontuar que quando o projeto a ser financiado se trata de política, plano
ou programa o IDB requer que seja elaborada uma Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) pela agência governamental tomadora, a fim de que riscos
e

oportunidades

sejam

mapeados

adequadamente.

Adicionalmente,

operaç es categorizadas como “A” e “B” requerem consulta com as partes
afetadas e consideração de suas revisões, sendo que as de alto risco devem
ser realizadas em 2 momentos ao longo das etapas de avaliação (IDB, 2006).
Impactos transfronteiriços devem ser identificados nas primeiras etapas de
avaliação e comunicados aos países afetados, cujas partes afetadas
necessitam ser incluídas nos processos de consulta e nos planos de
mitigação e gerenciamento socioambientais. O IDB também tem restrições e
estabelece padrões específicos para:
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Projetos que impactam áreas de habitat natural ou patrimônio cultural;



Tomadores que produzem ou utilizam produtos considerados tóxicos,
especialmente pesticidas classificados como Ia, Ib, e II pela
Organização Mundial da Saúde (OMS);



Prevenção à poluição, incluindo gases de efeito estufa (GEE);



Equidade de gênero.

Tomadores que não atendem aos padrões estabelecidos pelo banco devem
apresentar um plano de ação a ser submetido ao conselho de aprovação da
operação. O banco monitora o atendimento dos requisitos estabelecidos nos
contratos do financiamento, os quais deverão incluir as salvaguardas
incorporadas no plano de gerenciamento ambiental e social do projeto e seus
devidos marcos físicos, prazos e alocações de recursos. Indicadores de
salvaguarda podem ser definidos e deverão ser divulgados nos relatórios de
monitoramento do projeto. Quando o tomador foi uma instituição financeira,
que irá repassar o recurso ao mutuário final, essa instituição intermediária
deverá demonstrar que possui procedimentos ambientais para avaliar os
receptores do recurso e solicitar medidas ambientais adequadas.
Com o objetivo de dar suporte às equipes internas e dos projetos na
interpretação das diretivas estabelecidas na Política de Observância de
Salvaguardas e Meio Ambiente, em 2007, o IDB publicou Diretrizes de
Implementação

(Implementation

Guidelines for the

Environment

and

Safeguards Compliance Policy), com procedimentos específicos e divisão de
responsabilidades para cada um dos temas regulados pela política.
Especialmente, no que se refere às Diretivas de Salvaguarda Ambiental, os
detalhamentos são apresentados conforme o ciclo de vida do projeto, e se
dividem em três blocos: enquadramento e desenho; preparação; e execução
do projeto (IDB, 2007).
Suas provisões estão alinhadas àquelas estabelecidas pelas Políticas
Operacionais e Setoriais do banco, sendo que as primeiras têm a finalidade
de regular a assistência prestada aos seus tomadores e fornecer um guia
para as decisões. Para fins da presente pesquisa destacam-se três delas, por
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tratarem do fluxo de aprovação e acompanhamento dos financiamentos (IDB,
2012a):


Preparação, Avaliação e Aprovação de Projeto: estabelece
diretrizes para a preparação, análise e aprovação de projetos e se
aplica a todas as operações de financiamento. O fluxo de trabalho
inclui: a verificação da capacidade institucional do tomador e/ou da
agência executora de atingir os objetivos propostos; o estabelecimento
das ações necessárias e definição das medidas políticas requeridas
para processar a operação; a organização do acordo final do projeto
com o país; a submissão às autoridades do banco para aprovação; e a
supervisão da execução do projeto e de sua posterior operação.



Administração de Operações: estabelece diretrizes gerais para a
supervisão da execução de projetos, verificação de atendimento às
obrigações contratuais, procedimentos de contratação e desembolso
de recursos, a fim de garantir que os projetos são executados segundo
os objetivos planejados, bem como que os recursos são utilizados de
acordo com as políticas, regras e procedimentos adotados pelo banco.



Avaliação ExPost: institui um método de avaliação sistemática da
efetividade das políticas e programas de desenvolvimento do IDB e de
seus processos correspondentes. É chamada ExPost porque tem
como

o

propósito

avaliar

os

resultados

de

uma

operação,

particularmente em termos de resultados e impactos, depois que o
projeto foi concluído, disponibilizando informações relevantes tanto
para os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, quanto para o
banco.
Já o arcabouço de Políticas Setoriais estabelece padrões e diretrizes
específicas com foco na atividade objeto do financiamento, sendo algumas
delas dedicadas ao estabelecimento de diretrizes socioambientais:


Políticas Multisetoriais: Cumprimento de Salvaguardas e Meio
Ambiente; Gestão de Riscos de Desastres Naturais; Serviços Públicos;
Reassentamento Involuntário;
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Setores Produtivos: Setor Agrícola; Desenvolvimento Florestal;
Desenvolvimento Pesqueiro; Mineração; Turismo;



Setores de Infraestrutura Econômica: Transporte; Energia; Energia
Elétrica;



Setores de Infraestrutura Social: Saúde Pública; Saneamento
Básico;



Programas de Desenvolvimento Integrado: Desenvolvimento de
Habitação e Urbanismo; Desenvolvimento Rural



Políticas para Áreas Especiais: Povos Indígenas.

4.1.2. Estruturas de Governança do IDB:

O processo de tomada de decisão em relação a financiamentos no IDB inclui
a análise de sua viabilidade técnica, financeira, socioeconômica, legal e
ambiental, bem como a potencial definição de medidas corretivas para que o
projeto, ou o tomador, atenda às políticas do banco. Uma vez aceitas essas
condições, a proposta é submetida às autoridades responsáveis pela
aprovação do financiamento, que se aprovado, será monitorado pelas áreas
de supervisão (IDB, 2012a).
Para avaliar e monitorar os aspectos socioambientais das operações, bem
como formular políticas e procedimentos internos que atendam às suas
premissas socioambientais, o IDB conta com um Departamento de
Desenvolvimento Sustentável. Segundo os procedimentos estabelecidos
pelas Diretrizes de Implementação da Política de Observância de
Salvaguardas e Meio Ambiente, formuladas por esta dependência, todas as
operações que requerem categorização do risco socioambiental devem ser
avaliadas pelo Comitê de Impacto Ambiental e Social, sendo que:


Todas as operaç es categorizadas como “A” e aquelas categorizadas
como “B”, quando necessário, devem ser objeto de uma reunião de
revisão formal pelo referido comitê;
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As demais operaç es de categoria “B” e “ ” devem ser conduzidas
pelos Comitês de Revisão Gerencial e de Financiamento, no entanto
o Comitê de Impacto Ambiental e Social, subordinado ao Comitê de
Financiamento, avalia a documentação socioambiental da operação
elabora recomendações, as quais são levadas em consideração para
a tomada de decisão.

Os procedimentos para o Departamento do Setor Privado são semelhantes
em termos de processos, sendo substituído apenas o Comitê de Revisão
Gerencial pelo Comitê do Setor Financeiro.

4.1.3. Ferramentas Utilizadas pelo IDB:

O IDB possui ferramentas com diversos focos, incluindo análise de
governança e transparência, aspectos macroeconômicos dos países
membros, entre outras. Para os fins do presente trabalho merecem destaque
dois instrumentos de mensuração de desempenho (scorecard): um com foco
na sustentabilidade de projetos de biocombustíveis, a IDB Biofuels
Sustainability Scorecard; e outro que tem como objetivo a avaliação de
projetos de turismo sustentável do setor privado: a Tourism Sustainability
Scorecard for Private Sector Projects. O primeiro, baseado nos critérios da
Mesa

Redonda

dos

Biocombustíveis

Sustentáveis

(Roundtable

on

Sustainable Biofuels - RSB) tem o objetivo de encorajar a adoção de padrões
de sustentabilidade elevados em projetos de biocombustíveis oferecendo
uma ferramenta parametrizada a partir de temas complexos para esse ramo
de atividades (IDB, 2012b).
O scorecard foi desenvolvido para ser utilizado nas múltiplas fases do ciclo
de vida dos projetos, auxiliando os usuários na identificação de aspectos que
podem ser aprimorados, bem como o banco na análise ambiental inicial, que
faz parte do processo de aprovação de investimentos. Adicionalmente,
informações não preenchidas na primeira vez que a ferramenta é utilizada
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são identificáveis e podem ser revisitadas durante uma due diligence ou em
um estágio mais avançado do projeto. Dividida nos subtemas: geral, social e
ambiental, a ferramenta começa solicitando informações gerais, seguidas de
informações específicas sobre os estágios de cultivo, produção e distribuição
dos biocombustíveis.

A Figura 2 abaixo exemplifica a configuração e o

formato das solicitações de informação utilizadas pela ferramenta.

Figura 2: IDB Biofuels Sustainability Scorecard

Fonte: IDB (2012b)

Semelhante ao scorecard de biocombustíveis, o de turismo sustentável foi
desenvolvido com base no Global Sustainable Tourism Criteria e tem como
propósito permitir que o IDB avalie os aspectos socioambientais dos projetos
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que solicitam financiamento e priorize aqueles com mais impactos positivos;
e auxiliar os responsáveis por projetos a trabalhar os temas da
sustentabilidade em suas concepções.
Adicionalmente, o documento que estabelece diretrizes de implementação da
Política de Atendimento a Salvaguardas e Meio Ambiente, recomenda o uso
de algumas ferramentas, entre as quais estão os Princípios de Análise
Ambiental de Países (Principles of Country Environmental Analysis - CEAs),
diretrizes que auxiliam a integração de aspectos ambientais com outras áreas
chave de desenvolvimento econômico e social, como requerido pelas
Diretivas Integradoras da referida política. No âmbito das diretrizes de
implementação das Diretivas de Salvaguarda, destaca-se o uso de árvores
de tomada de decisão, como demonstra a Figura 3 abaixo:

Figura 3: Árvore de tomada de decisão IDB

Fonte: IDB (2007)

O IDB também está desenvolvendo uma Plataforma de Biodiversidade
(Biodiversity Platform) criada para auxiliar nos esforços de preservação da
notável biodiversidade presente na região da América Latina. Dentre as
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soluções que estão sendo desenvolvidas para dar suporte à iniciativa estão
ferramentas que disponibilizam informações de biodiversidade explicitas para
apoiar o processo de decisão dos financiamentos a projetos, bem como
auxiliar na mitigação dos seus impactos na biodiversidade. Com o apoio
desta iniciativa o banco pretende desenvolver novas formas de fazer
negócios a fim de que os investimentos públicos e privados contribuam com a
proteção dos bens naturais da região (IDB, 2012c).
Documentos de melhores práticas, compostos por estudos de casos e
monografias, podem ser considerados ferramentas importantes para auxiliar
na incorporação de lições aprendidas de uma variedade de origens, inclusive
de projetos financiados (IDB, 2012a).

4.1.4. Transparência no IDB

O IDB possui uma Política de Acesso à Informação criada com o intuito de
demonstrar a utilização transparente dos fundos públicos, aprofundando o
seu envolvimento com as partes interessadas, para melhorar a qualidade de
suas operações. Esta política se aplica a informações produzidas pelo banco
ou que estão em sua posse, salvo aquelas que constam de uma lista de
exceções, com categorias de informações as quais o banco identifica que o
dano potencial causado pela sua divulgação supera o benefício a ser obtido a
partir da publicidade, a exemplo de informações pessoais dos membros da
equipe, questões em disputa judicial ou em processo de negociação, entre
outras (IDB, 2010b).
Em atenção aos requisitos desta política, a Política de Conformidade com
Salvaguardas e Meio Ambiente estabelece a divulgação de informações do
projeto às comunidades afetadas como parte do processo de avaliação
ambiental e o atendimento desta obrigação pelos tomadores é acompanhado
pelo conselho do banco por meio dos relatórios anuais de administração.
Adicionalmente, informações sobre a avaliação e o plano de gerenciamento
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socioambiental das operações sob análise são divulgadas no website do
banco antes de passar pelo Comitê de Financiamento.
Dessa forma, eventuais preocupações de outras partes interessadas além
das comunidades afetadas podem ser consideradas pelo banco no processo
decisório. A participação de stakeholders também pode ser observada na
formulação de políticas pelo IDB. Nesse sentido, observa-se que a Política de
Observância de Salvaguardas e Meio Ambiente do IDB (Environment and
Safeguards Compliance Policy) contou com um amplo processo de consulta
a partes interessadas durante sua formulação, incluindo organizações
governamentais e não governamentais, membros do setor privado, e
instituições bi e multilaterais de desenvolvimento, permitindo a incorporação
de elementos chave para o aprimoramento do seu desempenho ambiental.
Não obstante, vale mencionar que algumas políticas, diretrizes e manuais
utilizados pelo banco não são divulgados em seu website, entre os quais se
destacam

o

Manual

de

Administração

de

Operações

(Operations

Administration Manual) e no Manual dos Escritórios dos Países (Country
Offices Manual), que poderiam auxiliar na compreensão do processo de
governança do IDB para a aprovação dos financiamentos, bem como dos
procedimentos de avaliação e monitoramento dos projetos financiados pelo
banco.

4.2. International Finance Corporation

Membro do Grupo Banco Mundial, a IFC é a maior instituição de
desenvolvimento global focada exclusivamente no setor privado de países
em desenvolvimento. Estabelecida em 1956, pertence a 182 países membro,
os quais coletivamente determinam suas políticas. Atua em mais de 100
países em desenvolvimento permitindo que as empresas e instituições
financeiras de mercados emergentes criem empregos, gerem receitas fiscais,
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melhorem a governança corporativa e o desempenho ambiental, e
contribuam para suas comunidades locais (IFC, 2012a).

Quadro 4: Informações gerais sobre a International Finance Corporation

Região

Atuação mundial (países em
desenvolvimento)

Ativos totais em 2012

U$ 75,761 milhões

Número de funcionários

Aproximadamente 3,8 mil

Clientes

Empresas, governos (serviços de
assessoria) e organizações nãogovernamentais
Serviços de
investimento/empréstimo: equity,
liquidações de curto prazo,
empréstimos e serviços
intermediários e sindicalizados,
estruturação financeira, produtos de
gestão de riscos, trade finance,
operações de tesouraria.

Produtos

Serviços de assessoria: acesso a
financiamentos, investimento
climático, assessoria corporativa,
sustentabilidade social e ambiental,
infraestrutura.
Fonte: Elaborada pela autora a partir de IFC (2012a)

O objetivo da IFC é criar oportunidades para as pessoas escaparem da
pobreza e aprimorarem suas vidas, por meio: da mobilização de recursos
financeiros para o desenvolvimento de iniciativas privadas; da promoção de
mercados abertos e competitivos em países em desenvolvimento; do apoio a
empresas e outros parceiros do setor privado ajudando a gerar empregos e a
entregar serviços essenciais para populações vulneráveis e pobres. Para
atingir

este

proposito,

desenvolvimento

por

o

banco

meio

de

oferece

soluções

intervenções

no

de

nível

impacto

e

empresarial
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(investimentos diretos, serviços de assessoria), e por meio da Companhia de
Administração de Ativos da IFC (IFC Asset Management Company)
promovendo ações coletivas globais, fortalecendo a governança e a definição
de normas.

4.2.1. Políticas e Procedimentos da IFC

A IFC é considerada uma das instituições financeiras de referência em
gestão de riscos socioambientais. Pioneira na adoção de critérios
socioambientais para os financiamentos lançou, em 1998, a primeira versão
dos Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e Ambiental,
aplicáveis a projetos financiados pelo setor privado, os quais passaram por
processos de revisão e foram relançados nos anos de 2006 e 2011. Os
principais aspectos desta última revisão estão relacionados aos temas:
biodiversidade e recursos naturais, mudanças climáticas, direitos humanos,
aspectos de gênero e envolvimento de partes interessadas (IFC, 2012d).
Atualmente, estes padrões são um dos mais utilizados do mundo na gestão
de riscos socioambientais, sendo adotados inclusive pelos Princípios do
Equador. O arcabouço de gerenciamento de riscos da IFC conta ainda com:
Políticas de Sustentabilidade Social e Ambiental e de Acesso à Informações;
Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança setoriais; e Notas de
Orientação, as quais detalham os procedimentos de implementação dos
Padrões de Desempenho (IFC, 2012a).
A Política de Sustentabilidade estabelece os compromissos da IFC, com
base na missão e no mandato da instituição. Dentre os mais relevantes, está
a aplicação dos Padrões de Desempenho aos investimentos e serviços
financeiros propostos que possam ter níveis moderados ou elevados de risco
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socioambiental 4 ou potencial nocivo para o ambiente. A IFC também se
compromete a informar os países que podem ser potencialmente afetados
por efeitos transfronteiriços de atividades de negócio propostos ao banco. No
entanto, cabe a eles determinar se a atividade proposta tem o potencial de
causar efeitos adversos, seja pela poluição do ar ou privação de água, ou
ainda pela poluição dos cursos d‘água internacionais (IF , 2012d).
O banco possui uma Lista de Exclusão composta por setores com os quais
não faz negócios, seja através de seus investimentos ou serviços de
consultoria. A lista inclui:


Produção ou o comércio de qualquer produto ou atividade considerada
ilegal sob as leis do país de acolhimento ou regulamentos ou
convenções e acordos internacionais, ou sujeitas a proibições
internacionais, como produtos farmacêuticos, pesticidas, herbicidas,
substâncias que empobrecem a camada de ozono, PCB, animais
selvagens ou de produtos regulamentados pela CITES;



Produção ou o comércio de armas e munições;



Produção ou o comércio de bebidas alcoólicas (excluindo cerveja e
vinho);



Produção ou o comércio de tabaco;



Jogos de azar, cassinos e empresas equivalentes;



Produção ou o comércio de materiais radioativos. Isso não se aplica à
compra de equipamentos médicos, controle de qualidade dos
equipamentos (medição) e qualquer equipamento que a IFC considere
uma fonte radioativa trivial ou devidamente protegida.



