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Sumário

A presente monografia faz parte de um programa 
de cooperação técnica criado pela Divisão de 
Mercados de Capitais e Instituições Financeiras 

(CMF) do Setor de Instituições para o Desenvolvimento 
(IFD) do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Sua finalidade é mostrar a importância da ges-
tão de riscos e oportunidades ambientais e sociais 
para os bancos de desenvolvimento sustentáveis da 
América Latina e Caribe (ALC). Os objetivos do traba-
lho são: (i) ilustrar a crescente importância do finan-
ciamento sustentável global; (ii) apresentar como os 
riscos e oportunidades ambientais e sociais estão sen-
do integrados pelos bancos nacionais de desenvol-
vimento (BNDs) na ALC; e (iii) descrever os custos e 
benefícios da criação e implementação de sistemas de 
gestão de riscos ambientais e sociais (ESMS). O tra-
balho é baseado em análise bibliográfica, pesquisa 
realizada junto a 17 BNDs de 9 países da ALC e en-
trevistas com um grupo de 10 partes interessadas se-
lecionadas. A pesquisa, específica para este trabalho, 
continha um conjunto de questões relativas a ESMS, 
inclusive os desafios e oportunidades importantes e o 
papel dos BNDs e governos em iniciativas nacionais 
e internacionais de sustentabilidade. Os resultados 
da pesquisa são apresentados ao longo do trabalho. 
O objetivo das entrevistas foi validar os resultados da 
pesquisa e analisar as práticas identificadas. Alguns 
dos resultados dessas entrevistas aparecem em desta-
que em quadros de texto ao longo do documento. Além 
disso, algumas das lições aprendidas são derivadas da 
experiência profissional dos autores, que trabalharam 

durante vários anos com instituições financeiras (IFs) 
de todo o mundo no tema de ESMS.

O setor financeiro tem um papel essencial a desem-
penhar na promoção da sustentabilidade e está cada 
vez mais trabalhando nesse sentido. Nos últimos dez 
anos, foram lançadas diversas iniciativas destinadas a 
auxiliar o setor financeiro nessa função, bem como para 
a criação de condições de concorrência equitativas. 
As iniciativas preveem padrões, códigos de conduta e 
mesas-redondas nos níveis mundial, regional ou local. 
Esta monografia irá relacionar uma série dessas inicia-
tivas como ferramentas úteis para as instituições finan-
ceiras, seja para compartilhar informações e melhores 
práticas ou para desenvolver ou expandir seus sistemas 
e processos. Recentemente, os órgãos reguladores lo-
cais vêm tomando para si a tarefa de apresentar boas 
práticas ambientais e sociais, como, por exemplo, por 
meio de acordos voluntários ou “protocolos verdes”, 
conforme demonstrado por Colômbia e Brasil.

Hoje, os resultados evidenciam que o financia-
mento sustentável acumulou escala significativa 
em âmbito mundial e está em constante expansão. 
A quantidade de gestores de ativos que passaram a 
incorporar fatores ambientais, sociais e de governan-
ça em sua seleção de investimentos cresceu de cer-
ca de 100 em 2006 para mais de 1.000 em 2013, 
o que representa quase US$ 35 trilhões em ativos 
(Princípios das Nações Unidas para o Investimento 
Responsável, ou ONU/PRI). Uma tendência compa-
rável surgiu em termos de financiamento de proje-
tos internacionais. Nos últimos dez anos, 78 bancos 
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de grande porte adotaram os Princípios do Equador 
para determinar, avaliar e gerenciar riscos ambien-
tais e sociais (A&S) no financiamento de projetos. 
Esses 78 bancos representam 70% do financiamento 
de projetos internacionais nos mercados emergen-
tes. Além disso, o setor financeiro conseguiu estabe-
lecer instrumentos financeiros, como microcrédito, 
financiamento de carbono, investimentos de impacto 
e investimentos verdes visando o desenvolvimento 
sustentável.

No setor financeiro, os BNDs desempenham um 
papel exclusivo na promoção da sustentabilidade. 
Em virtude de seu mandato público e da função que 
exercem nos mercados de crédito locais, os BNDs 
não apenas estão bem posicionados para apoiar in-
vestimentos sustentáveis e de baixa emissão de car-
bono, mas também podem alavancar capital privado 
para esses bens públicos. Eles podem desempenhar 
um papel importante, estabelecendo relações com o 
setor privado, compreendendo as preocupações lo-
cais e usando uma série de ferramentas financeiras 
e não financeiras. Com efeito, muitos BNDs da ALC já 
estão promovendo a sustentabilidade e têm atuado 
como pioneiros em seus respectivos países. Estudo 
realizado pela Iniciativa Financeira da UNEP (UNEP 
FI, 2011) revela que eles estão trabalhando com po-
líticas sustentáveis há mais tempo do que seus pares 
do setor bancário comercial. Dos 17 BNDs que parti-
ciparam da pesquisa realizada para esta publicação, 
apenas 41% haviam criado um ESMS, embora 88% 
tivessem integrado os riscos ambientais e sociais a 
seu processo de diligência devida. Em termos espe-
cíficos, exemplos atuais de BNDs de Nível 2 demons-
traram que sua posição no setor financeiro local lhes 
proporciona o prestígio necessário para fomentar 
boas práticas de ESMS no âmbito do setor, sobretudo 
quando a abordagem é combinada com capacitação 
adequada para seus clientes instituições financeiras. 
Tanto a análise documental como a pesquisa mostra-
ram as razões pelas quais as instituições financei-
ras — em particular os BNDs — devem implementar 
um ESMS, bem como diversos incentivos para tanto. 
Essas razões são relacionadas a seguir:

1.  A gestão de riscos ambientais e sociais é 
cada vez mais importante para a qualidade 
das carteiras de empréstimos

Com a adoção de marcos jurídicos ambientais e so-
ciais por um número crescente de países, e enquanto a 
sociedade civil continua a exigir desenvolvimento sus-
tentável, as instituições financeiras estão sendo pres-
sionadas para avaliar e gerir corretamente os riscos 
ambientais e sociais a fim de evitar riscos de respon-
sabilidade civil e manter sua reputação. A pesquisa 
revelou que riscos e questões de conformidade foram 
os principais fatores para os BNDs considerarem a 
adoção de um ESMS (ver Seção 1.1.1). Gerenciando 
adequadamente seus riscos ambientais e sociais, um 
banco pode melhorar sobremaneira a qualidade geral 
de sua carteira de empréstimos. 