Produção ou o comércio de fibras de amianto não aderentes. Isto não
se aplica à compra e utilização de chapas de fibrocimento quando o
teor de amianto é inferior a 20%.



Deriva rede de pesca no meio marinho utilizando redes acima de 2,5
km de comprimento.

4

A IFC utiliza a seguinte definição de risco ambiental e social: combinação da probabilidade
de ocorrências de determinados riscos e da gravidade dos impactos resultantes de tal
ocorrência.
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Segundo a Política de Sustentabilidade Social e Ambiental, a abordagem das
atividades de investimento deve incluir due diligences dos aspectos
socioambientais de maneira integrada aos demais aspectos do negócio a ser
financiado, e abarcar a revisão dos riscos financeiros e de reputação. Estas
informações são fornecidas ao quadro de diretores da IFC quando a atividade
de investimento é submetida para aprovação. O banco se compromete a
financiar somente atividades de investimento que podem atender aos
requisitos dos Padrões de Desempenho dentro de um período razoável de
tempo, incluindo essa e outras obrigações nos contratos de financiamento.
Atrasos persistentes no cumprimento dessas obrigações podem implicar em
medidas punitivas, incluindo o rompimento do contrato (IFC, 2012d).
Os Padrões de Desempenho ajudam os clientes a gerir e melhorar o seu
desempenho socioambiental através de uma abordagem baseada em riscos
e resultados, e estão organizados em oito temas: (1) Avaliação e Gestão de
Riscos e Impactos Ambientais e Sociais; (2) Trabalho e Condições de
Trabalho; (3) Eficiência de Produtos e Prevenção à Poluição; (4) Saúde,
Proteção e Segurança da Comunidade; (5) Aquisição de Terras e
Reassentamento Involuntário; (6) Conservação da Biodiversidade e Gestão
Sustentável dos Recursos Naturais Vivos; (7) Povos Indígenas; e (8)
Patrimônio Cultural. Um dos aspectos chave estabelecidos por estes padrões
é a aplicação de uma hierarquia de mitigação, a fim de antecipar e evitar
impactos negativos sobre os trabalhadores, as comunidades e meio
ambiente, ou onde a prevenção não é possível, minimizar os impactos e,
onde os impactos residuais permanecem, compensar ou deslocar os riscos e
impactos, conforme o caso (IFC, 2012d).
Enquanto a gestão dos riscos e impactos de forma consistente com os
Padrões de Desempenho é de responsabilidade do cliente, a IFC busca
garantir, através de seus esforços de due diligence, monitoramento e
supervisão, que as atividades de negócios que financia são realizadas de
acordo com esses requisitos. Como resultado, o produto destas atividades é
um fator importante no processo de aprovação, e determina a abrangência
das condições do financiamento. Em fases posteriores à aprovação, o banco
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também requer que os clientes informem a ocorrência de mudanças
significativas em seus negócios ou quando pretendem entrar em uma nova
área de negócio àquela aprovada pelo quadro de diretores. Em tais
circunstâncias, avalia se a nova área de negócio representa riscos ou
impactos socioambientais, e se assim for, requer que o cliente ajuste seu
Sistema de Gestão Ambiental e Social (Environmental Social Management
System - ESMS) (IFC, 2012d).
A instituição possui também um Manual de Procedimentos de Revisão Social
e Ambiental desenvolvido de acordo com a cronologia dos eventos que
compõem o ciclo de investimentos dos projetos e é utilizado pelos
especialistas socioambientais da instituição para garantir o atendimento às
suas políticas, padrões e diretrizes em todas as operações. Qualquer desvio
face às políticas deve ser aprovado pela gestão do Departamento de Meio
Ambiente, Social e Governança (Environment, Social and Governance
Department). O referido manual é dividido em procedimentos adotados em
financiamentos diretos realizados pela IFC; em financiamentos indiretos
realizados por meio de intermediários; e requisitos socioambientais para
serviços de assessoria a projetos (IFC, 2011).
Os procedimentos adotados em financiamentos diretos têm início com a
verificação das atividades previstas do projeto face à lista de exclusão da
IFC, bem como com a identificação da modalidade do investimento. A equipe
designada para a avaliação do projeto é formada e inclui membros do
Independent Evaluation Group (IEG) da IFC, responsável pela avaliação pósinvestimento, também observada nos procedimentos do IDB, entretanto neste
caso, composta por uma equipe independente. O processo de aprovação da
operação é realizado de acordo com os Procedimentos Operacionais da IFC
e tem início com a classificação provisória do risco, segundo as Diretrizes
para Avaliação de Risco Inicial para a Classificação do Projeto, e
categorização do projeto em A, B ou C, conforme estabelecido na Política de
Sustentabilidade Social e Ambiental (IFC, 2011).
O processo tem continuidade com a realização de uma reunião de revisão
conceitual do projeto, seguida de uma revisão mais aprofundada das
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informações do projeto, que inclui a análise de estudos ambientais, relatórios,
documentos de planejamento, documentos técnicos referentes a controle de
poluição, informações de envolvimento com a comunidade, entre outros.
Essas atividades têm como resultado a determinação dos principais temas de
preocupação; da capacidade de gerenciamento do cliente; da natureza e
magnitude dos riscos e impactos previstos; e do atendimento aos Padrões de
Desempenho da IFC. A avaliação documental é seguida de uma visita ao
cliente e elaboração de um relatório de avaliação (IFC, 2011).
Este relatório subsidia a conversa com o cliente e os termos do mandato com
o banco, que deve incluir as preocupações em relação aos aspectos
socioambientais do projeto, os requisitos de desempenho esperados, as
Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente aplicáveis ao projeto, bem
como a necessidade de envolvimento de especialistas externos. Tendo em
vista o processo de avaliação proposto e o conteúdo dos relatórios e estudos
elaborados ao longo do ciclo de financiamento de um projeto, observa-se que
a definição de indicadores de monitoramento inicia-se na etapa de aprovação
e é aprimorada ao longo das etapas de comprometimento; desembolso;
supervisão e avaliação. Na etapa de aprovação o projeto pode ser submetido
à diretoria utilizando procedimentos regulares ou simplificados, no entanto
todos

os

assuntos

sociais

e

ambientais

significativos

devem

ser

satisfatoriamente endereçados (IFC, 2011).
A assinatura dos acordos legais é a etapa na qual o responsável pelo projeto
formalmente se compromete com os termos e condições sob os quais a IFC
irá financiá-lo. Os desembolsos, próxima etapa do fluxo socioambiental de
financiamento, devem ocorrer segundo os termos e condições estabelecidos
nos contratos. Na etapa de supervisão, a IFC monitora o desempenho de
todos os projetos ativos no seu portfólio a fim de garantir atendimento às
condições ambientais, sociais e outras. Para tanto, companhia do projeto
fornece relatórios de monitoramento ambiental anuais para a IFC não mais
do que 90 dias após o encerramento do ano fiscal. Adicionalmente,
Relatórios de Supervisão do Projeto, que a IFC prepara no mínimo
anualmente, inclui uma seção de atendimento socioambiental. Em caso de
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descumprimento, uma medida de correção de curso é determinada pela IFC,
e a companhia é notificada (IFC, 2011).
Na avaliação do projeto, o desempenho socioambiental é levado em
consideração como um importante elemento no desempenho da IFC, da
companhia e do projeto. Relatórios de avaliação de investimento resumem
avaliações dos impactos sociais e ambientais atuais do projeto em oposição
àqueles previstos na avaliação e revisão ambientais. Estes relatórios também
descrevem a efetividade das medidas de mitigação adotadas (IFC, 2011).
Os financiamentos realizados pela IFC por meio de intermediários
financeiros, assim como nos financiamentos diretos, têm abordagens
variadas em função da modalidade da operação. No entanto, uma premissa
observada é o compartilhamento de responsabilidades com a instituição
financeira repassadora de recursos. Para que isso seja possível a IFC avalia
a eficácia do sistema de gestão socioambiental do intermediário financeiro,
bem como acompanha periodicamente o processo e os resultados da due
diligence socioambiental realizada para seus investimentos. Além disso,
como parte de seus esforços de supervisão, a IFC revisa periodicamente
uma amostra de outros investimentos da instituição financeira repassadora,
especialmente para atividades de negócios com significativos riscos
ambientais e sociais, e apoia-a no aprimoramento do sistema de gestão, na
medida em que identifica desvios.

4.2.2. Estruturas de Governança da IFC

Conforme mencionado acima, a IFC conta com um Departamento Ambiental,
Social e de Governança (ESG, sigla em inglês) responsável por integrar os
temas socioambientais e de governança nas atividades de investimento do
banco. Os especialistas deste departamento são responsáveis por conduzir
as avaliações dos projetos desde os estágios iniciais até a fase de
supervisão. Uma vez realizadas as primeiras avaliações socioambientais do
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projeto, o mesmo é submetido ao Comitê de Operações Corporativas, cujas
reuniões são especialmente requeridas para projetos de investimento
considerados camada III ou categoria A (alto risco) (IFC, 2011).
O processo de avaliação é detalhado pela equipe do Departamento ESG,
bem como pelos consultores externos da IFC, quando aplicável, para que
sejam apresentados subsídios suficientes na Reunião de Revisão de
Investimento, responsável pela aprovação do investimento. A gerência do
Grupo de Suporte ao Investimento do Departamento ESG é responsável por
agendar a reunião ou dispensá-la, ao passo que o Diretor do Grupo e o
Diretor do Departamento de Investimentos, são responsáveis por identificar
se o suporte da comunidade ao investimento foi atingido.
Nas etapas subsequentes de divulgação e formalização da operação a
equipe do Departamento ESG é responsável por preparar os requisitos
socioambientais que deverão constar dos contratos, obter do cliente
autorização para divulgar os planos de ação e procedimentos de revisão
socioambiental, realizados pela IFC, entre outras atribuições. Cabe aos vicepresidentes autorizar a dispensa de requisitos de divulgação de informações
pelo cliente durante a fase de supervisão do projeto, bem como informar o
conselho sobre as decisões.

4.2.3. Ferramentas Utilizadas pela IFC

Segundo o Manual de Procedimentos de Revisão Social e Ambiental da IFC,
o banco conta com um espaço de trabalho eletrônico chamado iDesk que
oferece um sítio seguro para acessar as informações corporativas do
potencial tomador e processar o projeto na IFC. O iDesk é o principal
repositório de informações das atividades de avaliação e supervisão durante
os eventos do ciclo de vida do projeto e inclui os pareceres utilizados para a
tomada de decisões decorrente da análise de lacunas no atendimento aos
padrões requeridos (IFC, 2011).
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Entre os benefícios do iDesk estão: a eliminação da entrada de informações
repetidas em diferentes sistemas; o acesso fácil às ferramentas requeridas
pelo trabalho cotidiano; o armazenamento e o acesso a toda a documentação
do projeto em uma localidade central; e o acesso à informação atualizada
tanto pela matriz, quanto pelos escritórios locais (IFC, 2011).
Nos casos em que o cliente não possui documentos de avaliação de impacto,
o especialista socioambiental líder a cargo da avaliação do projeto faz uso de
ferramentas de coleta de informações, tais como as Notas de Orientação do
Padrão de Desempenho 1, os Questionários Socioambientais preparados
pela equipe e submetidos ao cliente, e imagens de satélite, como as
disponibilizadas pelo Google Earth, especialmente úteis para identificação de
comunidades ou recursos naturais que podem ser afetados pelo projeto (IFC,
2011).
O especialista socioambiental a cargo da avaliação pela IFC também deve
fazer uso da Ferramenta de Avaliação de Biodiversidade Integrada da IFC
(IFC Integrated Biodiversity Assessment Tool) entre outros recursos de
informação disponíveis para identificação de temas relativos à biodiversidade
e serviços ecossistêmicos (IFC, 2011).
Figura 4: IFC Biodiversity Assessment Tool

Fonte: IFC (2011, p. 41)
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Para determinar se as emissões de CO2 equivalente do projeto ultrapassam
aquelas estabelecidas como limite pelo Padrão de Desempenho 3 a IFC
conta com a Ferramenta de Estimação de Emissões de Carbono (IFC Carbon
Emissions Estimator Tool) que utiliza como informações de entrada
disponibilizadas pelo cliente. Nos casos em que o limite é superado, a IFC
insere no plano de ação do projeto a quantificação das emissões diretas em
periodicidade anual, bem como a avaliação de opções viáveis do ponto de
vista técnico e financeiro, que possibilitem a redução ou compensação das
emissões de GEE geradas pelo projeto (IFC, 2011).
O plano de ação mencionado anteriormente pode ser considerado uma
importante ferramenta de acompanhamento do projeto, na medida em que
reúne as medidas de mitigação requeridas para todos os estágios relevantes
do projeto para que opere de acordo com a legislação local, com os acordos
internacionais dos quais o país é signatário e com os Padrões de
Desempenho e Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da IFC.
Para tanto, o plano de ação define tarefas específicas de mitigação, bem
como ações corretivas a serem realizadas pelo cliente; descreve as
evidências de atendimento que serão verificadas; e estabelece datas de
conclusão para cada uma das ações propostas.
Como parte do processo de avaliação socioambiental dos investimentos, o
banco conta com um Rating de Risco Social e Ambiental de Avaliação
(Appraisal Environmental and Social Risk Rating) calculado com base na
coleta e análise de informações do projeto. O estabelecimento de uma
referência de risco ao final da avaliação cria um ponto de partida para julgar o
valor e a qualidade da subsequente indução de mudança promovida pela
IFC. Durante a fase de supervisão do projeto o rating é atualizado,
considerando os fatores de gestão, desempenho e comunicação do projeto,
além do atendimento ao plano de ação, entre outros requisitos avençados
com o banco, e nesta etapa é chamado Rating de Risco Social e Ambiental
de Supervisão (Supervision Environmental and Social Risk Rating) (IFC,
2011).
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A IFC também estabeleceu um arcabouço sistemático de indicadores,
chamado Sistema de Acompanhamento de Resultados do Desenvolvimento
(Development Outcome Tracking System - DOTS), que ajuda a construir
comparações de desempenho entre projetos, e possibilita a avaliação da
contribuição dos clientes, e consequentemente do banco, na promoção do
desenvolvimento. Composto por um rol de indicadores, selecionados
considerando a atividade de negócio do projeto, o DOTS possibilita a
verificação do status dos resultados que a IFC pretende obter com os
investimentos, a fim de efetivamente auxiliar no planejamento, na gestão e na
divulgação do projeto. Dessa forma, os indicadores permitem não somente
demonstrar a contribuição com o desenvolvimento local, como também
ajudar a aprimorar o acompanhamento dos resultados – provendo um ponto
de referência para o monitoramento e a tomada de decisões, formulação de
estratégias e mensuração (IFC, 2012d).