2.  A gestão de riscos ambientais e sociais pode 
promover novas oportunidades de negócios

Ainda que o risco tenha sido o primeiro motivo men-
cionado na pesquisa, as oportunidades de negócios 
foram um resultado importante (ver Seção 1.1.2). A 
questão da sustentabilidade em operações de crédito 
tem se mostrado uma fonte poderosíssima de inova-
ção e gerou novos negócios para a maioria dos BNDs 
pesquisados, exemplos dos quais serão apresentados 
neste documento. 

3.  O ESMS pode proporcionar um processo 
mais ágil e eficiente para o cumprimento 
dos regulamentos nacionais

Dado seu mandato público, os BNDs têm a obrigação 
rígida de cumprir a regulamentação do governo, que 
pode ser onerosa. Alguns BNDs podem considerar que 
o desenvolvimento de um ESMS interno aumente esse 
ônus e agregue pouco valor. No entanto, a experiência 
de desenvolver e implementar um ESMS por parte de 
alguns BNDs na região da ALC mostrou que ele pode 
ser muito eficaz no cumprimento das regulamentações 
nacionais, bem como no aumento da eficiência do 
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processo de aprovação de crédito. Ele também pode 
ajudar no processo de prestação de contas oficial, me-
lhorar a transparência, identificar riscos da carteira e, 
em alguns casos, reduzir os prazos de aprovação. 

4. As práticas de ESMS são cada vez mais 
importantes para o acesso ao financiamento 
internacional

Hoje, a maioria das instituições financeiras internacio-
nais (IFIs) e dos organismos bilaterais ou multilaterais 
de desenvolvimento (por exemplo, o BID) seguem dire-
trizes ambientais e sociais apropriadas. Muitas vezes, 
as instituições financeiras locais com acesso a recursos 
financeiros de instituições financeiras internacionais 
são obrigadas a aplicar em suas próprias operações os 
padrões ambientais e sociais das IFIs. Algumas institui-
ções financeiras internacionais, inclusive a Corporação 
Financeira Internacional (IFC) e o BID, fomentam boas 
práticas de ESMS em nível mundial. Além de organis-
mos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, di-
versos fundos ambientais internacionais vêm aplicando 
critérios de ESMS para elegibilidade a financiamentos. 
Com relação à mudança climática, por exemplo, os 
mecanismos de financiamento incluem, entre outros, 
o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), o Fundo 
de Adaptação, o Fundo Verde para o Clima e o Fundo 
de Carbono (criado pelo Mecanismo de Parceria para 
o Carbono Florestal — FCPF). Originalmente, esses 

mecanismos de financiamento canalizavam a maior 
parte de seus recursos por meio das instituições finan-
ceiras internacionais e organismos da ONU; contudo, 
mais recentemente, eles passaram a trabalhar também 
com entidades locais (inclusive BNDs). Essas organi-
zações consideram as boas práticas de gestão de ris-
co ambiental e social como elementos essenciais dos 
critérios de elegibilidade para que as entidades locais 
atuem como órgãos executores. 

Este trabalho apresenta fatores chave para o su-
cesso e recomendações práticas para que os BNDs 
criem e implementem uma estrutura de ESMS, inclu-
sive as seguintes: 

i. Assegurar o aval e o apoio contínuo da alta admi-
nistração para gerar o comprometimento do qua-
dro funcional.

ii. Integrar o ESMS aos procedimentos e documenta-
ção operacionais do banco, em vez de constituir 
um sistema estanque.

iii. Planejar a implementação juntamente com mu-
danças em outros procedimentos operacionais.

iv. Certificar-se de não sobrecarregar o pessoal e os 
clientes, mas manter o sistema e os procedimen-
tos práticos e concretos.

v. Optar pela implementação gradual, não radical, 
e avaliar, ajustar e aprimorar continuamente o 
ESMS; a melhor forma de proceder é começar e 
aprender fazendo.
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Introdução

Na qualidade de órgãos públicos, os bancos na-
cionais de desenvolvimento (BNDs) desempe-
nham um papel fundamental na canalização de 

fundos para programas ambiental e socialmente sóli-
dos e no estímulo ao setor privado para seguir as boas 
práticas de responsabilidade ambiental e social para 
o desenvolvimento econômico sustentável. Os BNDs 
estão estrategicamente colocados para enfrentar os 
obstáculos e as falhas de mercado enfrentadas pelas 
partes interessadas do setor privado quando procu-
ram melhorar seu desempenho ambiental e social e in-
vestir em inovação nessas duas áreas. 

O BID está expandindo seu programa de assis-
tência técnica a intermediários financeiros, institui-
ções financeiras (inclusive bancos de Nível 1 e Nível 2, 
bancos comerciais e BNDs), bolsas de valores e outros 
agentes financeiros importantes, bem como a seus 
clientes. A assistência técnica fomentará instrumentos 
e programas de financiamento inovadores para apri-
morar os objetivos de desempenho ambiental e social 
na América Latina e Caribe (ALC), principalmente nas 
áreas de mudança do clima e sustentabilidade.

Como parte dessa iniciativa, o BID encomendou 
esta publicação para demonstrar as vantagens da 
gestão de riscos ambientais e sociais e as possíveis 
oportunidades para as atividades bancárias de desen-
volvimento sustentável na ALC, inclusive exemplos e 
estudos de caso das experiências e boas práticas dos 
BNDs da região. 

Os objetivos desta publicação são ilustrar a 
crescente importância do financiamento sustentável 

mundial, apresentar as formas como os riscos e opor-
tunidades ambientais e sociais estão sendo integrados 
em instituições financeiras de todo o mundo, particu-
larmente nos BNDs da ALC, além de descrever os custos 
e benefícios da criação e implementação de um siste-
ma de gestão de riscos ambientais e sociais (ESMS).

O presente trabalho se baseia em (i) análise biblio-
gráfica; (ii) pesquisa com 17 BNDs em 9 países da ALC; 
e (iii) entrevistas com um grupo de 10 partes interes-
sadas selecionadas (inclusive representantes de BNDs, 
bancos comerciais e instituições financeiras internacio-
nais (IFIs) (ver a relação de participantes no Anexo 1).

Foi contatada uma grande amostra de instituições 
financeiras de desenvolvimento da região (70 quando, 
por exemplo, a ALIDE — associação regional de bancos 
de desenvolvimento — tem 64 membros), e a pesquisa 
registrou taxa de resposta de 24%, com a participação 
de 17 BNDs. Esses 17 BNDs representam uma parce-
la significativa dos ativos de todos os BNDs da região 
(US$ 1,2 trilhão, ou 87%).1 A amostra final também é 
geograficamente representativa, com 9 dos 19 países 
presentes na amostra original e com instituições nacio-
nais/subnacionais e regionais. Finalmente, o índice de 
diversificação também é positivo, com algumas insti-
tuições adotando um foco setorial, como PMEs ou agri-
cultura, e outras com abrangência muito mais ampla. 

1  Fonte: Dados do BID; ativos de 2011 relativos a 102 BNDs da ALC. 
O cálculo não inclui 3 dos participantes (AFD, Centro de Energias Re-
novables e FIRA), já que não estavam disponíveis dados a respeito de 
seus ativos.
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Pode existir um certo viés, pois os bancos envol-
vidos na gestão de riscos ambientais e sociais podem 
ter tido maior propensão a responder à pesquisa. Dos 
17 participantes, apenas 2 responderam não ter qual-
quer sistema de gestão de risco ambiental e social 
(ESMS); entretanto, é importante observar que esse 
tipo de viés positivo para o tema é inerente a todos os 
participantes da pesquisa).

A pesquisa realizada continha um conjunto de 
questões relativas a ESMS, inclusive os desafios e 
oportunidades pertinentes e o papel dos BNDs e go-
vernos em iniciativas nacionais e internacionais de 

sustentabilidade. Os resultados da pesquisa são apre-
sentados ao longo do trabalho.

Como seguimento à pesquisa, foram realizadas 
10 entrevistas com representantes de diversos tipos 
de instituições financeiras (IFs), com vistas a validar 
os resultados e analisar as boas práticas identificadas. 
Alguns dos resultados dessas entrevistas aparecem em 
destaque em quadros de texto ao longo do documento. 

Além disso, várias das lições aprendidas são de-
rivadas da experiência profissional dos autores, que 
trabalharam durante vários anos com instituições fi-
nanceiras de todo o mundo na temática de ESMS.



    1 

Sustentabilidade  
e instituições bancárias

A sustentabilidade de A&S é particularmente im-
portante na região da ALC, que apresenta ca-
racterísticas sociais e ambientais exclusivas. Os 

países da ALC figuram entre os mais ricos do mundo 
em termos de capital natural. A América Latina abri-
ga mais de 40% da biodiversidade do planeta, em 
um sexto dos países de maior diversidade biológica 
do mundo (Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru e 
Venezuela).2 Essa biodiversidade e seus respectivos 
ecossistemas podem gerar serviços ambientais, le-
vando a insumos diretos para o desenvolvimento de 
setores chave das economias da região, inclusive agri-
cultura, pesca, silvicultura e turismo, bem como áreas 
protegidas e serviços hidrológicos. Além disso, a re-
gião é rica em cultura, sobretudo em relação à sua po-
pulação nativa, estimada em cerca de 40 a 50 milhões 
de pessoas, representando algo entre 8 e 10% da po-
pulação total da região.3

1.1 Sustentabilidade em finanças

Muitas vezes, os termos sustentabilidade e finanças sus-
tentáveis são usados como conceitos genéricos e va-
gos que podem significar várias coisas para pessoas 
diferentes. Para os fins desta publicação, o conceito 
de sustentabilidade é definido de modo a incluir tan-
to risco como oportunidade. Eles estão interligados 

e precisam ser considerados de forma una, a fim de 
“atender às necessidades do presente sem compro-
meter a capacidade das gerações futuras para atender 
suas próprias necessidades”. (ONU, 1987). O setor fi-
nanceiro adota essa mesma definição, mas ampliou o 
conceito vinculando-o à sustentabilidade financeira, 
onde a lucratividade financeira não deve gerar um cus-
to ambiental ou social para a sociedade. 

O conceito de sustentabilidade é reconhecido 
internacionalmente, sendo essencial não apenas ao 
crescimento das economias de mercados emergentes 
(IFC, 2007), mas também para a sobrevivência do se-
tor financeiro. Ele pode ser uma forma para superar as 
críticas e desafios que o setor vem enfrentando, sobre-
tudo em decorrência da recente crise financeira global.

Embora no passado (início da década de 1990) 
a sustentabilidade do setor financeiro tenha tido um 
foco estreito em proteção ambiental, o conceito evo-
luiu com o tempo e inclui agora aspectos ambientais, 
sociais e de governança (ASG) muito mais amplos, que 
abrangem, por exemplo:

2  Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
LatinAmerica and the Caribbean: A BiodiversitySuperpower (2010) p. 2. 
Veja http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/undp/library/
Environment%20and%20Energy/biodiversity/Report_ENG.pdf
3  Fonte: http://www.iadb.org/en/topics/gender-indigenous-peoples-
-and-african-descendants/indigenous-peoples,2605.html
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 • Meio ambiente: qualidade do ar e da água, uso da 
terra e proteção dos habitats naturais, uso e con-
servação da água, uso e conservação de energia, 
proteção da biodiversidade, manejo de detritos e 
gestão do risco de desastres.

 • Social: direitos humanos, trabalho e condições de 
trabalho, saúde e segurança ocupacional, gênero 
e diversidade, reassentamento, povos indígenas e 
patrimônio cultural; 

 • Governança: combate à corrupção, ESMS adequados, 
integridade, transparência e responsabilização. 

Está claro que as questões de ASG precisam ser 
consideradas em termos de sua interação. Por exem-
plo, os efeitos negativos sobre a qualidade do ar e da 
água podem acarretar consequências sociais adver-
sas. Esse impacto poderia comprometer o abasteci-
mento de água de uma comunidade. 