4.2.4. Transparência na IFC

A Política de Divulgação de Informações da IFC aborda o alcance da
informação que disponibiliza ao público, tanto de forma rotineira quanto
mediante solicitação, reconhecendo que a transparência é essencial para a
construção de um diálogo com as partes interessadas, as quais contribuem
para a melhoria da concepção e implementação de projetos e políticas, e
reforça os resultados do desenvolvimento. Com base nos requisitos
estabelecidos

pela

política,

são

disponibilizadas

informações

tanto

institucionais quanto a nível de projeto, investimentos e serviços de
consultoria. Como parte do processo de gestão dos riscos e impactos de
seus projetos de investimento, a IFC requer que seus clientes se envolvam
com as comunidades afetadas por seus projetos, inclusive por meio da
divulgação de informações, de forma consistente com a Política e com os
Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e Ambiental (IFC,
2012b).
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Assim como na política do IDB, são consideradas exceções informações
comercialmente sensíveis e confidenciais, informações pessoais da equipe
da IFC ou de seus consultores, bem como informações relativas à
comunicação interna entre os diretores ou informações sobre deliberações
internas, entre outras (IFC, 2012b).
Dentre as informações disponibilizadas rotineiramente pelo banco estão
aquelas relativas à governança corporativa, incluindo registros de processos
deliberativos do quadro de diretores; estratégias, políticas e orçamentos da
IFC; informações financeiras auditadas anualmente; relatórios de boas
práticas, resultados obtidos no DOTS e emissões de GEE de suas atividades
diretas. Em relação aos projetos que recebem investimentos do banco, a IFC
disponibiliza uma série de informações desde a etapa prévia à aprovação,
quando o banco ainda está considerando sua participação. Especialmente,
quando os projetos ou investimentos têm potenciais riscos ou impactos
socioambientais significativos, a divulgação do estudo de impacto deve
ocorrer no início do processo de avaliação socioambiental (IFC, 2012b).
Uma vez aprovada a operação, mesmo nos casos em que não são previstos
impactos socioambientais significativos o banco se compromete a divulgar
informações sobre o status de implementação do plano de ação, bem como o
resultado do monitoramento dos indicadores do DOTS. Informações não
disponibilizadas de forma rotineira pela IFC podem ser requeridas pela
internet ou por telefone ao Departamento de Relações Corporativas.
No âmbito do engajamento com partes interessadas, ainda merece destaque
o Compliance Advisor Ombudsman (CAO), mecanismo independente e
inovador da IFC e da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), que
responde a reclamações de comunidades afetadas pelos projetos com o
objetivo de aprimorar os resultados sociais e ambientais na sua base. Em sua
função de ouvidoria, o CAO trabalha junto aos stakeholders usando uma
abordagem de resolução de problemas flexível, conduzida por profissionais
capacitados e com experiência em avaliação e gerenciamento de conflitos
(CAO, 2013).
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A atribuição de compliance realiza auditorias de desempenho socioambiental
na IFC e na MIGA, especialmente em projetos sensíveis, a fim de garantir
atendimento às políticas, diretrizes, procedimentos e sistemas aplicáveis. Por
fim, enquanto advisor, oferece assessoria independente ao presidente do
Grupo Banco Mundial e gestor da IFC e da MIGA. Nesse contexto, seu foco
consiste em indicar a adoção de políticas, procedimentos, assuntos
estratégicos e preocupações relativas a questões socioambientais de forma
abrangente (CAO, 2013).

4.3. Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento

O Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento foi criado em 1991
e, desde então, tem se tornado o maior investidor financeiro em sua região
de atuação que se estende da Europa Central e Balcãs Ocidentais até a Ásia
Central. Pertence a 63 países – da região e do resto do mundo - além da
União Europeia e do Banco de Investimentos Europeu e tem como missão
ajudar os países da região a tornarem-se economias de mercado abertas
(EBRD, 2012).
Fornece financiamento a bancos, indústrias e empresas, tanto para novos
negócios quanto para investimentos em companhias existentes, além de
trabalhar com companhias de capital público. Cada um dos projetos é
adaptado às necessidades do cliente e à situação específica do país, região
e setor. Investimentos diretos geralmente variam entre € 5 e 230 mil

es.

Fornece empréstimos e financiamentos de capitais próprios, garantias,
leasings e financiamentos para comércio (trade finance), correspondendo a
até 35 por cento do custo total do projeto e, somente investe naqueles que
não poderiam atrair financiamentos em condições semelhantes. Para cada
projeto, designa uma equipe composta por especialistas com competências
setoriais, regionais, legais e ambientais específicas (EBRD, 2012).
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Por meio de fundos dos doadores, mobiliza capital de investimento e
expertise. Programas de doação são fundados por governos e instituições
internacionais e são gerenciados pelo banco. O EBRD também gerencia seis
fundos de descomissionamento e segurança nuclear, sendo que o maior
deles é para a transformação do reator destruído em Chernobyl em um
estado seguro ambientalmente (EBRD, 2012).
Quadro 5: Informações gerais sobre o Banco Europeu para Reconstrução e
Desenvolvimento

Região

Da Europa Central e Balcãs
Ocidentais até a Ásia Central

Ativos totais em 2012

€ 14,010 milhões

Número de Funcionários

Aproximadamente 1,6 mil

Clientes

Bancos, indústrias e empresas,
inclusive públicas.

Produtos

Empréstimos e financiamentos de
capital, garantias, leasings e
financiamentos para comércio.

Fonte: Elaborada pela autora a partir de EBRD (2012)

4.3.1. Políticas e Procedimentos do EBRD

O EBRD adotou sua primeira Política Ambiental em 1991 na reunião inicial do
Conselho de Diretores, no ano de sua fundação. A política foi sendo
aprimorada ao longo do tempo, sendo que a última revisão ocorreu em maio
de 2008. Atualmente é chamada Política Social e Ambiental e detalha os
compromissos do Acordo de Fundação do banco de promover, em todas as
suas atividades, o ambiente saudável e o desenvolvimento sustentável
(EBRD, 2008).
Esta institui compromissos, entre os quais está o da transparência de sua
implementação, papeis e responsabilidades na integração de considerações
socioambientais nos projetos financiados, projetos não financiáveis (lista de
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exclusão), estratégias setoriais e regionais, e arranjos de implementação.
Também estabelece dez Requisitos de Desempenho, que se assemelham
aos Padrões de Desempenho da IFC, aplicáveis aos clientes em relação a:
(1) Avaliação e Gestão Social e Ambiental; (2) Condições de Trabalho; (3)
Prevenção e Abatimento de Poluição; (4) Proteção Segurança e Saúde da
Comunidade; (5) Aquisição de Terra, Reassentamento Involuntário e
Deslocamento Econômico; (6) Conservação da Biodiversidade e Gestão
Sustentável dos Recursos Naturais Vivos; (7) Povos Indígenas; (8)
Patrimônio Cultural; (9) Intermediários Financeiros; (10) Divulgação de
Informações e Envolvimento das Partes Interessadas. Adicionalmente, o
banco se compromete com a promoção dos padrões ambientais da União
Europeia, bem como com os Princípios Europeus para o Meio Ambiente,
refletidos nos referidos requisitos.
A Política Social e Ambiental apresenta, de forma genérica, os procedimentos
adotados pelo banco para que os compromissos e requisitos sejam
observados e atendidos em todas as suas atividades. Nesse sentido, são
definidos papéis e responsabilidades de ambos, banco e clientes, a fim de
que os resultados sejam alcançados em linha com a Política e seus
Requisitos de Desempen o. O termo “projeto”, nas operaç es diretas do
EBRD, refere-se às atividades de negócio desenvolvidas pelos clientes,
independentemente do tipo de operação que o banco oferece. Nos casos em
que são disponibilizados empréstimos corporativos gerais, como capital de
giro ou financiamento de capital, para uma empresa que possui vários sites, a
mesma deve atender aos requisitos do EBRD de forma abrangente (EBRD,
2008).
Todos os projetos financiados pelo EBRD passam por uma avaliação
socioambiental para ajudar o banco a decidir se a atividade deve ser
financiada e, se sim, o modo pelo qual os temas sociais e ambientais devem
ser endereçados nas fases do financiamento. Assim como no IDB e na IFC,
avaliação socioambiental é integrada à avaliação global do projeto e inclui a
análise dos riscos financeiros e de reputação e a identificação de potenciais
oportunidades sociais e ambientais. Para tanto, conduz a avaliação, de
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acordo com a natureza e escala do projeto, bem como com o nível dos riscos
socioambientais e verifica se as atividades a serem financiadas são capazes
de atender aos requisitos estabelecidos pela Política Social e Ambiental e
seus Requisitos de Desempenho. O banco não deve financiar projetos que
não são capazes de atender aos seus requisitos socioambientais, ou que se
enquadrem no rol de atividades pertencentes à Lista de Exclusão.
No Manual de Procedimentos de Gestão de Risco Ambiental e Social, o
EBRD apresenta com detalhes os seus procedimentos internos, a fim de
oferecer diretrizes para instituições financeiras parceiras, que utilizam linhas
de crédito ou repassam recursos do banco e, por isso devem aplicar suas
políticas socioambientais. A abordagem do EBRD varia de acordo com os
tipos de transação, subdivididos em três blocos: empréstimos; investimentos;
e outras transações. No âmbito dos empréstimos, objeto de estudo do
presente trabalho, os procedimentos são organizados em quatro etapas,
conforme demonstrado na Figura 5 abaixo (EBRD, 2013).
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Figura 5: Processo de Gestão de Risco Socioambiental EBRD

Fonte: EBRD (2013)

Assim como o IDB e a IFC, o EBRD como parte do seu processo de análise
dos financiamentos, realiza uma avaliação inicial das atividades do cliente e,
categoriza o risco em “A”, “B” ou “ ”, para operaç es de investimento diretas,
ou “FI” para operaç es feitas por meio de Intermediários Financeiros, com
base nos critérios socioambientais, considerando: o nível de potencial dos
impactos e temas associados ao projeto; e a natureza e nível de
investigações, disponibilização de informações e envolvimento de partes
interessadas para cada projeto, levando em conta a natureza, localização,
sensibilidade e escala, bem como a natureza e magnitude dos possíveis
impactos socioambientais (EBRD, 2008).
A etapa seguinte, de avaliação socioambiental, é realizada pelos analistas de
crédito ou, quando necessário pelos especialistas socioambientais e
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contempla a revisão mais profunda das informações do cliente, de forma
compatível com a complexidade dos riscos; em todos os casos inclui uma
visita in loco. Para projetos categorizados como “A”, quando necessário, são
realizadas atividades de consulta pública pelo próprio banco, a fim de aferir
as visões das partes interessadas e o potencial papel do banco no
financiamento do projeto (EBRD, 2008).
Uma vez concluída, a documentação do projeto é submetida ao Conselho de
Diretores, responsável pelas decisões de investimento. As operações
aprovadas são contratadas com acordos de investimento que refletem as
condições aprovadas pelo banco para o projeto, incluindo direitos e/ou
remédios para o banco quando o tomador falha na implementação das
provisões durante o período do financiamento (EBRD, 2008).
Assim como o IDB e a IFC, o EBRD possui procedimentos formais de
monitoramento

das

operações,

pois

reconhece

que

as

condições

socioambientais podem mudar durante o prazo da transação. As operações
são monitoradas periodicamente de acordo com os Requisitos de
Desempenho 1 ou 9 respectivamente, com base nos resultados da due
diligence, e da eventual consulta pública que tenha sido conduzida. Dentre os
focos do banco nesta etapa estão o atendimento pelo cliente: dos requisitos
legais, bem como daqueles estabelecidos pelos acordos do financiamento,
incluindo o Plano de Ação Ambiental e Social; mudanças na legislação, as
quais podem introduzir novas obrigações ao cliente; e alterações na atividade
de negócio ou nos processos utilizados.
O arcabouço de Estratégias e Políticas do EBRD conta ainda com outras
políticas, procedimentos e estratégias, das quais se destacam:


Documentos Básicos do EBRD;



Política de Publicidade de Informações;



Mecanismo de Reclamação dos Projetos e respectiva regra de
procedimento;



Políticas e Procedimentos de Aplicação; e



Diretrizes Ambientais Sub-setoriais;
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O banco possui ainda Estratégias Setoriais para as atividades de:
Agronegócio, Energia, Setor Financeiro, Micro, Pequenas e Médias
Empresas,
Propriedade,

Infraestrutura

Ambiental

Transporte

Marítimo,

e

Municipal,

Tecnologias

Recursos
de

Naturais,

Informação

e

Comunicação, e Transporte. Estas estratégias sintetizam os principais temas
ambientais, de direitos humanos, de igualdade de gênero, entre outros
sociais, para os setores relevantes, definindo as propostas para levar em
conta estas questões em suas operações, se for o caso.
Dentre os arranjos institucionais e de implementação dispostos na Política
Social e Ambiental do banco está o desenvolvimento e a manutenção de
procedimentos, notas de orientação e ferramentas

para auxiliar a sua

implementação.

4.3.2. Estruturas de Governança do EBRD

O banco possui um Departamento de Sustentabilidade e Meio Ambiente
(Environment and Sustainability Department), responsável por implementar
as políticas e procedimentos socioambientais vigentes juntamente com as
demais áreas envolvidas. Entre estas, para fins do presente trabalho merece
destaque o Departamento de Crédito, que conduz o processo de gestão de
risco socioambiental nos casos de baixa complexidade, que não demandam
o envolvimento das equipes de especialistas socioambientais.
Cabe ao Comitê de Crédito realizar a tomada de decisões sobre os
financiamentos, bem como sobre os remédios a serem adotados em caso de
desvios ou descumprimento de obrigações pelos tomadores. O EBRD conta
ainda com um Conselho Consultivo Social e Ambiental cujas visões são
consideradas tanto em assuntos relativos a políticas quanto em situações
relativas a projetos específicos de financiamento (EBRD, 2008).
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4.3.3. Ferramentas Utilizadas pelo EBRD

A Política Social e Ambiental do EBRD institui uma lista indicativa de
atividades categoria “A” e, as Diretrizes Sub-Setoriais, apresentam os
principais aspectos de risco socioambiental, associados a mais de 100
atividades industriais e de serviço (EBRD, 2008). Em uma área de materiais
de referência e ferramentas do Manual de Procedimentos de Gestão de
Risco Ambiental e Social, são disponibilizados: checklists e diretrizes de
avaliação de impacto, sugestões e cláusulas contratuais a serem adotadas
nos acordos de financiamento, modelos de relatório e questionários, entre
outros recursos que podem ser utilizados nas diversas etapas do processo de
gestão de riscos socioambientais (EBRD, 2013). Assim como o IFC, o EBRD
também disponibiliza uma ferramenta de mensuração de emissões de GEE,
chamada EBRD Methodology for Assessment of Greenhouse Gas Emissions.
Adicionalmente, o Departamento de Avaliação realiza uma estimativa do
desempenho socioambiental do banco e dos projetos financiados a qual é
direcionada diretamente ao conselho de administração. O ponto de partida
destas avaliações são os objetivos estabelecidos a cada projeto no momento
da aprovação do financiamento. Com esse mesmo objetivo de dimensionar
impacto, o EBRD possui um rating interno de impacto na transição.
Introduzido em 1999, o scorecard institucional, aprovado anualmente como
parte do processo de orçamento, contém metas qualitativas e quantitativas as
quais são mensuradas a nível de projeto, consolidadas e acompanhadas pelo
conselho de administração (EBRD, 2010).

4.3.4. Transparência no EBRD

Em sua Política de Publicidade de Informações o banco se compromete com
os princípios da transparência, responsabilidade e comunicação aberta com
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as partes interessadas. Como uma instituição financeira cuja maioria das
operações se dá com o setor privado, resguarda a confidencialidade às
informações sensíveis de seus clientes e parceiros. Não obstante, divulga
informações institucionais, relativas a políticas e estratégias, sobre projetos
financiados, e relativas à responsabilidade e governança (EBRD, 2011).
Adicionalmente, em sua Política Social e Ambiental estabelece a publicação
anual de Relatório de Sustentabilidade sobre a implementação da referida
política, agregando informações sobre emissões de gases de efeito estufa,
gastos ambientais nos projetos financiados pelo banco, e assuntos
socioambientais associados com o portfólio de projetos e com suas
operações internas (EBRD, 2008).
O EBRD, assim como a IFC, possui um mecanismo independente para
avaliar e revisar reclamações sobre os projetos financiados, o Project
Complaint Mechanism (PCM), lançado em 2010 para substituir o então
existente Independent Recourse Mechanism (IRM). Este mecanismo fornece
aos grupos locais que podem ser direta e adversamente afetados por um
projeto

uma

forma

de

fazer

queixas

e

reclamações

ao

banco,

independentemente de suas operações. Esse mecanismo tem duas funções:
revisar o desempenho do banco, a fim de verificar se as políticas e
procedimentos têm sido cumpridos, e mediar conflitos por meio do diálogo
entre as partes, tipicamente membros de grupos afetados e responsáveis
pelos projetos, quando existem queixas e reclamações.
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5 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGNATÁRIAS DOS PRINCÍPIOS DO
EQUADOR

“Those who want to take advantage of the “invisible hand” of selfmanaging ecosystems have to recognize that the invisible hand of
market, while wonderful for allocation, is unable to set limits to the
scale of the macroeconomy”.
Herman E. Daly (1991)

São instituições financeiras signatárias dos Princípios do Equador aquelas
que assinaram o compromisso e atendem aos procedimentos estabelecidos
pelas

regras

de

governança.