Instituições financeiras sustentáveis são aquelas 
que adotaram práticas para tratar adequadamente 
dessas questões de ASG nas empresas que financiam 
como, por exemplo:

 • Meio ambiente (MA): há já bastante tempo, o setor 
financeiro adotou o princípio de “não causar da-
nos” e está aderindo ao conceito de “fazer o bem” 
(ou seja, ir além da atenuação dos impactos am-
bientais para considerar ativamente o investimen-
to ambiental).

 • Social (S): o setor financeiro não apenas está ten-
tando assegurar que as atividades comerciais 
respeitem normas básicas de trabalho, saúde e 
segurança, bem como os direitos humanos; ele 
está assegurando, também, que suas atividades 
não prejudiquem os grupos marginalizados e vul-
neráveis. Sempre que possível, o setor financeiro 
apoia sua inclusão em atividades mais economi-
camente produtivas, além de promover a igualda-
de de gêneros. 

 • Governança (G): o Pacto Global da ONU integrou 
pela primeira vez esse conceito na pauta e nas 
discussões do desenvolvimento sustentável em 
2000, que incluíram o financiamento sustentável 

e o investimento responsável. A governança, in-
clusive ética e transparência empresarial, e a ne-
cessidade de um ESMS adequado são agora parte 
integrante da agenda.

As finanças sustentáveis têm dois componentes: 
(i) a gestão do risco ambiental e social (minimização 
do lado negativo) e (ii) o fomento a novas oportunida-
des de negócios. Em outras palavras: finança susten-
tável é o acesso a recursos financeiros (empréstimos, 
garantias, subsídios, etc.) que permitam investimentos 
(projetos) de uma forma que possa fomentar a proteção 
ambiental, a justiça social e a prosperidade econômica. 

No cenário mundial, a escala das finanças sus-
tentáveis se ampliou e continua em expansão. Como 
mencionado no Sumário, a quantidade de gestores 
de ativos que passaram a incorporar padrões ASG em 
seus investimentos aumentou substancialmente, de 
cerca de 100 em 2006 para mais de 1.000 em 2013, 
representando quase US$ 35 trilhões em ativos.4

Por ter adotado os Princípios do Equador,5 setenta 
e oito grandes bancos abordam agora o risco ambien-
tal e social em suas transações de financiamento de 
projetos, que abrangem 70% de todo o financiamen-
to internacional a projetos em mercados emergentes. 
Além disso, o setor financeiro conseguiu estabelecer 
instrumentos financeiros calcados na sustentabilidade, 
como microcrédito, financiamento de carbono, inves-
timentos de impacto e investimentos verdes. Mais re-
centemente, os órgãos reguladores vêm incorporando 
à sua legislação normas de sustentabilidade ambien-
tal e social, como os protocolos de financiamento ver-
de do Brasil e da Colômbia6 e a Mesa Redonda sobre 
Finanças Sustentáveis no Paraguai.7 Outra iniciativa re-
cente, a Declaração do Capital Natural,8 representa o 

4  Ver http://www.unpri.org/about-pri/about-pri/: janeiro de 2014; 
dados em abril de 2013
5  Ver http://www.equator-principles.com.
6  Ver http://www.ghgprotocolbrasil.com.br e http://www.felaban.
com/practicas/2942047.pdf.
7  Ver http://www.fmo.nl/k/n114/news/view/10712/179/launch-of-
the-paraguayan-roundtable-for-sustainable-finance.html.
8  Ver http://www.naturalcapitaldeclaration.org.
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compromisso de 41 grandes bancos internacionais (in-
clusive 11 da ALC) no sentido de integrar padrões de 
capital natural em seus produtos e serviços financeiros.

1.1.1 Sustentabilidade como um risco

Nas últimas duas décadas, o risco ambiental e social 
tornou-se uma grave ameaça para as instituições fi-
nanceiras. Como resultado, a gestão ambiental e social 
conquistou espaço nas melhores práticas de gestão de 
risco do setor financeiro. Ao identificar e gerenciar os 
riscos ambientais e sociais relacionados aos clientes 
e suas atividades empresariais, uma instituição finan-
ceira pode aprimorar o perfil de risco de suas carteiras 
(IFC, 2007).

O risco ambiental e social refere-se, principalmen-
te, aos impactos ambientais e sociais diretos e indiretos 
potencialmente negativos gerados pela atividade de ne-
gócios financiada pelo banco. Ao financiar projetos de 
alto risco, como de mineração e infraestrutura, os im-
pactos ambientais e sociais negativos resultantes afe-
tarão não apenas a empresa mas também o banco que 
o financiou. As implicações podem ter consequências 

financeiras ou jurídicas e/ou repercutir negativamente 
sobre a reputação da instituição financeira. Contudo, 
esses riscos não estão presentes apenas em projetos de 
alto risco, surgindo também quando existe uma quanti-
dade grande de operações de baixo risco (por exemplo, 
microcrédito no setor têxtil) em uma região frágil, e o 
risco pode ser expressivo quando é levado em conside-
ração o impacto acumulado. Alguns projetos conside-
rados de risco médio (por exemplo, empreendimentos 
hoteleiros e turísticos) podem ter repercussões negati-
vas capazes de prejudicar o meio ambiente natural ou 
afetar as comunidades locais, gerando publicidade ne-
gativa. Os riscos devem ser devidamente identificados 
e avaliados antes de sua gestão. Aqueles não avaliados 
de forma sistemática podem ser incorretamente consi-
derados irrelevantes. A Figura 1, abaixo, relaciona os 
fatores relevantes para a gestão de risco ambiental e 
social identificados pelos BNDs pesquisados.

Em suma, os riscos ambientais e sociais podem 
ter as seguintes consequências diretas e indiretas:

1. Risco de crédito. Pode ocorrer quando um cliente 
é incapaz de quitar um empréstimo ou quando as 

FIGURA 1. Impulsionadores da gestão dos riscos ambientais e sociais
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Riscos financeiros

Relevante

Porcentagem

Não relevante

Riscos para a reputação
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Riscos jurídicos

Demanda do setor

Riscos operacionais

Requisitos regulatórios

Melhor acesso ao capital

Demanda das partes interessadas

Fonte: Pesquisa de BNDs.
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garantias são afetadas negativamente por ques-
tões ambientais e sociais. O risco pode estar pre-
sente quando um cliente enfrenta determinadas 
obrigações legais, taxas e/ou multas ao tomar me-
didas de reparação de danos ambientais e sociais 
causados por negligência ou quando é obrigado 
a pagar uma indenização a terceiros afetados. 
Esses riscos também podem estar presentes no 
cumprimento de normas ambientais e sociais na-
cionais e locais. 