Existem duas categorias de

adesão

determinadas pelo fato de a instituição financeira ser ativa ou não em Project
Finance. É considerada ativa a instituição que tem empréstimos atuais
sujeitos aos Princípios do Equador, ou que tem fornecido empréstimos
Project Finance ou serviços de assessoria em Project Finance nos últimos 24
meses. Também são consideradas ativas, instituições que pretendem
fornecer empréstimos ou serviços de assessoria em Project Finance dentro
de um período de 12 meses.
As instituiç es “ativas” comp e a categoria Instituição Financeira Princ pios
do Equador (Equator Principles Financial Institution - EPFI), ao passo que as
“não ativas” integram a categoria Associadas. Uma Associada

uma

instituição financeira que adotou os Princípios do Equador de acordo com os
procedimentos estabelecidos pelas regras de governança, como parte de sua
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abordagem mais ampla sobre sustentabilidade, não obstante não ser ativa
em Project Finance.
O Quadro 6 abaixo elenca os requisitos aplicáveis a cada uma das
categorias:
Quadro 6: Requisitos das regras de governança dos Princípios do Equador às
categorias de associação

Categoria Instituição Financeira
Princípios do Equador

Categoria Associadas

Continuar sendo ativa em Project
Finance

-

Divulgar, no mínimo anualmente,
relatos sobre a implementação dos
Princípios do Equador, de acordo
com o Princípio 10 e as regras de
governança

Divulgar, no mínimo anualmente,
relato sobre a relevância dos
Princípios do Equador para o seu
negócio e como utiliza os referidos
Princípios para implementar os
Padrões de Desempenho da IFC e
suas Diretrizes de Segurança, Saúde
e Meio Ambiente em seus negócios

Pagar a taxa anual de maneira Pagar a taxa
tempestiva
tempestiva

anual

de

forma

Fornecer anualmente à Secretaria
dos Princípios do Equador hiperlink
da página no seu website que
contem o relato anual

Fornecer anualmente à Secretaria
dos Princípios do Equador hiperlink
da página no seu website que
contem o relato anual

Se deixar de ser ativa em Project
Finance e desejar passar a ser
Associada a instituição deve informar
a Secretaria dos Princípios para que
altere o sua categoria.

Se tornar-se ativa em Project
Finance, deve informar à Secretaria
dos Princípios do Equador, para que
altere sua categoria

Cada instituição deve introduzir e
implementar o suas próprias políticas,
procedimentos e padrões de gestão
de risco social e ambiental a fim de
atender aos Princípios do Equador

-

Fonte: Elaborada pela autora a partir de EP (2010b)

103

Entre as instituições financeiras signatárias estão bancos comerciais com
atuação global e local, bancos públicos, e de fomento, bem como ECAs,
localizados em diferentes regiões do mundo, sendo mais numerosos os
membros da Europa e da América do Norte. Como mencionado nos métodos
o presente trabalho se propôs a pesquisar as práticas de três bancos
comerciais signatários dos Princípios do Equador e localizados em diferentes
regiões do mundo. Nesse sentido, a seguir são apresentadas as informações
obtidas sobre Citigroup, Westpac e Itaú Unibanco.

5.1. Citigroup

O Citigroup é uma empresa holding de serviços financeiros diversificados
global cujos negócios são voltados ao fornecimento de uma ampla gama de
produtos e serviços financeiros a pessoas, corporações, governos e
instituições. Originado do Citi Bank of New York, formado em 1812 por um
líder que acreditava no comércio além das fronteiras, o Citigroup se tornou o
maior banco comercial do mundo cerca de um século mais tarde (CITI,
2012a), perdendo essa posição apenas após a crise financeira de 2008.

Quadro 7: Informações gerais sobre o Citigroup

Países e Territórios
Ativos totais 2012
Número de Funcionários
Clientes

Produtos

117 países (em todos os continentes)
U$ 1,865 trilhões
259 mil
Pessoas físicas, empresas, governos
e instituições
Produtos e serviços financeiros,
incluindo crédito ao consumidor e
demais produtos de varejo, banco de
atacado, com operações
corporativas, de investimentos, e
corretagem e gestão de patrimônio

Fonte: Elaborada pela autora a partir de CITI (2012b)
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Reconhecido por seu papel de liderança na promoção da sustentabilidade
como uma face essencial das finanças responsáveis, o Citi foi um dos bancos
que desenvolveram os Princípios do Equador em 2003, tendo sido eleito
presidente da Associação dos referidos Princípios sete anos mais tarde.
Integrante das carteiras de sustentabilidade das bolsas de valores de Nova
Iorque (DJSI), Londres (FTSE4Good) e Frankfurt (STOXX Global ESG
Leaders), foi o banco norte-americano mais bem colocado no Green ranking
da revista Newsweek e o quinto colocado na classificação dos bancos mais
verdes do mundo realizada pela Bloomberg Markets (CITI, 2011)
O Arcabouço da Política Ambiental do Citi é dividido em seis frentes de
atuação: Impactos operacionais diretos; Gerenciamento de riscos sociais e
ambientais;

Oportunidades

de

negócios

ambientais;

Filantropia;

Transparência e Governança. Especialmente no item sobre gerenciamento
de riscos socioambientais, o banco reconhece que enquanto uma instituição
financeira global, compromete e mobiliza bilhões de dólares em uma
variedade de projetos, incluindo infraestrutura e projetos extrativistas, que
podem ser associados a impactos ambientais e sociais. Nesse sentido, antes
de fazer uma decisão de crédito, avalia a extensão desses impactos e
trabalha com os clientes para aplicar um conjunto claramente definido de
políticas social e ambientalmente responsáveis, consistentes com as
principais normas internacionais e boas práticas (CITI, 2012c).

5.1.1. Políticas e Procedimentos do Citigroup

A Política de Gestão de Riscos Sociais e Ambientais do Citi, que inclui os
Princípios do Equador, foi criada em 2003, ano da assinatura dos referidos
Princípios, como forma de estender esse compromisso a outros tipos de
operação de crédito (além do Project Finance). É aplicada a todas as
transações (em todas as geografias e setores da indústria) quando a
operação atende aos requisitos do Quadro 8 e os recursos têm um uso
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conhecido. As transações destinadas a pessoa jurídica não contempladas no
quadro são submetidas a uma análise de risco convencional.

Quadro 8: Escopo da Política: produtos cobertos por gestão de risco social e
ambiental

Tipo de Produto

Montante Limiar Requerido

Transações de Project Finance

Custo de Capital do Projeto: acima

(objeto dos Princípios do Equador)

de US$ 10 milhões

Assessoria de Project Finance

Custo de Capital Estimado do

(objeto dos Princípios do Equador)

Projeto: acima de US$ 10 milhões

Project Finance para projetos

Custo de Capital do Projeto: acima

existentes e refinanciamentos

de US$ 10 milhões

Financiamentos Corporativos e a

Montante financiado: acima de US$

Governos

50 milhões (em agregado)

Financiamentos Oficiais e Agência de

Montante financiado: acima de US$

Exportação

50 milhões

Financiamento de Aquisições

Montante financiado: acima de US$
50 milhões (valor em agregado)

Colocações de Dívida de Valores

Subscritor, arranjador ou agente de

Mobiliários ou Transações de

colocação para a venda de títulos de

Subscrição

capital acima de US$ 50 milhões
(valor em agregado)

Investimentos de capital próprio

- Investimento de capital da empresa

(Equity) ou Transações de

(Citi) superior a US$ 5 milhões

Subscrição com capital próprio

- Subscritor, arranjador ou agente de

(Equity)

colocação para a venda de títulos de
capital acima de US$ 50 milhões
(valor em agregado)

LCs, Bid Bonds e Performance

Instrumentos relevantes acima de

Bonds

US$ 50 milhões (valor em agregado)

Fonte: Citi (2012c)
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Setores que frequentemente têm impactos sociais e ambientais desafiadores
e que podem acionar a aplicação desta política incluem, mas não se limitam
a: óleo e gás, mineração, hidrelétricas e termoelétricas, silvicultura e óleo de
palma, e outros relativos à infraestrutura de larga escala, como rodovias e
portos.
Considerando o escopo apresentado, para transações em mercados
emergentes, o Citi requer aderência aos padrões de desempenho da IFC e
às 63 diretrizes de meio ambiente, saúde e segurança específicas para
setores. Na Austrália, Canadá, Japão, Estados Unidos e no Oeste Europeu é
requerida conformidade com as leis nacionais e locais, avaliação de impacto,
processos de comentários públicos e permissão pelos órgãos competentes.
Além dos padrões da IFC, o Citi também utiliza diretrizes setoriais específicas
para:


Silvicultura (Padrão do Setor Florestal Sustentável do Citi),



Óleo de palma (Padrões e Critérios da Mesa Redonda sobre o Óleo de
Palma Sustentável ou certificação independente),



Energia nuclear (Diretrizes Ambientais Nucleares Internacionais são
estabelecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica) e



Mineração de carvão em topo de montanhas (Processo de Due
Diligence Ambiental de Mineração de Carvão em Topo de Montanhas).

Como parte da revisão do crédito e processo de aprovação para todas as
transações cobertas pela Política, o Citi também avalia o compromisso do
cliente, capacidade e histórico relativo ao seu desempenho social e
ambiental, bem como utiliza o sistema de categorização da IFC que classifica
o risco nos níveis A (alto risco), B (médio risco) e C (baixo risco), assim como
os bancos multilaterais de desenvolvimento estudados.
Certas transações, incluindo todas as categorizadas como A e algumas como
B na modalidade Project Finance, objeto dos Princípios do Equador,
requerem revisão por especialista social e/ou ambiental independente não
associado diretamente ao tomador. Revisão independente pode ser requerida
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de outras operaç es em “áreas de alta cautela” ou objeto de padr es
setoriais.
O Citi não financia diretamente os seguintes projetos ou atividades:


Produção ou atividades envolvendo formas perigosas ou exploradoras
de trabalho forçado ou trabalho infantil perigoso;



Exploração madeireira ilegal;



Produção ou comércio em qualquer produto ou atividade considerada
ilegal sob as leis do país sede ou regulações (incluindo aquelas
ratificadas pelos países em convenções e tratados internacionais);



Produção ou comércio de espécies ameaçadas de fauna e flora;



Deriva das redes de pesca no meio marinho utilizando redes com mais
de 2,5 km de comprimento.

Coerente com o princípio da precaução, o Citi reconhece que existem certas
"áreas de alta cautela" que requerem especial atenção. Utilizando os padrões
da IFC relevantes e leis nacionais, apenas prossegue com investimentos que
têm impacto nessas áreas após uma avaliação minuciosa e criteriosa dos
impactos e riscos, e a confirmação de que as medidas de mitigação tenham
sido ou serão desenvolvidas em conformidade com sua Política. São
consideradas áreas de cautela (CITI, 2012c):


Habitats críticos, áreas de alto Valor de Conservação e Valor de
Patrimônio Cultural Significativo: requer dos clientes a adoção de uma
hierarquia de mitigação de riscos que inclui medidas de compensação
da biodiversidade, apenas após terem sido aplicadas as medidas
adequadas para evitar, minimizar e restaurar os impactos.



Povos indígenas: quando é conhecido que as atividades das
transações podem afetar negativamente povos indígenas são tomadas
ações de diligencia.



Reassentamento de larga escala: requerem atenção especial e
vigilância reforçada.



Direitos humanos: em 2007, formulou um Compromisso sobre Direitos
Humanos que cobre as transações financeiras.
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A incorporação de princípios externos inclui a assinatura dos Princípios do
Equador, em 2003, e dos Princípios do Carbono, em 2008, e tem sido
completamente integrada à Política de Gerenciamento de Riscos Sociais e
Ambientais e às políticas de crédito do banco.
No âmbito das operações corporativas, o Citi incorporou requisitos de revisão
de riscos ambientais em sua política de risco e em vários programas de
crédito, incluindo imobiliário e empréstimos para energia. No Brasil, trabalha
na formulação de um conjunto de normas e procedimentos para o crescente
mercado de empresas de médio porte. Desde 2007, o Citi Private Bank,
também reconheceu o valor da aplicação de critérios de sustentabilidade
consistentes para operações de alto patrimônio líquido. Clientes que os ativos
próprios em setores sensíveis (por exemplo, óleo de palma, silvicultura e
mineração) sofrem uma revisão risco em consulta com a Unidade de
Gerenciamento de Risco Socioambiental e os procedimentos desta Política
são

implementados para

transações em

que

os

rendimentos

direcionados para empresas destes setores.

Figura 6: Processo de Gerenciamento de Risco Socioambiental do Citigroup

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Citi (2012c)

são

109

Adicionalmente, a equipe de auditoria interna seleciona amostras de
operações a fim de garantir atendimento com as políticas do banco, incluindo
a de Gerenciamento de Risco Social e Ambiental.

5.1.2. Estrutura de Governança do Citigroup

A Política de Gerenciamento de Riscos Sociais e Ambientais é governada
pelo Gerenciamento de Risco Independente. Independente da linha de
negócios, essa unidade revisa todas as transações objeto da política a fim de
garantir consistência e controle de qualidade. Também trabalha próxima aos
bancários a fim de ajudar a determinar a categorização do risco e o
atendimento à política em ambos os estágios de divulgação e aprovação do
crédito, avaliando qualquer risco excessivo de reputação (CITI, 2012c).
Nesse contexto, a Unidade de Gestão de Risco Ambiental e Social tem a
função de: assessorar e revisar as transações cobertas pela política; treinar
funcionários que contribuem para a sua implementação, promover a
comunicação com os públicos interessados em assuntos abarcados pela
política, e trabalhar com outras instituições financeiras signatárias para
desenvolver melhores práticas (CITI, 2009).
A governança do tema também conta com dois comitês. O Comitê de
Nomeações, Governança e Relações Públicas, composto por diretores,
gerencia as políticas e iniciativas ambientais do Banco, sendo o desempenho
reportado ao conselho pelo diretor de Cidadania Corporativa. Já o Comitê de
Revisão de Política Social e Ambiental é um comitê de gerenciamento
composto por bancários sênior e gerentes de várias unidades e fornece
revisão e diretrizes às políticas e iniciativas de sustentabilidade ambiental e
de direitos humanos.
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Não foram encontradas informações sobre como se dá o processo de tomada
de decisão para as operações de financiamento, objeto de políticas e
procedimentos socioambientais específicos.

5.1.3. Ferramentas Utilizadas pelo Citigroup

O processo de análise de riscos gera alertas para alguns tipos de transações
e montantes; dependendo dos resultados, as operações podem ser
recusadas ou ajustadas. Já no processo de due diligence de clientes que
utilizam mineração de carvão em topo de montanhas como método de
extração, o Citi faz uso de um Questionário de Avaliação de Risco específico
e segue quatro princípios: atendimento à regulação; exposição à mudanças
regulatórias futuras; exposição à riscos litigiosos e; a riscos de concessão.
Segundo o Relatório de Cidadania de 2009, o banco armazena informações
das transações revisadas pela Unidade de Gestão de Risco Ambiental e
Social em uma base de dados centralizada; e treina os colaboradores que
direta ou indiretamente contribuem para a implementação da política em suas
operações (CITI, 2009).
Já em 2011, como líder do Grupo de Trabalho de Biodiversidade dos
Princípios do Equador, desenvolveu um programa de capacitação em
biodiversidade para o setor financeiro, em parceria com a World Wildlife Fund
(WWF) e com o programa Business and Biodiversity Offsets (BBOP), com o
objetivo de ajudar as instituições financeiras a incorporar questões de
biodiversidade e serviços ecossistêmicos em suas decisões de investimento.
Mais de 20 instituições financeiras participaram de um workshop do programa
em Washington D.C. em 2011 e, em 2012 eram planejadas sessões no
Brasil, em Singapura, na África do Sul e no Reino Unido (CITI, 2011).
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5.1.4. Transparência no Citigroup

O banco tem compromisso com a divulgação pública de seu desempenho em
sustentabilidade ambiental, realizando anualmente o Relatório de Cidadania
Global, desde 2001, consistente com o método proposto pela GRI. O relatório
inclui dados sobre a Política de Gerenciamento de Risco Social e Ambiental,
incluindo os Princípios do Equador; a pegada ambiental da operação e o
desenvolvimento de negócios ambientalmente amigáveis.
No que se refere às políticas e procedimentos internos, divulga o Arcabouço
da Política Ambiental que aborda suas frentes de atuação face ao tema, bem
como padrões utilizados e procedimentos gerais adotados. O Citi também dá
publicidade aos padrões próprios desenvolvidos para gerenciar silvicultura,
bem como aos posicionamentos institucionais sobre os temas mudanças
climáticas e direitos humanos.
Apesar de divulgar diretrizes e avanços na aplicação da Política de
Gerenciamento de Risco Social e Ambiental, a mesma não é divulgada na
íntegra. O Código de Ética corporativo também faz menção a um manual de
procedimentos de gerenciamento de riscos socioambientais que não é
divulgado pelo banco.