2. Consequências jurídicas diretas. Em alguns casos, 
as instituições financeiras da região da ALC foram 
responsabilizadas juridicamente por impactos 
ambientais e sociais devido à sua falta de diligên-
cia devida no financiamento a projetos ou empre-
sas que causaram danos ambientais e sociais. Em 
alguns países, como o Brasil, considera-se que 
uma instituição financeira possui responsabilida-
de solidária com seu cliente pelos danos.

3. Possibilidade de risco de reputação. Ao associar-se 
a determinados clientes ou atividades comerciais 
controversas, a instituição financeira pode perder 
sua integridade. Isso pode ocorrer em resultado 
das ações adversas de um cliente ou de atividades 
de negócio desfavoráveis, que podem ser prejudi-
ciais à imagem da instituição financeira perante 
os meios de comunicação, comunidades empre-
sariais e financeiras e seu próprio pessoal. Esses 
danos podem acarretar boicotes, rebaixamento de 
classificações de crédito, perda de participação 
de mercado e de oportunidades de negócios. 

Os riscos ambientais e sociais não são estáticos; 
ao contrário, são progressivos ao longo do tempo e es-
tão sujeitos a alterações. Os riscos ambientais e so-
ciais podem não parecer relevantes ou significativos 
durante a avaliação de crédito, mas a situação pode 
mudar durante a execução da transação em virtude, 
por exemplo, da adoção de novos regulamentos ou leis 
mais rigorosos, que intensifiquem a fiscalização ou o 
escrutínio público. A gestão dos riscos ambientais e 
sociais requer análise detalhada, gestão sistemática e 
monitoramento para evitar não apenas impactos que 
podem parecer insignificantes, mas também o que 
pode vir a se tornar um caso de grande impacto e baixa 
probabilidade, como vazamentos ou explosões. Embora 

FIGURA 2. Risco ambiental e social para instituições financeiras

CLIENTE/ENTIDADE INVESTIDA

Questões ambientais e sociais não
gerenciadas nas operações

Riscos
. Interrupção das operações
. Multas e penalidades
. Perda de participação de mercado
. Desvalorização em função
  da responsabilidade

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Riscos diretos Riscos indiretos

Consequências
. Perda de ativos
. Redução dos lucros
. Danos à reputação

. Responsabilidade por 
danos ambientais e 
sociais causados pelo 
cliente/entidade 
investida

. Riscos de crédito: redução da capacidade 
de pagamento

. Riscos de mercado: redução do valor da 
garantia

. Risco de reputação: publicidade negativa

Fonte: FIRST for Sustainability (ver http://firstforsustainability.org).

“Os BNDs pesquisados encaram a atenuação 
de riscos e a promoção da sustentabilidade 
como os principais fatores da boa gestão dos 
riscos ambientais e sociais”
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sua ocorrência possa parecer bastante improvável, 
seu impacto ambiental e social pode ser extremamen-
te elevado (por exemplo, o vazamento de petróleo da 
Deepwater Horizon da BP no Golfo do México). 

A implementação de um ESMS permitirá ao ban-
co compreender e equilibrar os riscos ambientais e so-
ciais em sua carteira e alocar os recursos necessários 
a seu gerenciamento. O investimento em um ESMS 
também permitirá à instituição financeira aplicar cri-
térios de crédito, esquemas contratuais, estruturas de 
taxas e mecanismos de alocação de riscos adequados 
a fim de reduzir ou eliminar o risco ambiental e social.

1.1.2 Sustentabilidade como uma oportunidade

A sustentabilidade não se refere apenas à gestão de 
riscos. Ela é encarada pelo setor financeiro como um 
meio para ampliar as oportunidades de negócios. A 
aplicação sistemática de critérios ambientais e sociais 
pelas instituições financeiras lhes permite identificar 
novos produtos e mercados, como eficiência energéti-
ca, mercados de carbono e hipotecas verdes. Quando 
empreendem melhorias na gestão de riscos e de recur-
sos, os clientes podem prever as fiscalizações regula-
mentares, reduzir custos com o uso mais eficiente dos 
recursos e ampliar seu acesso ao mercado por meio 

de práticas melhores, certificação e integridade, tudo 
contribuindo para sua qualidade de crédito.

Como apresentado na Figura 3, os BNDs pesquisa-
dos identificaram as seguintes vantagens da incorpo-
ração da sustentabilidade a suas próprias operações:

 • A formalização e divulgação de programas de sus-
tentabilidade levam à melhoria das relações com as 
partes interessadas, como governos, organizações 
não governamentais (ONGs) e parceiros financeiros.

 • A concentração no aspecto de financiamento da 
sustentabilidade oferece oportunidades de negó-
cios ambientais e sociais para clientes e institui-
ções financeiras.

 • A inclusão sistemática do risco ambiental e social 
nas práticas de gestão de risco propicia o aperfei-
çoamento da gestão de riscos.

 • A aplicação de padrões ambientais e sociais 
às operações de empréstimos leva à melhoria 
do acesso ao capital, visto que a maioria dos 
emprestadores internacionais (bancos de de-
senvolvimento, como IFC e BID, e investidores 
institucionais, como fundos de pensão) exigem 
agora que as instituições financeiras implemen-
tem mecanismos adequados para a gestão dos 
riscos ambientais e sociais.

FIGURA 3. Benefícios para os bancos pesquisados de abordar a sustentabilidade nos empréstimos
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Fonte: Pesquisa de BNDs.
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 • A compreensão da posição dos clientes quanto à 
sustentabilidade melhora o relacionamento, pois 
muitas vezes eles apreciam um emprestador ca-
paz de ajudá-los a enfrentar os desafios ambien-
tais e sociais com que irão se deparar.

O mais importante é que os BNDs expressa-
ram que a implementação de seus programas de 
sustentabilidade lhes proporcionou uma nova vi-
são dos clientes, produtos, carteiras e funcionários. 
Essencialmente, introduziu-se uma nova maneira de 
encarar os negócios.