5.2. Westpac

O Westpac foi fundado em 1817, como Bank of New South Wales, sendo o
primeiro banco a se estabelecer na Austrália. Em 1982, se fundiu com o
Commercial Bank of Australia, quando passou a se chamar Westpac Banking
Corporation. Atualmente possui três divisões de negócios chave (Australian
Financial Services, Westpac Institutional Bank e New Zealand Banking) que
atendem a cerca de 12 milhões de clientes (WESTPAC, 2013).
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A Australian Financial Services engloba as operações bancárias de varejo e
negócios na Austrália e inclui os negócios do Westpac Retail & Business
Banking, St. George Banking Group e BT Financial Group. De maneira geral
os dois primeiros têm foco em produtos e serviços bancários a clientes
pessoa física e jurídica, ao passo que o BT Financial Group Australia é o
segmento de saúde e seguros, assessoria financeira e segmento private
(pessoa física de alta renda) do Westpac (WESTPAC, 2013).
O Westpac Institutional Bank fornece serviços financeiros para clientes
comerciais, corporativos, institucionais e governamentais que possuem
vínculos na Austrália e na Nova Zelândia. O New Zealand Banking, por sua
vez, é responsável pelas vendas e serviços bancários, de saúde e seguros a
pessoas físicas e pequenas e médias empresas na Nova Zelândia. Os
produtos bancários são fornecidos pela marca Westpac enquanto os
produtos de saúde e seguros são oferecidos pela marca Westpac Life New
Zealand e BT New Zealand (WESTPAC, 2013).
Outras divisões de negócios do Grupo são o Westpac Pacific, que oferece
serviços bancários para clientes de varejo e empresas em sete países do
Pacífico; o Grupo de Serviços, que engloba os setores de tecnologia,
operações bancárias e serviços de propriedade; o Grupo de Tesouraria,
focado principalmente na gestão do risco de taxa de juros do Grupo e nos
requisitos de financiamento; e o Suporte Central que engloba as funções
desempenhadas de maneira centralizada, como finanças, riscos e recursos
humanos (WESTPAC, 2013).
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Quadro 9: Informações gerais sobre o Westpac

Países e Territórios

Austrália, Nova Zelândia e região
próxima do Pacífico

Ativos globais
A$ 675 bilhões
(setembro de 2012)
Número de Funcionários

36 mil

Clientes

Pessoas físicas, empresas, governos
e instituições

Produtos

Produtos e serviços financeiros,
incluindo crédito ao consumidor e
demais produtos de varejo; banco de
atacado, com foco em clientes
comerciais, corporativos,
institucionais e governamentais;
tesouraria; e segmento de saúde e
seguros

Fonte: Elaborada pela autora a partir de WESTPAC (2013)

Reconhecido como banco líder pelo Índice de Sustentabilidade da bolsa de
Nova Iorque (Dow Jones Sustainability Index) desde 2002, sendo líder do
setor bancário nos anos de 2002 a 2007 e 2011, e uma das quatro empresas
a receber uma pontuação perfeita o índice ético internacional da bolsa de
valores de Londres, o FTSE4Good Index Series, o Westpac é considerado
uma das referências em sustentabilidade no setor financeiro. Entre outros
reconhecimentos anunciados por conceituadas agências de rating e
premiações foi eleito uma das companhias mais éticas do mundo pela
Ethisphere desde 2008 e classificado como a décima corporação mais
sustentável do mundo pela lista Global 100, anunciada no Fórum Econômico
Mundial de 2013, em Davos (WESTPAC, 2012a).
Sua estratégia de sustentabilidade tem foco na gestão de temas
socioambientais que fazem parte da agenda no presente, bem como
daqueles identificados como desafios para o futuro. Nesse sentido, possui
uma série de abordagens com foco nos negócios, no relacionamento com as
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partes interessadas e na contribuição para o desenvolvimento da
comunidade na qual está inserido.
Na publicação Our Principles for Doing Business, o Westpac apresenta o
arcabouço desenvolvido para incorporar a sustentabilidade nos negócios, por
meio das áreas: governança e ética; práticas com consumidores e
funcionários;

cuidado

com

o

meio

ambiente;

envolvimento

com

a

comunidade; e gestão da cadeia de suprimentos (WESTPAC, 2011). Já no
relatório 2013-2017: Sustainability Strategy, identifica e planeja estratégias
para lidar com temas emergentes e considerados materiais para as
instituições financeiras nos próximos trinta anos, tais como mudanças
culturais e demográficas, e desafios ambientais impostos pela escassez de
recursos naturais e pelas mudanças climáticas (WESTPAC, 2012b).
Especialmente no que se refere à gestão de riscos socioambientais das
atividades de financiamento, o Westpac foi uma das instituições responsáveis
pela elaboração dos Princípios do Equador e pioneiras na sua adoção, em
2003, tendo desenvolvido desde então diversas iniciativas a fim de
implementar os requisitos estabelecidos pelo compromisso, bem como
estabelecer políticas adicionais para negócios não englobados pelos
referidos Princípios.

5.2.1. Políticas e Procedimentos do Westpac

O Westpac declara ter publicado sua primeira política ambiental no início dos
anos de 1990 e, em 1992, foi uma das instituições financeiras a fundar a
UNEP-FI e ratificar sua declaração (WESTPAC, 2013). Publicou sua primeira
declaração de responsabilidade social em 2001, onde esboçou o que os seus
stakeholders poderiam esperar do banco em relação à sua maneira de fazer
negócios.

Atualmente,

a

política

ambiental

do

grupo

revela

seus

compromissos com o atendimento às leis ambientais nos países onde opera,
com a conservação de recursos em suas operações próprias, e com as
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atividades de financiamento, em que são realizadas avaliações dos
potenciais riscos ambientais juntamente com os outros riscos e, quando
apropriado, são requeridas medidas a fim de gerenciar esses aspectos como
condição para o financiamento (WESTPAC, 2013).
As políticas de financiamento e investimento do grupo são guiadas pelo
documento

Our

Principles

for

Doing

Business,

o

qual

estabelece

compromissos que governam suas respostas a temas éticos, como respeito
aos direitos humanos, prevenção a crimes financeiros e a gestão de riscos
ambientais. Especialmente, no que se refere ao gerenciamento destes riscos,
o documento defende que o mesmo precisa ser levado em conta nas
decisões de investimento, crédito e desenvolvimento e apresenta o
compromisso do Westpac com seu arcabouço de gestão de riscos e com os
Princípios do Equador (WESTPAC, 2011).
Segundo as informações divulgadas na página do Westpac, as propostas de
crédito de pequenas e médias empresas são inicialmente selecionadas para
identificar clientes que operam em indústrias ou conduzem atividades que
tipicamente envolvem riscos ambientais. Quando as atividades podem ser
objeto de alto risco ambiental, são requeridas evidências de que a gestão
destes aspectos é adequada e responsável. Ao lidar com clientes associados
a indústrias com impactos ambientais mais significativos, o banco pode
solicitar uma avaliação ambiental externa antes de qualquer aprovação de
empréstimo.
Por sua vez, o Westpac Institutional Bank - que fornece serviços financeiros
para clientes comerciais, corporativos, institucionais e governamentais avalia os riscos ambientais das empresas a nível individual ou institucional,
com base em sua categoria. As transações com risco ambiental são objeto
de uma triagem inicial que, através de processos de avaliação, determinam
os riscos existentes e se estes podem afetar a capacidade do cliente de
cumprir com suas obrigações financeiras. Sob essa perspectiva, a avaliação
de riscos ambientais pode incluir: o atendimento aos requisitos legais, a
capacidade financeira e de gestão do cliente, e a avaliação por um
especialista externo, inclusive com inspeções no local, se relevante.
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Adicionalmente, são divulgadas declarações de posicionamento que versam
sobre empréstimo responsável, finanças sustentáveis, financiamento à
energia sustentável e ao setor de defesa. No documento que versa sobre
finanças sustentáveis – Westpac’s approach to sustainable finance – o banco
menciona a existência de uma política de risco de crédito sobre aspectos
ambientais, sociais e de governança (ESG Credit Risk Policy), a qual
considera os referidos aspectos em cada estágio do ciclo de crédito,
conforme descrito abaixo (WESTPAC, 2010):


Origem: riscos socioambientais potenciais (incluindo diretos, indiretos
e de reputação) são identificados por meio do processo de revisão de
estratégia do setor. Para setores sensíveis sob a ótica social ou
ambiental, o banco recorre a profissionais experts internos ou externos
para identificar melhores práticas e definir: o apetite de risco, como
deve ser gerenciado e quais as eventuais medidas de desempenho a
serem adotadas. Políticas ambientais e setoriais específicas também
são estabelecidas nos manuais de crédito a fim de endereçar riscos
identificados e incorporar medidas de desempenho e obrigações de
reporte. Entretanto, o Westpac não divulga os setores para os quais
adota as referidas políticas.



Avaliação: O processo de avaliação de crédito analisa riscos a nível
de transação, cliente e setor. Políticas setoriais e ambientais
específicas que abrangem o cliente e os padrões de aprovação da
transação auxiliam nesse processo, garantindo que todos os riscos,
inclusive os ambientais, sociais e de governança identificados na
revisão de estratégia do setor, são analisados como parte do processo
de avaliação de crédito.



Aprovação: As propostas de crédito apenas são aprovadas se (em
adição aos critérios de crédito usuais) os riscos socioambientais e de
governança foram analisados e avaliados sob a ótica da estratégia do
setor, do apetite de risco e das políticas setoriais e ambientais,
incluindo os padrões de aprovação do cliente e da transação.



Documentação: A aprovação do crédito pode ser objeto de demandas
documentadas do cliente em relação à gestão, monitoramento e
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desempenho do cliente face a medidas de desempenho sociais e
ambientais acordadas e atendimento a obrigações regulatórias ou
legais.


Monitoramento: a qualidade das linhas de crédito é monitorada pela
condução de revisões periódicas dos clientes e das operações. As
revisões incluem avaliação do atendimento pelo cliente das medidas
de desempenho socioambientais e obrigações de reporte refletidas na
instalação.

Segundo o Westpac, suas políticas internas estão alinhadas a iniciativas
globais com as quais se compromete publicamente, como: o Pacto Global,
das Nações Unidas; a Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direitos
no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho (OIT); as Diretrizes
para Empresas Multinacionais da Organização

para

Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE); e os Princípios para Negócios da
Mesa Redonda CAUX. Também atendem às premissas estabelecidas pelos
compromissos e arcabouços dos quais é signatário, tais como os Princípios
do Equador e os Princípios para o Investimento Responsável (Principles for
Responsible Investment - PRI).
Em seu Relatório Anual e de Sustentabilidade referente ao ano 2012, o
Westpac declara ter incorporado considerações sobre aspectos ambientais,
sociais e de governança nas políticas de gestão de risco relevantes, bem
como em suas práticas e processos de tomada de decisão. O Arcabouço de
Gestão de Risco Ambiental, Social e de Governança do Grupo (Group’s ESG
Risk Management Framework), a Política de Risco de Crédito Ambiental,
Social e de Governança (ESG Credit Risk Policy), bem como suas
declarações de posicionamento foram revistas, a fim de incorporar de forma
mais consistente os aspectos ESG nas atividades de negócio do Grupo
(WESTPAC, 2012).
Vale pontuar que o Westpac declara estabelecer em seu arcabouço de risco
procedimentos de compliance a fim de assegurar que políticas e
procedimentos estão disponíveis para direcionar os funcionários, bem como
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realizar o monitoramento periódico das unidades de negócios a fim de
garantir o seu atendimento.

5.2.2. Estruturas de Governança do Westpac

Em seu Relatório de Impacto às Partes Interessadas de 2004, o banco
descreve as medidas tomadas a fim de contemplar os requisitos
estabelecidos pelos Princípios do Equador em suas políticas e procedimentos
internos. Sob a ótica de governança, cabe destacar que o Grupo de Risco do
Westpac foi intitulado responsável por realizar uma ampla revisão a fim de
incorporar considerações de ordem social, ambiental e ética em todas as
políticas e procedimentos de risco, sob a supervisão do Comitê de
Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade (WESTPAC, 2004).
Após esta avaliação, uma série de medidas foram propostas, dentre as quais
está o estabelecimento de um grupo de referência de altos executivos para
que as propostas difíceis pudessem ser direcionadas para a tomada de
decisão. O diretor responsável pela equipe de Projeto e Operações
Estruturadas foi intitulado gestor dos aspectos relativos aos Princípios do
Equador. No entanto, outras áreas foram sensibilizadas em função da adoção
dos Princípios, como as equipes de crédito, de gestão de relacionamento e o
grupo de capital especializado. Também existe a separação do processo de
aprovação de crédito da linha de frente dos negócios a fim de garantir a
independência e a imparcialidade na tomada de decisão.
No

âmbito

do

conselho

de

administração,

cabe

ao

Comitê

de

Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade gerenciar e monitorar a
responsabilidade social, ambiental e ética e os riscos de reputação aos quais
o banco está suscetível. No nível executivo é o Comitê de Compliance e
Risco Operacional do Grupo o responsável por supervisionar o perfil de risco
operacional e de reputação, bem como o atendimento às políticas e
arcabouços do Grupo.
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5.2.3. Ferramentas Utilizadas pelo Westpac

O Westpac reconhece os riscos que as mudanças climáticas podem oferecer
para a sua região de atuação em uma declaração de posicionamento
chamada Westpac Climate Change Position Statement, destacando seus
desdobramentos para as instituições financeiras, expostas aos riscos físicos,
regulatórios, de reputação e mercado decorrentes das mudanças climáticas.
Em resposta a este cenário, traça um plano de ação no qual se compromete
a reduzir sua pegada ambiental, bem como a se engajar com seus clientes a
fim de aumentar o foco nas emissões de sua cadeia de valor (WESTPAC,
s.a.).
Nesse sentido, o documento revela que o arcabouço de risco ambiental,
social e de governança do grupo incorpora explicitamente as mudanças
climáticas como um aspecto chave a ser considerado nas análises de risco.
Adicionalmente, propõe uma comissão de investigação para examinar a
exposição de carbono e os riscos envolvidos nas atividades de crédito e
investimento, e a garantia de que riscos climáticos e ambientais correlatos
estão contemplados nas análises das empresas, setoriais e dos países, já
realizadas pelo banco. Para tanto, o Westpac se dispõe a realizar
treinamentos customizados sobre mudanças climáticas e risco de carbono a
pessoas chave no grupo, bem como incorporar a consciência dos impactos
climáticos no Conselho de Administração e na liderança executiva por meio
de programas de treinamento e desenvolvimento (WESTPAC, s.a.).
As políticas e procedimentos ambientais de risco também buscam garantir
que potenciais impactos sobre a biodiversidade sejam considerados nas
decisões de investimento e de empréstimo.
O Westpac quando avalia as propostas de crédito a pequenas e médias
empresas utiliza códigos de classificação de risco a fim de analisar os riscos
ambientais.

Quando

são

identificados

altos

riscos,

são

requeridos

procedimentos de investigação mais aprofundados a fim de garantir o
gerenciamento adequado dos riscos em questão. Adicionalmente, utiliza duas
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abordagens distintas para a avaliação de riscos e posterior processo de
aprovação. Transações maiores e com alto grau de complexidade, incluindo
aquelas

com

elevados

riscos

socioambientais,

são

detalhadamente

analisadas sob a ótica do risco do cliente e da instalação específica
(WESTPAC, s.a.).
Por outro lado, transações mais rotineiras e de menor volume são avaliadas
de diferentes formas e em diferentes níveis de detalhamento, determinados
pela natureza da solicitação e pelo nível do risco envolvido.