1.2 A sustentabilidade e os BNDs

Há consciência crescente de que os BNDs desempe-
nham um papel exclusivo na promoção da sustentabili-
dade em seus países (IDB, 2013). O foco fundamental 
dos BNDs é o financiamento de longo prazo para pro-
jetos que fomentem o desenvolvimento e gerem exter-
nalidades positivas. Uma característica singular dos 
BNDs é que, ao considerar uma oportunidade de finan-
ciamento, eles levam em consideração não apenas o 
retorno financeiro mas também os impactos sobre o 
desenvolvimento econômico, ambiental e social. Em 

Quadro 1: Bancolombia: sustentabilidade como uma forma nova de encarar os negócios

O Bancolombia, S.A. é o maior banco comercial da Colômbia por volume de ativos e patrimônio e é considerado, em 
termos gerais, líder em sustentabilidade. Segundo a pesquisa BeyondBanking do BID, de 2011, o Bancolombia é um dos 
cinco bancos da região da ALC melhor posicionados em relação à responsabilidade e à governança corporativa ambiental 
e social. 

Em 2012, o Bancolombia ingressou no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jonesa, que avalia a gestão sus-
tentável de mais de 2.500 empresas em 58 setores econômicos em todo o mundo. Entre 193 bancos internacionais, 
apenas 26 foram selecionados para inclusão no índice de sustentabilidade mundial, inclusive o Bancolombia. Com uma 
pontuação de 81 do total de 100, ele é uma das quatro instituições financeiras da América Latina e a primeiro da Colômbia 
a fazer parte desse grupo. O Bancolombia também foi incluído no Anuário da Sustentabilidade 2013b, publicação anual 
elaborada pela RobecoSAM, um dos grupos de investimento em sustentabilidade mais destacados do mundo.

Para o Bancolombia, a gestão dos riscos ambientais e sociais por meio da estreita colaboração com clientes e for-
necedores está ligada a novas oportunidades de negócios. Durante as visitas periódicas aos fornecedores, destinadas a 
garantir de uma cadeia de suprimentos sustentável, o banco passou a conhecer diversas empresas e foi capaz de ajudar 
a promover novas oportunidades de negócios. Para as empresas ambientais, o Bancolombia oferece instrumentos de 
financiamento atraentes que contribuem para tornar as atividades mais eficientes e limpas, como linhas de crédito 
ambiental (utilizando subsídios fornecidos pelo Governo da Suíça) e créditos do mercado de carbono (com apoio do 
BID). Por meio de sua aliança com especialistas técnicos, o Bancolombia também conseguiu auxiliar seus clientes na 
identificação de oportunidades em mercados emergentes. 

Além disso, o Bancolombia formulou um Código de Boa Governança Corporativa, comprometendo-se com boa gover-
nança, procedimentos éticos, transparência e responsabilidade social empresarial (RSE). Segundo o Bancolombia, esse 
esforço gerou diversos benefícios: (i) gerou confiança entre todas as partes interessadas no Bancolombia; (ii) atraiu 
novos investidores e facilitou a obtenção de recursos financeiros; (iii) melhorou a comunicação com as partes interes-
sadas; (iv) promoveu uma cultura de transparência, ética, responsabilidade e gestão; (v) impediu negócios ilícitos e 
conflitos de interesses; e (vi) assegurou a conformidade com a regulamentação pertinente.

Fonte: www.grupobancolombia.com.
a Ver http://www.sustainability-indices.com.
b Ver http://www.sustainability-indices.com/images/sustainability-yearbook-2013_tcm1071-363199.pdf.
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virtude de seu mandato público (setorial ou nacional) 
e de sua posição especial nos mercados de crédito lo-
cais, os BNDs não apenas estão bem posicionados para 
apoiar investimentos sustentáveis e de baixa emissão 
de carbono, mas também conseguem alavancar capital 
privado para esses bens públicos. Seu forte relaciona-
mento com o setor privado, a compreensão das condi-
ções e dos setores locais e a capacidade de usar uma 
série de instrumentos financeiros e não financeiros (in-
clusive financiamento de longo prazo, sindicalizações, 
participações societárias, garantias, assistência téc-
nica, etc.) lhes dá a capacidade de desempenhar um 
papel fundamental no financiamento sustentável (ONU 
DESA, 2005; IDB, 2012a; IDB, 2012b). Uma área es-
pecífica onde os BNDs já estão desempenhando um 
papel importante é a mudança do clima. Um estudo 
recente indicou que um número seleto de BNDs já fi-
nanciou cerca de US$ 89 bilhões em programas que 
tratam da mudança climática (IDB, 2012b).

1.2.1  Gestão de riscos ambientais e sociais e os 
BNDs

A pesquisa relativa à integração da gestão de riscos 
ambientais e sociais entre BNDs na região da ALC apre-
senta resultados heterogêneos. Praticamente todos os 
pesquisados integravam alguns elementos de gestão 
de risco ambiental e social em suas operações, mas 
menos da metade deles o fazia de forma estruturada 

e integral. A pesquisa indica que 88% dos BNDs in-
cluem critérios ambientais e sociais em sua diligência 
devida, 69% categorizam suas transações com base 
em riscos ambientais e sociais, 65% monitoram a con-
formidade de seus clientes com critérios ambientais e 
sociais, 59% descartam o financiamento de determi-
nadas atividades com base em uma lista de exclusão 
e 59% especificaram requisitos ambientais e sociais 
para os tomadores em seus contratos. Paralelamente 
a isso, apenas 41% dos BNDs indicaram ter um ESMS 
completo em funcionamento. Esses números indicam 
que os BNDs consideram a gestão de riscos ambientais 
e sociais como uma questão importante, mas sua apli-
cação não é homogênea. Isso pode ser explicado por 
diferenças em seus perfis de risco ambiental e social 
(ver Seção 4.3). Além disso, alguns BNDs podem se 
basear de forma mais rigorosa em marcos regulatórios 
nacionais do que outros (ver Seção 2.3)

1.2.2 A diferença entre BNDs de Nível 1 e Nível 2

Os BNDs atuam como bancos de Nível 1 e Nível 2, por 
vezes combinando os dois modelos (ONU DESA, 2005). 
As instituições de Nível 1 prestam serviços financeiros 
diretamente a seus clientes (por exemplo, pessoas físi-
cas, pessoas jurídicas ou projetos), enquanto os BNDs de 
Nível 2 canalizam recursos por meio de intermediários 
financeiros, inclusive bancos comerciais (IDB, 2012). Os 
BNDs de Nível 2 assumem o risco de crédito do inter-
mediário que, por sua vez, assume o risco de crédito do 
projeto (IDB, 2012). Tendo em vista sua ligação mais 
direta com os beneficiários — e, portanto, sua exposição 
mais direta ao risco ambiental e social — não chega a 
ser surpreendente que os resultados da pesquisa mos-
trem que, na região da ALC um ESMS é mais comum nos 
bancos de Nível 1 (50%) do que nos de Nível 2 (14%).