5.2.4. Transparência no Westpac

O Westpac publicou de 2002 a 2004 o Relatório de Impacto Social, sendo
que em 2004 deu in cio

publicação do “Stakeholder Impact Report”, que

nos anos seguintes passou a substituir a publicação anterior até o ano de
2009,

quando

a

publicação

passou

a

se

chamar

Relatório

de

Sustentabilidade e Revisão Anual. O banco foi uma das primeiras instituições
financeiras a se envolver com os trabalhos da GRI no desenvolvimento de
indicadores de divulgação de informações específicos para instituições
financeiras, os quais foram, desde 2002, adotados pelo Westpac na
elaboração de seus relatórios (WESTPAC, 2013).
O banco não divulga publicamente o Arcabouço de Gestão de Risco
Ambiental, Social e de Governança e a Política de Risco de Crédito
Ambiental, Social e de Governança. Entretanto, divulga em sua página na
internet, em seu relatório anual e de sustentabilidade e em declarações de
posicionamento, as abordagens e diretrizes de ação utilizadas para os temas
que considera prioritários, incluindo os riscos socioambientais e de
reputação.
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5.3. Itaú Unibanco

Em 1943 o advogado e empresário Alfredo Egydio de Souza Aranha cria o
Banco Central de Crédito, abrindo a primeira agência em São Paulo, em
janeiro de 1945. Em 1964, adquiriu o Banco Itaú, ligado a empresários
mineiros, dando origem ao Banco Federal Itaú, que teve sua razão social
alterada para Banco Itaú S.A. em 1973. A primeira agência no exterior foi
inaugurada em 1980, em Nova Iorque e a continuidade das operações
estrangeiras se deu com a expansão da atuação na Argentina, em 1994,
motivada pelo fortalecimento do Mercosul (FOLHA, 2008a).
A história do grupo financeiro foi marcada pelo forte apetite dos acionistas
pelas fusões e aquisições, com destaque para as duas últimas: a compra do
BankBoston, em 2006, e a fusão com o Unibanco, em 2008, formando o
maior conglomerado financeiro do hemisfério sul e criando condições para
competir no cenário internacional com os grandes bancos mundiais (FOLHA,
2008b).
Atualmente, o conglomerado é composto pelos segmentos: banco comercial,
que oferece serviços e produtos bancários a uma base diversificada de
pessoas físicas e jurídicas, bem como ao setor público; Itaú BBA, banco de
atacado,

investimentos

e

tesouraria

institucional,

responsável

pelas

operações bancárias do segmento corporativo; crédito ao consumidor,
segmento que reúne a operação de cartões de crédito e os serviços
financeiros oferecidos por meio de parcerias com redes varejistas; e mercado
e corporação, responsável por zelar pela liquidez, estabelecer as bases de
preços para as áreas comerciais de atacado, varejo e mercado de capitais,
gerar resultado por meio da administração ativa de riscos de mercado e
estruturar e executar as captações próprias do conglomerado (ITAÚ, 2012).
Sociedade de capital aberto, possui ações negociadas nas bolsas de valores
de São Paulo, Nova Iorque e Buenos Aires. A atuação no mercado brasileiro
abrange todas as regiões do país, onde possui mais de 5 mil agências e
postos de atendimento bancário, sendo o maior banco privado do país em
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volume de ativos. No exterior, possui operações diversificadas nos 19 países
em que opera, com o objetivo de atender tanto os clientes locais, quanto os
brasileiros que necessitam de produtos e serviços bancários fora do Brasil
(ITAÚ, 2012).

Quadro 10: Informações gerais sobre o Itaú Unibanco

Países e territórios

Brasil e outros 19 países, 7 deles na
América Latina.

Ativos globais
R$ 1,014 trilhões
(2012)
Número de funcionários

96.977, sendo 90.323 no Brasil e
6.654 no exterior.

Clientes

Pessoas físicas, empresas, governos
e instituições.

Perfil das operações

Banco de varejo, gestão de recursos
de terceiros, soluções para mercado
de capitais, seguros, previdência,
banco comercial para grandes
empresas, banco de investimentos,
entre outros.

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Itaú (2012)

Com a visão de ser o banco líder em desempenho sustentável e em
satisfação dos clientes, o Itaú Unibanco é o único banco latino-americano que
integra o Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque (DJSI) desde a
sua primeira edição, em 1999, além de fazer parte do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), da bolsa de valores de São Paulo.
Também foi eleito, pelo quarto ano consecutivo, ao 2012 FT/IFC Sustainable
Finance Awards: Americas - premiação realizada pelo o jornal britânico
Financial Times e pela IFC - um dos reconhecimentos mundiais mais
relevantes na área de finanças sustentáveis.
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A cronologia da estratégia de sustentabilidade divulgada pelo Itaú Unibanco
tem início em 2009 – um ano após o anúncio da fusão entre os dois bancos
que dão nome ao conglomerado – com a publicação da sua Essência de
Sustentabilidade, documento que apresenta os temas identificados como
prioritários para a instituição transpar ncia e governança satisfação dos
clientes

crit rios

socioambientais

diversidade

mudanças

climáticas

educação financeira microfinanças e engajamento de stakeholders (ITAÚ,
2009). Nos anos seguintes, a partir de processos colaborativos, foram
revistas: a visão do banco, com o envolvimento dos líderes internos, e sua
estratégia de sustentabilidade, que contou com o engajamento de
stakeholders internos e externos (ITAÚ, 2012).
A partir da análise de sua visão, políticas internas e compromissos
voluntários dos quais é signatário, bem como dos resultados obtidos a partir
do engajamento com públicos estratégicos, o Itaú Unibanco construiu o seu
Mapa da Sustentabilidade - composto por três focos estratégicos e quatro
frentes viabilizadoras, ilustrado na Figura 7 a seguir – por meio do qual busca
representar a integração da sustentabilidade à sua agenda de negócios e
orientar as diversas áreas operacionais e de negócio a fim de incorporar
questões de sustentabilidade em suas tomadas de decisão (ITAÚ, 2012).
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Figura 7: Mapa de Sustentabilidade Itaú Unibanco

Fonte: Itaú (2012, p. 47)

Especialmente, no foco voltado para riscos e oportunidades socioambientais
o Itaú Unibanco busca gerenciar os riscos e buscar oportunidades de
negócios considerando tendências de mercado, regulamentações e demanda
de clientes e dos públicos de interesse, com o desafio de incorporar critérios
sociais e ambientais na concessão de créditos, nas análises de investimentos
e nos seguros. Para isso, adota políticas específicas e assina pactos
voluntários que orientam suas práticas nas frentes de negócios, como será
detalhado a seguir.

5.3.1. Políticas e Procedimentos do Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco possui uma Política de Sustentabilidade que tem como
objetivos ratificar seu compromisso com a busca pelo desenvolvimento
sustentável; evidenciar as diretrizes que permeiam a estratégia e a gestão
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para todos os públicos estratégicos;

e promover inovações, revisões e

adequações nos negócios, com base nos conceitos de sustentabilidade. Por
meio da gestão do risco de crédito, visa à criação de valor para os acionistas
a partir da manutenção da qualidade da carteira de crédito em níveis
adequados para cada segmento de mercado em que opera e, nesse
contexto, reconhece que as empresas que adotam boas práticas de gestão
socioambiental representam menores riscos para a sociedade.
A fim de traduzir essa percepção em seus negócios, desenvolveu uma
Política Corporativa de Risco Socioambiental, a qual formaliza critérios
socioambientais adotados pelo Itaú Unibanco em seu processo de crédito
para empresas, tratando também da aderência de suas práticas aos
compromissos voluntários dos quais é signatário, tais como, Protocolo Verde,
Princípios do Equador e Pacto Nacional para Erradicação do Trabalho
Escravo e CDP (ITAÚ, 2011b).
A referida política aborda seis grandes temas: atividades proibidas; atividades
restritas; constituição de garantias imobiliárias; licenciamento ambiental para
projetos; financiamento a projetos de biotecnologia; e cláusulas contratuais.
Segundo Itaú (2011b), se o cliente não apresentar a documentação solicitada
pela política, a operação não se concretiza; e as operações podem também
ser liquidadas antecipadamente caso exista irregularidades socioambientais.
Não obstante, todas as situações descritas na política são passíveis de
alçada para os casos de exceção, definidos nas políticas setoriais de risco
socioambiental e nos manuais das áreas de negócio, documentos não
divulgados pelo banco.
Para orientar as avaliações de risco socioambiental de forma compatível com
as peculiaridades do seu segmento de atuação, em 2011, o Itaú BBA responsável pelas operações bancárias do segmento corporativo - aprovou
sua Política de Risco Socioambiental, com o objetivo de atender à política
corporativa. Entre os aspectos determinados pela referida política estão:


Lista de Atividades Proibidas, na qual se enquadram empresas:
relacionadas com atividades que incentivem a prostituição; que
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utilizem mão de obra infantil em desacordo com a legislação; e
incluídas no cadastro nacional de empregadores que tenham mantido
trabalhadores em condições análogas às de escravo 5. Para verificar a
ocorrência desses casos, o banco realiza buscas periódicas de
notícias na mídia sobre envolvimento de clientes com estas atividades.
Caso a situação encontrada seja considerada como de risco e/ou
algum cliente conste na Lista Suja, procede-se com a suspensão do
limite de crédito.


Lista de Atividades Restritas, que contempla: a produção ou comércio
de armas de fogo, munições e explosivos; a extração e produção de
madeira, produção de lenha e carvão vegetal, provenientes de
florestas nativas; atividades pesqueiras; e a extração e industrialização
de asbesto/ amianto. Nesses casos, analisa-se a conformidade do
cliente em questão com a diretriz setorial aplicável e emite-se parecer
para subsidiar a decisão do Comitê de Crédito responsável. O
acompanhamento é feito quando da renovação do limite de crédito,
podendo ser semestral ou anual, conforme o caso.



Análise de Contaminação e Reserva Legal na Constituição de
Garantias Imobiliárias: a aceitação de garantia de hipoteca e de
alienação fiduciária sobre imóveis em operações de crédito é
precedida de análise de risco de contaminação e da verificação de
averbação de reserva legal por meio da matrícula atualizada de
imóveis rurais.



Adaptação

das

Cláusulas

nos

Contratos

de

Empréstimos

e

Financiamentos: conforme orientações definidas na Política de Risco
Socioambiental do Itaú Unibanco, os contratos de empréstimos e
financiamentos do Itaú BBA passam a refletir, além de declaração de
regularidade ambiental do tomador, hipóteses de suspensão de
desembolsos e de vencimento antecipado, além de obrigações
socioambientais contratuais específicas para os casos de contratos de
financiamentos de projetos, quando aplicáveis.

5

Portaria Interministerial n. 2, de 12 de maio de 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego
e da Secretaria de Direitos Humanos.
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Exigência de Certificado de Qualidade em Biossegurança emitido pela
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para a contratação de
financiamentos relacionados à atividade de pesquisa de organismos
geneticamente modificados.



Solicitação da licença ambiental aplicável ao financiamento de longo
prazo a projetos, na modalidade Corporate Finance.

No financiamento a projetos na modalidade Project Finance com valor total
igual ou superior a US$ 10 milhões, observa-se, adicionalmente, o
atendimento aos critérios estabelecidos pelos Princípios do Equador,
avaliando riscos e impactos em temas considerados sensíveis mundialmente,
como biodiversidade, mudanças climáticas etc., com base nos Padrões de
Desempenho e nas Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da IFC,
conforme estabelece o compromisso. Sempre que possível, é feita uma
análise prévia (chamada screening), com base em aspectos socioambientais
macros do projeto, a qual é considerada nas decisões do Comitê de Crédito
responsável.
O atendimento aos critérios dos Princípios do Equador é avaliado no
momento da contratação e durante toda a vida do contrato de financiamento.
Dessa forma, o banco realiza monitoramentos periódicos de cumprimento do
plano de ação (anexo ao contrato), obrigatoriamente ou facultativamente por
uma consultoria independente. O monitoramento dos projetos ocorre pelo
menos uma vez ao ano, podendo incluir visitas ao local de implantação, além
da avaliação documental. Caso se verifique pendência em relação ao
cumprimento do plano de ação, poderão ser discutidas, em conjunto com o
cliente, ações corretivas.
Segundo Itaú (2011a) por meio desse processo o banco contribui para a
geração de valor mútua, pois ao apoiar os clientes na identificação de riscos
em fases preliminares e oferecer soluções mitigantes baseadas nas melhores
práticas de mercado para esses riscos, o banco contribui para garantir a
perenidade do fluxo de caixa do cliente e, dessa forma, assegurar a sua
sustentabilidade financeira e reputacional.
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5.3.2. Estruturas de Governança do Itaú Unibanco

Segundo Itaú (2011a), as instâncias da governança da Sustentabilidade são:


Comitê de Supervisão de Sustentabilidade: composto por membros
do conselho de administração, se reúne anualmente com o objetivo de
validar a estratégia de longo prazo do Itaú Unibanco em relação à
sustentabilidade.



Comitê Executivo de Sustentabilidade: responsável pela integração
entre as estratégias de negócio e sustentabilidade, é composto por
vice-presidentes e diretores executivos. As reuniões são realizadas
semestralmente

e

podem

ocorrer

extraordinariamente,

quando

necessário.


Comitê

de

Sustentabilidade:

implementa

a

estratégia

de

sustentabilidade e assegura a sua gestão, além de monitorar a
evolução dos planos de ação internos, o desenvolvimento de
indicadores e a mensuração de metas. Possui caráter deliberativo e é
composto por diretores e superintendentes de áreas envolvidas na
implementação

de

iniciativas

relacionadas

à

estratégia

de

sustentabilidade.


Grupos Temáticos: são formados para gerenciar as iniciativas em
andamento, alinhar e compartilhar o conhecimento. Seus focos de
trabalho

são

educação

financeira,

riscos

e

oportunidades

socioambientais e diálogo e transparência. Há também um grupo de
trabalho de compromissos voluntários, formado pelas áreas de
compliance, jurídico, controles internos, relações governamentais e
sustentabilidade, que têm por finalidade gerenciar o fluxo de
aprovação de novos compromissos e avaliar a aderência aos mesmos.
Adicionalmente, a área de sustentabilidade participa de outras instâncias do
banco, como o Comitê de Excelência do Atendimento, o Comitê de Risco
Socioambiental e o Comitê de Avaliação de Processos e Produtos.
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No âmbito das operações financeiras, conforme mencionado no item anterior,
as análises de risco socioambiental subsidiam a tomada de decisão de
crédito, realizada pelo comitê competente. Para tanto, o banco conta com
uma equipe multidisciplinar de riscos socioambientais, constituída por sete
analistas de formações diversas (engenheiros, advogados, administradores
de empresas, geógrafos e gestores ambientais). Segundo Itaú (2011a), os
membros da equipe são constantemente treinados em cursos e workshops
específicos, como: Community of Learning, organizado pela IFC, Workshop
Brasil de Negócios e Biodiversidade, organizado pelo Instituto Life; Workshop
Biodiversity for Banks, organizado pela WWF, Equator Principles, Business
and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) e Citibank; entre outros.
Adicionalmente, o banco tem desempenhado papel ativo na governança da
Associação dos Princípios do Equador. Até 2010, o Itaú BBA exerceu a
presidência do Comitê Diretivo dos Princípios do Equador e, posteriormente
manteve participação ativa no órgão, como único integrante de bancos de
países latino-americanos.

5.3.3. Ferramentas Utilizadas pelo Itaú Unibanco

Segundo Itaú (2012), a área de comunicação realiza a mensuração e o
monitoramento da reputação do Itaú Unibanco e de seus principais
concorrentes com o público geral brasileiro por meio do acompanhamento de
indicadores, como o Índice de Qualidade de Exposição na Mídia (IQEM) e o
estudo ReptraktM deepdive, pesquisa anual aplicada há quatro anos que
mede a reputação, realizada em parceria com o Reputation Institute, parceiro
desde 2008.
Para tornar a gestão de risco socioambiental uma prática enraizada no
cotidiano dos negócios, o banco busca conscientizar seus funcionários, que
atuam tanto no Brasil como no exterior, por meio de treinamentos sobre o
tema e sobre a importância da variável socioambiental para a tomada de
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decisões. Adicionalmente, o Itaú BBA relata difundir suas práticas para outros
agentes por meio de programas e parcerias com clientes e organizações
internacionais, como a IFC.

5.3.4. Transparência no Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco possui uma Política de Divulgação, a qual define
procedimentos e diretrizes que devem ser observados para a comunicação
de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo de informações ainda não
divulgadas. Os principais canais para a divulgação de informações
institucionais são o site de relacionamento com investidores, correio
eletrônico, teleconferências, reuniões públicas e comunicados em jornais e
meios de radiodifusão.
Para assuntos relacionados à sustentabilidade corporativa, conta com um site
específico, no qual divulga sua estratégia e principais iniciativas. Como os
demais bancos comerciais estudados, o Itaú Unibanco também divulga
anualmente um relatório anual e de sustentabilidade elaborado de acordo
com as diretrizes estabelecidas pela GRI.
Em 2012, por meio da atuação do Itaú BBA, trouxe ao Brasil a consulta
pública para a nova versão dos Princípios do Equador, enquanto esse
mesmo evento ocorria também em Londres, Viena e Toronto. Além de tornar
públicas aos seus clientes as principais mudanças propostas pelos Princípios
do Equador III, o evento contou com a participação de bancos, consultores,
escritórios de advocacia e ONGs, e possibilitou conhecer as impressões dos
participantes e receber seus comentários sobre o documento proposto.
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6 A INCORPORAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS NAS TEORIAS
DO NEGÓCIO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

“What we need is banks that opt for investing in the future”
Johan Frijns (2009 apud MAGALHÃES, 2010, p. 180)

A teoria das organizações tem estudado sob a ótica teórica e empírica os
elementos-chave de um projeto organizacional, constituídos por estruturas,
conhecimentos e valores, processos de comunicação e de recursos
humanos, que se transformam à medida que as organizações revisam suas
práticas, intermitentemente, à luz da experiência (CLEGG; KORNBERGER;
PITSIS, 2011). As teorias do período pré-industrial até o fim da primeira
guerra mundial eram altamente centralizadoras e burocráticas, na medida em
que foram inspiradas nos modelos adotados pelos monopólios de estado do
Egito e pelo império militar de Roma. Em geral, os teóricos clássicos – Taylor,
Fayol, Urwick e Gulick, Mooney e Reilly, e Weber – refletiram as disposições
mecânicas e autoritárias de autores pré-industriais em suas prescrições
sobre estrutura organizacional e subordinação (DESSLER, 1986).
No entanto, cada idade produz uma forma de organização apropriada para o
seu próprio tempo. Ambientes organizacionais e tarefas emergem como
importantes determinantes de como uma organização é estruturada e
gerenciada. Nesse sentido, grosseiramente o período posterior à década de
1930 foi marcado por um crescimento na taxa de mudança que as
organizações enfrentam e pela emergência de atribuições que demandaram
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mais criatividade e resolução de problemas por parte dos empregados. Esses
novos ambientes e tarefas influenciaram as prescrições dos teóricos
contemporâneos (DESSLER, 1986).
Os arranjos organizacionais são uma implementação sistemática de
abordagens racionais para o alcance de metas, sendo que a racionalidade é
reproduzida essencialmente pela construção de regras. As políticas
organizacionais referem-se à rede de relações sociais na organização e em
torno

dela;

níveis

hierárquicos,

empregados,

fornecedores,

clientes,

concorrentes, etc., podem estar todos compreendidos em políticas, desde
que estejam envolvidos, conscientemente ou não, em práticas de poder, que
dotadas de mecanismos, processos e disposições são responsáveis por
assegurar que as pessoas ajam de acordo com as normas pré-estabelecidas
(CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).
Segundo

Pettigrew

et

al

(2002)

políticas

organizacionais

são,

fundamentalmente, voltadas para a administração de significados. Os atores
destas relações políticas buscam legitimar as ideias, valores e demandas que
assumem, enquanto, simultaneamente, negam ou depreciam aqueles quem
buscam se opor. A formalização das políticas denota a extensão pela qual
suas regras, procedimentos, instruções, e comunicações são escritas.
Segundo Dessler (1986) existem várias formas de formalização: por
emprego, através de uma descrição de função; por fluxo de trabalho,
especificando quais trabalhos devem ocorrer em cada etapa do processo; por
regras; e por estrutura, formalizando comunicações organizacionais.
A adoção de políticas formais que versam sobre sustentabilidade corporativa
e, mais especificamente, sobre abordagens de gerenciamento de riscos
socioambientais pelo mercado financeiro, é fruto de um processo longo e
consistente, o qual tem evoluído com a criação de políticas, padrões e
procedimentos cada vez mais específicos para avaliar e mitigar os riscos
decorrentes dos financiamentos. Nesse sentido, a presente pesquisa
evidenciou que fatores externos, como limitações regulatórias e operacionais
dos governos e empresas, e pressões sociais exercidas em decorrência de
financiamentos a projetos controversos, contribuíram para que essas políticas
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se tornassem cada vez mais complexas e passassem a incorporar padrões
de

desempenho

para

diversos

aspectos,

baseados

em

práticas

internacionalmente reconhecidas.
Os bancos multilaterais de desenvolvimento estudados reúnem em seus
mandatos diretrizes de atuação que objetivam fortalecer as economias das
regiões onde atuam e, ao mesmo tempo, promover o bem-estar social e a
proteção ao meio ambiente. Em suas políticas ambientais, apresentam regras
e procedimentos criados a fim de garantir que essas premissas sejam
observadas em suas operações financeiras e não financeiras. Nos três
casos, as políticas e manuais de procedimentos, descrevem quais
abordagens devem ser adotadas pelas equipes internas, a fim de que as
regras sejam observadas, considerando as particularidades de cada tipo de
transação ou serviço financeiro.
Devido à ampla atuação no financiamento a governos, o IDB possui, por
exemplo, diretrizes específicas de interação e estabelecimento de exigências
para esse perfil de tomador, dentre as quais se destaca a demanda por
Avaliações Ambientais Estratégicas para financiar planos, programas e
políticas, reconhecendo que esses podem ter impactos que extrapolam o
alcance dos Estudos de Impacto Ambiental, e algumas vezes não são
exigidos pelas agências ambientais dos países.
Foi observado que a aplicação de requisitos leva em consideração a
modalidade da operação. As exigências socioambientais estão, de maneira
geral, relacionadas com a finalidade da operação financeira, ou seja com o
uso pretendido para recurso que está sendo tomado. Dessa forma, em um
financiamento a projeto estes bancos avaliam profundamente os riscos
associados ao empreendimento, ao passo que em um empréstimo (sem
destinação específica) a análise de risco é mais superficial e mais
abrangente, pois engloba todas as atividades do tomador.
Os três bancos estudados também possuem procedimentos distintos para
operações financiadas diretamente aos clientes, e realizadas por meio de
instituições financeiras repassadoras. Enquanto no primeiro caso, o BMD é
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responsável por conduzir todas as etapas de avaliação socioambiental a fim
de garantir que o cliente atenda às suas exigências e, no segundo, a
instituição repassadora assume a responsabilidade de exigir e monitorar o
cumprimento das regras, cabendo aos bancos multilaterais revisar os
procedimentos adotados pelas instituições repassadoras.
No caso dos bancos comerciais signatários dos Princípios do Equador
estudados, apesar de não terem a missão atrelada ao desenvolvimento
sustentável,

reconhecem

a

incorporação

de

seus

preceitos

como

fundamental para a perenidade dos negócios, e apresentam estratégias
abrangentes de inclusão das variáveis socioambientais em suas atividades.
Entre estas, destaca-se a estratégia de longo prazo do Westpac que
identifica e planeja frentes de atuação para lidar com temas emergentes e
materiais para as instituições financeiras, como mudanças culturais e
demográficas, e desafios ambientais impostos pela escassez de recursos
naturais e pelas mudanças climáticas.
As políticas ambientais destes bancos identificam a gestão de riscos
socioambientais como um dos temas prioritários, e dão tratamento à
demanda em políticas e manuais de procedimento específicos, focados em
operações de crédito. A abrangência dessas regras varia entre os três
bancos comerciais estudados, no entanto em todos os casos é menor do que
a praticada pelos bancos multilaterais estudados, e maior do que aquela
definida pelos Princípios do Equador (operações de Project Finance, cujo
valor do projeto é superior a U$ 10 milhões).
Assim como nos BMD, os procedimentos de gestão de risco socioambiental
se diferenciam nos bancos comerciais conforme a tipologia da transação e o
perfil do cliente, sendo que os requisitos são mais restritivos para clientes
maiores (segmento corporativo) e para produtos em que os recursos
financeiros têm um uso conhecido (financiamentos), o que pode indicar uma
maior exposição a riscos nesses casos pelas instituições financeiras. Das
seis instituições financeiras estudadas, apenas o Westpac não divulgava lista
de exclusão com atividades que não financia.
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Adicionalmente, todos os bancos estudados, multilaterais e comerciais,
adotam padrões (requisitos) de desempenho (salvaguarda), bem como
políticas e diretrizes setoriais, como parte da abordagem de gestão de riscos
socioambientais. Apesar de arcabouço dos BMD ser composto por políticas
próprias, os três bancos estudados tratam de aspectos coincidentes e
propõem abordagens semelhantes para diversos temas. Alguns exemplos
são:


Hierarquia de mitigação: estabelece que os impactos negativos
devem ser evitados e, onde a prevenção não é possível, que sejam
adotadas

medidas

mitigadoras.

Onde

os

impactos

residuais

permanecem, o cliente deve recuperá-los ou compensá-los, conforme
o caso;


Impactos transfronteiriços: aspecto a ser analisado no processo de
revisão socioambiental. Se observado demanda envolvimento dos
países e referidas populações afetadas, além da avaliação dos
impactos e medidas mitigadoras;



Biodiversidade, povos indígenas e patrimônio cultural: aspectos
complexos, para os quais são adotados requisitos restritivos a fim de
garantir que os impactos negativos sejam os menores possíveis;



Substâncias tóxicas: alvo de restrição pelas políticas dos BMD, que
adotam a classificação e as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS).

No caso dos bancos comerciais estudados, por serem signatários dos
Princípios do Equador, utilizam o arcabouço da IFC (Padrões de
Desempenho e Diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente). No
entanto, o Citibank declara que exige a adoção destes requisitos em
operações que extrapolam o escopo do compromisso, quando são
destinadas a clientes de países em desenvolvimento. Adicionalmente, os três
bancos comerciais estudados adotam políticas ou diretrizes setoriais
adicionais próprias ou reconhecidas internacionalmente.
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Quadro 11: Políticas e procedimentos adotados pelos bancos estudados

Fonte: Elaborado pela autora

No que se refere ao fluxo de trabalho, algumas tendências são observadas. A
gestão do risco socioambiental associada a financiamentos tem início no
processo de análise prévia, em que o uso do recurso é confrontado com uma
lista de exclusão. Segundo Peralta & Figge (s.a.) esse processo de triagem é
utilizado quando um banco deseja reduzir seu envolvimento com um setor ou
uma atividade, geralmente em decorrência da exposição ao risco legal e de
reputação. No entanto, por razões de otimização de portfólio, não é
aconselhável que se estenda a muitos setores.
Em seguida, a transação passa por uma avaliação preliminar de risco, que
tem como um de seus resultados a categorização do risco. Todos os bancos
estudados utilizam as letras: A, B e C para representar graus de risco - do
mais alto para o mais baixo; e adotam procedimentos posteriores compatíveis
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com esse coeficiente, sendo que as medidas mais restritivas são adotadas
nas transações de categoria A.
Peralta & Figge (s.a.) chamam essa abordagem de escalonamento ou
avaliação de empréstimo ambientalmente diferenciada. Esse método
considera

que

alguns

tomadores

são

mais

suscetíveis

ao

risco

socioambiental do que outros; avaliar todas as solicitações de empréstimo
sob a ótica socioambiental poderia ser antieconômico e endereçar recursos
para casos não relevantes. Dessa forma, os bancos utilizam um tipo de
árvore de decisão para selecionar quais aspectos socioambientais devem ser
priorizados, como ilustrado na Figura 8 abaixo.
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Figura 8: Árvore de decisão para aspectos socioambientais

Fonte: Peralta & Figge (s.a.)
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O objetivo deste processo é utilizar critérios específicos ou chamar
especialistas somente nos casos mais relevantes, os quais são submetidos a
etapas adicionais de avaliação, que incluem a: contratação de consultores
externos independentes para auxiliar no processo de avaliação; condução de
processos de consulta às comunidades afetadas; discussão e revisão dos
documentos da operação por órgão colegiado composto por especialistas;
entre outras.
O processo tem continuidade com a tomada de decisão, que inclui a
definição das condições sobre as quais a transação será contratada, nos
casos em que é aprovada. Nesse sentido, os bancos estudados relatam
inserir obrigações de natureza socioambiental, bem como planos de ação,
nos acordos de financiamento, a fim formalizar esses compromissos e criar
mecanismos de remediação e quebra de contrato para situações de
descumprimento. As obrigações contratuais são monitoradas pelos bancos
periodicamente, por meio de relatórios elaborados pelo tomador e visitas
realizadas pelos funcionários dos bancos ou por especialistas independentes
contratados.
Figura 9: Etapas do processo de gestão do risco socioambiental em
financiamentos a projetos pelos bancos estudados

Fonte: Elaborado pela autora
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Entretanto, Peralta & Figge (s.a) destacam a importância de os bancos
acompanharem sua suscetibilidade ao risco socioambiental não só através
do monitoramento individual das transações, mas também no nível de suas
carteiras. O monitoramento de indicadores de desempenho, por exemplo,
poderiam auxiliar no processo de gerenciamento tanto dos riscos
assistemáticos, mitigáveis especialmente por meio da diversificação dos
portfólios; como dos sistemáticos, que geralmente impactam o portfólio como
um todo e, portanto, devem ser monitorados e incorporados a mecanismos
mais conservadores de gerenciamento de riscos, como a alocação de capital.
Apesar de terem abordagens setoriais, nenhum dos bancos pesquisados
divulga se monitora a exposição de suas carteiras ao risco socioambiental ou
como realiza essa mensuração. No entanto, a IFC declara possuir ratings de
avaliação e de acompanhamento dos seus clientes, que podem ir ao
encontro da demanda apresentada acima. Os ratings avaliam os potenciais
tomadores de crédito considerando critérios diferentes e abalizam o resultado
com uma designação alfanumérica, com o intuito de tornar claro o seu
desempenho em relação aos critérios de análise e favorecer a comparação.
A maioria dos ratings organizam os critérios de análise em subgrupos não
arbitrários, que refletem uma lógica de avaliação a fim de deixar claro o
racional utilizado na análise e facilitar uma visão geral dos critérios utilizados
para a sua composição, como demonstra a Figura 10 a seguir.
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Figura 10: Abordagem de ratings socioambientais

Fonte: Peralta & Figge (s.a.)

No que se refere às estruturas internas, Clegg, Kornberger & Pitsis (2011)
observam que divisões de trabalho em cadeias complexas possibilitam aos
funcionários a manter distância dos resultados efetivos, na medida em que o
trabalho individual movimenta engrenagens insignificantes em uma máquina
burocrática

necessariamente

entrelaçada

com

tantas

outras.