De forma geral, os BNDs de Nível 2 canalizam os 
recursos financeiros para o setor privado ou público 
por meio de instituições financeiras locais de Nível 1 
habilitadas. Consequentemente, as instituições finan-
ceiras de Nível 2 (e mais ainda seus financiadores, 
como as instituições financeiras internacionais) têm 
menos controle direto sobre questões ambientais e 

Pesquisa de BNDs: Que tipo de gestão de 
risco ambiental e social você integrou a seus 
processos?
Diligência devida ambiental e social: 88%
Categorização ambiental e social: 69%
Monitoramento ambiental e  

social dos clientes: 65%
Requisitos ambientais e  

sociais em contratos: 59%
Lista de exclusão: 59%
Sistema de gestão ambiental e social: 41%
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sociais que seus pares de Nível 1 para assegurar que 
os beneficiários finais do financiamento tenham em vi-
gor medidas ambientais e sociais sólidas e adequadas.

Não obstante, os BNDs de Nível 2 podem ter in-
fluência substancial sobre o uso de suas linhas de cré-
dito e de garantia, bem como um impacto crucial sobre 
seu setor bancário local, mas precisam de abordagens 
específicas para as questões ambientais e sociais. As 
características específicas de um ESMS para os BNDs 
de Nível 2 estão descritas na Seção 4.4.

1.3 O setor financeiro como fator de mudanças

Embora tenha entrado relativamente tarde na discus-
são da sustentabilidade, o setor financeiro está des-
pontando como um importante gerador de iniciativas 
relacionadas aos padrões de sustentabilidade, códigos 
de conduta e mesas de discussão nos níveis global, re-
gional e local (IFC, 2007). No nível global, a UNEP FI 
tem sido um catalisador de mudanças ao reunir os prin-
cipais intervenientes do setor financeiro e por meio de 
suas publicações (ver UNEP FI, 2011). Na região da 
América Latina e Caribe, esse tipo de diálogo está se 
tornando prática cada vez mais comum. Por exemplo, 
os quatro principais bancos comerciais do Paraguai 
estabeleceram recentemente uma Mesa Redonda para 
as Finanças Sustentáveis no Paraguai com o intuito de 
harmonizar e, possivelmente, elevar os padrões ASG 
do país (27 de junho de 2013). Ao reunir os concor-
rentes do setor, a mesa redonda será fundamental na 
implementação das melhores práticas. 

Devido, em parte, às fortes críticas ao setor finan-
ceiro, considerado parcialmente culpado pela crise fi-
nanceira mundial de 2008–09, o próprio setor necessita 
de uma reforma fundamental. Em particular, quando são 
usados recursos públicos (por exemplo, no caso de ban-
cos de desenvolvimento estatais e multilaterais), indica-
dores de sustentabilidade devem ser incluídos a fim de 
“manter sua licença social de funcionamento” (Coastal 
Quest/Blue Earth Consultants, 2012). Simultaneamente, 
um dos principais vetores das iniciativas voltadas para 
a sustentabilidade é a forte convicção de que, ao ade-
rir à sustentabilidade e demonstrar liderança, os bancos 

Quadro 2:  Agencia Financiera de Desarrollo: 
estímulo ao financiamento de longo 
prazo em conformidade com licenças 
ambientais de curto prazo renováveis

Os prazos dos empréstimos são uma das barreiras 
enfrentadas pelo financiamento da maioria dos pro-
gramas, inclusive projetos ambientais. De forma 
geral, o investimento em mercados verdes requer 
financiamento de médio ou longo prazo, ao passo 
que, devido à sua própria estrutura de captação, 
os bancos comerciais fomentam os empréstimos de 
prazo mais curto. A Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) do Paraguai, na qualidade de banco de Nível 
2, conseguiu mudar a cultura do sistema bancário de 
Nível 1 com a adoção de uma mentalidade de prazo 
mais longo, abrindo o caminho para o investimento 
futuro em projetos mais verdes. Outra barreira é a 
disparidade entre o prazo da licença ambiental (um a 
dois anos) e a duração do financiamento, o que torna 
mais complicada a aplicação de cláusulas ambientais 
rigorosas nos contratos de empréstimos. Os interme-
diários financeiros da AFD são legalmente obriga-
dos a assegurar que todos os beneficiários finais de 
seus financiamentos tenham uma licença ambiental 
válida. O uso de cláusulas ambientais em contratos 
de empréstimos para além da licença não é uma prá-
tica comum no mercado.

Ronald Granados, ex-presidente e membro do 
conselho de administração da AFD, comentou sobre 
as condições ambientais da instituição: 

“Estamos mostrando aos bancos que o mundo não 
acaba após 365 dias e os estimulamos a adotar uma 
mentalidade de longo prazo. Quanto ao licenciamento 
ambiental, a lei tem seus requisitos mínimos, apesar de 
estarmos cientes dos percalços burocráticos para que os 
clientes finais estejam sempre em total conformidade. 
No entanto, existem formas de continuar a fomentar os 
financiamentos de prazo mais longo prazo para investi-
mentos ambientalmente sensíveis sem deteriorar o per-
fil de risco do empréstimo. Contar com o conhecimento 
desses riscos ambientais e sociais e com as ferramentas 
para analisá-los certamente ajuda a atingir o equilíbrio 
certo para os financiamentos que a AFD pode estimular.” 