A

departamentalização é o processo pelo qual essas atividades são agrupadas
logicamente e designadas a gestores. Pode ser funcional, formada por
departamentos construídos em volta de processos básicos, como vendas e
manufatura, ou divisional, elaborada em volta de propósitos, como produtos
particulares, clientes, canais de mercado ou territórios (DESSLER, 1986).
Confrontos e disputas entre diferentes setores, departamentos, ocupações e
culturas são constantemente vividos pelas organizações, que devem ser
concebidas como arenas em que muitos e variados jogos de guerras serão
disputados, com mudanças de regras de jogo, muitas vezes obscuras e
sempre superpostas (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).
Nesse sentido, observa-se uma diferença na abordagem adotada pelos BMD
em relação aos bancos comerciais estudados, pois os primeiros utilizam
estruturas funcionais para a gestão de riscos socioambientais, com
departamentos compostos por especialistas em matérias sociais e ambientais
cuja função é assessorar estas organizações nas atividades que demandam
este conhecimento. Já os bancos comerciais criaram pequenos núcleos de
especialistas nestes temas dentro de estruturas divisionais, que têm o
propósito de gerenciar riscos, seja com foco específico em crédito, no caso
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dos departamentos homônimos, ou com direcionamento mais abrangente, no
caso dos departamentos de gerenciamento de riscos. Entretanto, observa-se
que, nos seis bancos estudados, as equipes que trabalham na gestão dos
riscos socioambientais estão em estruturas diferentes daquelas que têm a
atribuição de atrair negócios, possivelmente porque possuem objetivos
conflitantes.
Segundo Dessler (1986) regras e procedimentos - úteis para coordenar
rotinas e atividades recorrentes, especificando em detalhes, qual curso de
ação deve-se tomar se alguma situação emergir – são também técnicas
eficazes para coordenar indivíduos ou departamentos a fim de atingir um
objetivo comum. Entretanto, nos bancos estudados outra prática é adotada
para garantir coordenação: o uso de órgãos colegiados, como comitês,
responsáveis por ponderar riscos e oportunidades de negócios e tomar
decisões.
Grande parte do poder que os administradores exercem deriva do fato de que
tem a função de tomar decisões. Em geral, o modelo de tomada de decisão é
descrito como um processo perfeitamente racional, lógico e bem-organizado
em que: define-se o problema; coleta-se toda a informação relevante que
leve a uma solução ótima; ao revisar os dados, a administração, com o
auxilio de especialistas, desenvolve várias soluções possíveis; ao avaliar
cuidadosamente as possíveis soluções, a administração toma uma decisão,
considerando uma solução ótima; essa solução é implementada conforme
uma abordagem de cima para baixo, sendo constantemente avaliada pela
administração (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).
No entanto, na prática a maioria das decisões não é ideal, mas feita a partir
do que existe de relevante, sendo que aqueles que decidem podem
considerar apenas uma série limitada de fatores e possibilidades ao decidir,
devido às limitações de informações que lhes são acessíveis, bem como à
sua capacidade cognitiva e temporal de lidar com essa complexidade. Nesse
contexto, as questões éticas são raramente fáceis de avaliar, na medida que
não envolvem conhecimento perfeito e claro, mas emergem de si mesmas e
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definem-se inclusive pela experiência de lidar com percepções conflitantes
quanto à decisão a ser tomada (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).
Os bancos têm enfrentado esse desafio a partir da inserção de informações
de natureza socioambiental no rol utilizado para embasar as decisões de
crédito. O estabelecimento de políticas com requisitos mínimos a serem
atendidos pelos tomadores, bem como a adoção de métodos estruturados de
avaliação e mensuração de risco contribuem para restringir as dificuldades
temporais e cognitivas dos administradores contribuindo para a racionalidade
do processo decisório.
Por outro lado, na medida em que estas políticas têm potencial de influenciar
decisões cujo impacto se estende às organizações com as quais as
instituições financeiras se relacionam, tornam imprescindível a sua inserção
na agenda de comunicação organizacional dos bancos. Glegg; Kornberger &
Pitsis (2011) defendem que o processo de compartilhamento de práticas – e
seus respectivos racionais - aos públicos com os quais se relacionam deve
ser realizada de forma ativa, a fim de criar, desenvolver e manter
relacionamentos

e

valores

compartilhados,

culturas

comuns,

metas

acordadas, bem como os meios para atingi-las.
A cooperação interorganizacional e as redes de contatos têm se tornado
cada vez mais importantes para as organizações. Oliver (1990) destacou seis
razões pelas quais as organizações podem cooperar umas com as outras:


Necessidade: a fim de satisfazer exigências legais ou regulamentares,
por exemplo;



Assimetria: por exemplo, pelo desejo de controlar ambientes
relevantes;



Reciprocidade: a partir da identificação de interesses que podem ser
mais facilmente alcançados quando organizações unem forças;



Eficiência:

baseada

na

ideia

de

melhoria

de

desempenho

organizacional pela cooperação;


Estabilidade: cooperação motivada pela manutenção de um nível de
estabilidade que de outra forma não seria atingido;
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Legitimidade: organizações buscam cooperar a fim de legitimar seu
próprio negócio.

Para o crescimento das redes de relacionamento, confiança e consenso
mútuo são decisivos e por isso só podem ser alcançados a partir da
comunicação (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011). Ao analisar as
estratégias de relacionamento dos bancos, Magalhães (2010) observa que,
apesar de o mercado financeiro ser visto como a forma mais impessoal de
transação, dotado de sofisticados mecanismos matemáticos de redução de
risco, no cotidiano as atividades das instituições financeiras dependem de
complexas redes de relacionamento social, ratificando a importância de
atributos como reputação, status e legitimidade para sua estruturação e
funcionamento.
Redes formais e informais de relacionamento são determinantes, por
exemplo, para o acesso a informações não públicas e relevantes para o
funcionamento dos mercados financeiros, tais como custos de produção,
planos de investimentos, falhas de gestão, datas de lançamento de novos
produtos.

Essas

informações

só

podem

ser

obtidas

através

de

relacionamentos estreitos e baseados em confiança mútua (MAGALHÃES,
2010).
Os bancos também necessitam de informações de mercado sobre as
tendências de setores e regiões, as quais extrapolam o universo dos clientes,
e que se encontram dispersas entre vários agentes e mercado, com os quais
não necessariamente são mantidas relações comerciais. O acesso a essas
informações depende de outro tipo de relacionamento baseado em laços
fracos (GRANOVETTER, 1993 apud MAGALHÃES, 2010, p. 120) e na
participação em múltiplas redes de relacionamento e informação (BAKER,
1990, apud MAGALHÃES, 2010, p. 120).
Ainda, no que se refere à cooperação interorganizacional, merece destaque a
dinâmica colaborativa que permeia o processo de adoção de políticas
socioambientais de gerenciamento de risco pelas instituições financeiras, as
quais optaram por desenvolver padrões internacionais comuns, como os
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Princípios do Equador. Apesar de Amalric (2005) identificar que a utilização
de abordagens comuns como uma vantagem, pois restringe a competição;
Magalhães (2010) argumenta que essa explicação não é suficiente para
justificar a opção dos bancos por essa estratégia. Nesse sentido, segundo Di
Maggio & Powell (1983 apud MAGALHÃES, 2010) organizações adotam
padrões semelhantes devido à influências políticas e à pressões sociais
exercidas pelos atores dos quais as organizações dependem para obter
legitimidade.
Além de criarem redes de relacionamento setoriais, os bancos também
adotam uma série de mecanismos de consulta e participação de
stakeholders, reconhecendo que estes, além do ambiente externo e
regulatório, exercem influência sobre o seu direcionamento estratégico. Um
olhar sobre as práticas dos bancos estudados mostra a adoção de padrões
de qualidade que norteiam a construção de políticas e processos de
relacionamento com stakeholders, como o AA 1000 e o GRI, que têm foco
nas informações a serem divulgadas aos públicos de relacionamento. A IFC e
o EBRD possuem ainda mecanismos de aconselhamento e reclamação
independentes que atuam no âmbito dos projetos financiados a fim de mediar
conflitos,

especialmente

entre

comunidades

afetadas

e

tomadores,

responsáveis por projetos; uma abordagem inovadora, observada somente
no âmbito dos bancos multilaterais de desenvolvimento, mas que tem
apoiado a gestão de riscos dos financiamentos que enfrentam desvios.
Adicionalmente, a participação de algumas instituições financeiras em fóruns
multi-setoriais, bem como o estabelecimento de parcerias com organizações
da sociedade civil e da academia, evidenciam o reconhecimento de que a
criação de processos colaborativos podem também ser utilizados sob a
perspectiva da aprendizagem, a fim de obter soluções para questões
complexas.
As organizações corporativas se esforçam para moldar sua identidade, que
serve para indicar as propriedades e as características singulares pelas quais
buscam se diferenciar dos outros indivíduos e organizações. A qualidade de
uma organização é aparentemente a qualidade de seus membros, produtos e
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serviços, de maneira que se estas pessoas estiverem consistentemente
conectadas em um conjunto comum de sentidos junto aos clientes,
fornecedores, acionistas e funcionários, este será então um fator vital que
ajudará a organização a criar produtos e serviços consistentes (CLEGG;
KORNBERGER; PITSIS, 2011).
Grande parte do que se chama de cultura compreende hábitos, valores,
princípios morais e modos de agir, em geral denominados normas, por meio
das quais as pessoas identificam a si próprias e aos demais, julgando assim
aqueles que representam membros de seu grupo e de grupos distintos. A
cultura organizacional compreende as crenças e os pressupostos básicos e
profundos, bem como os valores compartilhados, que definem os membros
de uma organização, bem como suas formas habituais de tomada de
decisões e de se apresentarem àqueles com quem entram em contato
(CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).
Consiste no nível mais influente, porque molda, quase invisivelmente, os
processos de tomada de decisões. Administradores procuram utilizar cultura
e controle para testar e estruturar a subjetividade de seus empregados – na
tentativa de que vejam as coisas com a mesma relevância que têm para eles.
Histórias corporativas, por exemplo, diferenciam uma empresa de seus
concorrentes e criam um senso comum de comunidade e entrosamento entre
os públicos interno e externo (CLEGG; KORNBERGER; PITSIS, 2011).
As instituições financeiras estudadas são reconhecidas no mercado pela
liderança na incorporação dos aspectos socioambientais nos negócios. No
entanto, demonstram uma preocupação não somente com a opinião dos
públicos externos, mas também com o aculturamento dos funcionários,
demonstrado pelo envolvimento do público interno na elaboração de suas
políticas, bem como em iniciativas de treinamento.
Drucker (1995) argumenta que a responsabilidade social é inerente à
sociedade de organizações, que precisam ter poder social – e muito, para
tomar decisões a respeito de pessoas (quem contratar, demitir, promover);
estabelecer regras e disciplinas exigidas para produzir resultados; decidir que
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fábricas construir, onde e quais fechar; fixar preços e assim por diante.
Segundo o autor, ao contrário do que defendia o economista americano
laureado com o Prêmio Nobel, Milton Friedman – a única responsabilidade de
uma empresa é o seu desempenho econômico; este é a sua primeira
responsabilidade,

pois

toda

organização

deve

assumir

plena

responsabilidade pelo seu impacto sobre os funcionários, o meio ambiente e
tudo e todos a quem tocar. No entanto, Drucker (1995) pondera que é
irresponsável uma organização aceitar responsabilidades que a impeçam de
desempenhar sua tarefa e missão principais, ou que a levem a atuar em
áreas nas quais ela não tem competência.
Toda organização, seja ou não uma empresa, tem uma teoria do negócio. De
fato, uma teoria válida que seja clara, consistente e focalizada é
extremamente poderosa. Uma teoria do negócio tem três partes. Primeiro,
existem hipóteses a respeito do ambiente da organização: da sociedade e
sua estrutura, o mercado, o cliente e a tecnologia. Segundo, há hipóteses a
respeito da missão específica da organização. Terceiro, existem hipóteses a
respeito das competências essenciais necessárias à realização da missão da
organização. As hipóteses a respeito do ambiente definem aquilo que uma
organização é paga para fazer. Aquelas a respeito da missão definem o que
uma organização considera resultados significativos; em outras palavras, elas
mostram como ela está fazendo uma diferença na economia e na sociedade
em geral. Finalmente, as hipóteses a respeito de competências essenciais
definem em que a organização precisa se superar para manter a liderança
(DRUCKER, 1995).
Segundo Drucker (1995) elas moldam o comportamento de qualquer
organização, ditam suas decisões a respeito do que fazer ou não, definem o
que as organizações consideram resultados significativos, tratam de
mercados,

clientes,

concorrentes,

seus

valores,

comportamento,

da

tecnologia e sua dinâmica, das forças e fraquezas de uma empresa. Algumas
teorias do negócio são tão poderosas que duram por muito tempo, porém,
sendo artefatos humanos, não duram para sempre. Com o passar do tempo,
toda teoria do negócio torna-se obsoleta, tornando as hipóteses sobre as
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quais a organização foi construída e está sendo dirigida sem conexão com a
realidade.
Como demonstrado nos capítulos anteriores, a preocupação das instituições
financeiras, tanto com o desenvolvimento sustentável, no caso dos BMD,
quanto com a sustentabilidade corporativa, no contexto dos bancos
comerciais, endossa o incremento na demanda por mudanças na concepção
das organizações e pode estar influenciando modificações nas teorias do
negócio

adotadas

por

algumas

delas.

No

caso

dos

bancos

de

desenvolvimento essa autoridade é mais evidente porque o desenvolvimento
sustentável aparece imediatamente como resposta

para as perguntas

propostas por Ducker, na medida em que os BMD: são pagos para fomentar
o desenvolvimento sustentável; seus resultados são organizados e
divulgados sobre essa perspectiva; e em função destes resultados estes
bancos são reconhecidos como líderes pelas partes interessadas.
Por sua vez, para os bancos comerciais esta relação é indistinta, pois a
sustentabilidade corporativa, apesar de ser divulgada como um aspecto
importante da gestão corporativa dos bancos comerciais estudados,
possivelmente não integra com solidez o conjunto de premissas que
compõem a teoria do negócio destas organizações. Ainda assim, as
discussões apresentadas nos capítulos anteriores fornecem indícios de que
os aspectos socioambientais dos negócios podem ocasionar perdas
financeiras e reputacionais aos bancos, impactando os pilares de
sustentação das teorias do negócio vigentes. Nesse sentido, o risco de
exposição

a

estas

perdas

pode

justificar

a

adoção

de

políticas

socioambientais por diversas instituições financeiras.
Da mesma forma, o anseio por legitimar a eficiência e adequação de suas
práticas perante os seus stakeholders é uma das hipóteses que pode
justificar o certo grau de isomorfismo identificado neste processo de adoção
de critérios socioambientais para o gerenciamento de riscos associados a
operações de crédito. Observou-se que os bancos dependem de complexas
redes de relacionamento baseadas em confiança e que, por isso, zelam pelo
acúmulo de capital reputacional, organizacional e tecnológico, especialmente
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pela adoção das consideradas melhores práticas de mercado, gerando a
homogeneização de formas e procedimentos das empresas dentro do seu
segmento de atuação.
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7 CONCLUSÕES

As instituições financeiras passaram a adotar critérios socioambientais em
financiamentos, causando repercussões não só nas empresas que atuam no
mercado financeiro, alvo destas políticas, como em si próprias, na medida em
que passaram a incorporar essas variáveis nos negócios. O presente
trabalho se propôs a evidenciar como as instituições financeiras estão se
organizando para adaptar sua visão de negócios e estrutura organizacional
às emergentes demandas pelo gerenciamento do risco socioambiental nos
financiamentos. Para isso, discutiu os potenciais objetivos e motivações dos
agentes envolvidos nesse processo; apresentou a abordagem utilizada por
uma amostra de bancos multilaterais de desenvolvimento e de bancos
comerciais signatários dos Princípios do Equador, com base nas informações
públicas disponíveis; e analisou os resultados obtidos sob o ponto de vista da
teoria das organizações, identificando tendências em relação às práticas
adotadas.
O presente trabalho contribuiu com a discussão sobre a racionalidade
econômica associada ao conceito de risco socioambiental que está sendo
delineado pelo mercado financeiro. A exposição aos riscos de crédito,
reputação e legal tem motivado as instituições financeiras ao redor do mundo
a adotar políticas e procedimentos gestão do risco socioambiental em
financiamentos. Entretanto, o recente surgimento de regulações que
instituem requisitos mínimos às instituições financeiras em alguns países
configura um novo estímulo à disseminação destas práticas por este
mercado.
Foi corroborada a hipótese de que a gestão do risco socioambiental em
financiamentos tem provocado mudanças nos arranjos organizacionais dos
bancos, influenciando suas políticas, procedimentos e estruturas de
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governança,

motivando

a

utilização

de

ferramentas

e

abordagens

metodológicas específicas, bem como refinamentos nas políticas de
divulgação de informações e de relacionamento com as partes interessadas.
Os resultados obtidos a partir da pesquisa de informações públicas
disponibilizadas pela amostra de bancos estudados – três multilaterais de
desenvolvimento e três signatários dos Princípios do Equador – evidenciou
que estas organizações desenvolveram políticas socioambientais detalhadas
as quais estabelecem padrões para que um tomador seja apto a obter
financiamento.
No caso dos bancos multilaterais estas políticas são próprias e se aplicam a
todas as operações financeiras e não financeiras, com variações em função
do produto bancário a ser oferecido. Por sua vez, os bancos comerciais
estudados utilizam arcabouços de terceiros, com destaque para aquele
desenvolvido e utilizado pela IFC, adotado também pelos Princípios do
Equador, em um escopo menor de operações financeiras. Outros padrões e
diretrizes internacionalmente reconhecidos também são utilizados por estes
bancos para dar tratamento a riscos decorrentes da exposição a setores
específicos, bem como a aspectos sensíveis, como biodiversidade,
patrimônio cultural, entre outros.
A

fim

de

implementar

desenvolvimento

criaram

tais

políticas

procedimentos

os

bancos

detalhados

multilaterais
e

de

departamentos

compostos por especialistas em matérias socioambientais; enquanto os
bancos

comerciais

internalizaram

áreas

menores

compostas

por

especialistas em seus departamentos de gestão de riscos ou de crédito. A
dinâmica de avaliação de aspectos socioambientais em financiamentos é
semelhante nas duas modalidades de bancos estudadas, e incorpora a
análise e categorização do risco, a fim de subsidiar a tomada de decisão,
bem como o seu monitoramento ao longo do período de vigência dos
contratos.
No caso dos bancos de desenvolvimento, são observadas ainda etapas de
consulta às partes interessadas, previamente à aprovação da transação e,
em alguns casos durante a vigência do financiamento. O grau de
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transparência e os esforços de engajamento com públicos externos
praticados por estes bancos são mais elevados do que aqueles observados
nos bancos comerciais. As organizações multilaterais estudadas também se
demonstram mais efetivas no desenvolvimento e na adoção de ferramentas
que auxiliem no gerenciamento do risco socioambiental associado aos
financiamentos.
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