 SUSTENTABILIDADE E INSTITUIçõES BANCáRIAS    9 

conquistarão vantagens competitivas. Ademais, existem 
diversos mecanismos financeiros globais que oferecem 
financiamento internacional, como o financiamento do 
carbono para a mudança do clima, e as instituições fi-
nanceiras já perceberam que, para aproveitar as opor-
tunidades nesta área, precisarão reforçar sua agenda de 
sustentabilidade (UNEP, 2011).

A pesquisa realizada para o presente estudo con-
centrou-se especificamente nos BNDs da ALC e baseia-
se em vários estudos recentes sobre o setor financeiro 
e a sustentabilidade (IDB, 2011; Coastal Quest/Blue 
Earth Consultants, 2012; UNEPFI, 2012). Eles indi-
cam que existem diferenças consideráveis entre as 
diferentes regiões e tipos de instituição financeira. 
Em nível global, os bancos que detêm um mandato 
de desenvolvimento geralmente contam com estrutu-
ras mais robustas para considerar questões ASG e as 
estabeleceram mais cedo (Coastal Quest/Blue Earth 
Consultants, 2012). 

Nem todas as instituições financeiras consideram 
as diversas questões de ASG igualmente relevantes para 
seus negócios. Algumas atribuem prioridade elevada a 
questões de governança, enquanto outras se concen-
tram mais em normas ambientais. A prioridade continua 
diferente para cada país e depende do tipo e do porte 
da instituição financeira. Essa dinâmica veio à luz no re-
cente levantamento regional do BID junto a 55 bancos 
privados e públicos da região da ALC (BID, 2011), que 
mostrou que apenas 62% dos bancos incorporavam pa-
drões ambientais e sociais em suas atividades de crédito 
e empréstimos. A pesquisa do BID também mostra que 
o combate à corrupção é considerado mais importante 
que as questões ambientais e sociais, uma vez que uma 
quantidade significativamente maior de instituições fi-
nanceiras adotava políticas de combate à lavagem de 
dinheiro e à corrupção (acima de 90%).

A pesquisa também indicou que instituições finan-
ceiras comerciais de grande porte, com atuação em nível 
internacional, levavam em consideração as justificativas 
de negócios para a gestão ambiental e social e adotaram 
a gestão de riscos ambientais e sociais como parte in-
tegrante de suas práticas de gestão de risco. Contudo, 
em alguns casos isso pode ter sido desencadeado por 

fatores externos, como a pressão de partes interessa-
das ou a condicionalidade de organismos de financia-
mento internacionais. Algumas instituições financeiras 
aproveitam a gestão de riscos ambientais e sociais para 
explorar oportunidades de negócios relacionadas a 
questões ambientais e sociais ou de desenvolvimento 
sustentável. Elas posicionam-se como instituições ver-
des ou sustentáveis em decorrência da pressão exercida 
por partes interessadas e/ou concorrentes. Iniciativas 
internacionais, como os Princípios do Equador e os 
Princípios para o Investimento Responsável da ONU, 
provam que o interesse do setor financeiro pelas ques-
tões ambientais e sociais continua a aumentar. 

Ainda que uma quantidade crescente de institui-
ções financeiras já tenha formulado políticas e pro-
cedimentos ambientais e sociais sólidos, algumas 
delas — principalmente instituições financeiras públi-
cas e privadas de menor porte — continuam céticas em 
relação aos benefícios da gestão sistemática das ques-
tões ambientais e sociais. Esse ceticismo é baseado em 
várias percepções predominantes: Os riscos ambientais 
e sociais não são importantes de imediato para o seg-
mento de mercado onde a instituição financeira atua, 
não afetam o desempenho financeiro da instituição, a 
gestão ambiental e social não é considerada responsabi-
lidade da instituição, mas sim das agências reguladoras 
e executivas, e as instituições financeiras consideram 
que a gestão de questões ambientais e sociais não agre-
ga valor a suas carteiras, mas somente aumenta os cus-
tos de transação. Além disso, as instituições financeiras 
podem não estar suficientemente convencidas da exis-
tência, de fato, de oportunidades de negócio, dada sua 
convicção de que os mercados verdes se enquadram em 
um nicho em que não são capazes de competir. 

Pesquisas confirmam que, no setor financeiro como 
um todo, as instituições financeiras (inclusive os BNDs) 
podem se beneficiar de informações e assistência adi-
cionais. Isso as leva a entender que a sustentabilidade 
apresenta não apenas uma estrutura para gerenciar os 
riscos, mas também uma janela para novas oportuni-
dades de negócios, inclusive em áreas de rápido cres-
cimento, como energia sustentável e produção mais 
limpa, o que pode ampliar seu acesso a financiamentos. 
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Iniciativa Financeira UNEP: Esse programa UNEP FI é 
uma parceria global inédita entre o PNUMA e o setor 
financeiro mundial. A UNEP FI trabalha em estreita co-
laboração com mais de 200 instituições financeiras e 
um leque de organizações parceiras para desenvolver 
e fomentar vínculos entre sustentabilidade e desempe-
nho financeiro. Por meio de redes entre pares, pesquisa 
e treinamento, a UNEP FI cumpre sua missão de identi-
ficação, fomento e apoio à adoção de melhores práticas 
de sustentabilidade ambiental e social em todos os ní-
veis das operações das instituições financeiras.11

Global Reporting Initiative (GRI): Uma pioneira em sua 
iniciativa, a GRI desenvolveu uma estrutura abrangente 
de relatórios de sustentabilidade, amplamente utilizada 
em todo o mundo para divulgar o desempenho de sus-
tentabilidade de forma comparável e tão comum quanto 
os relatórios financeiros. A estrutura de relatórios GRI 
oferece diretrizes de relatórios de sustentabilidade e 
define os princípios e indicadores que organizações e 
empresas podem utilizar para mensurar e prestar con-
tas de seu desempenho de sustentabilidade.12 

Pacto Global das Nações Unidas (ONU): Instituído em 
2000, o Pacto Global da ONU é uma iniciativa de po-
lítica estratégica para empresas empenhadas em ali-
nhar suas operações e estratégias aos 10 princípios 
universalmente aceitos nas áreas de direitos huma-
nos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 
Assim procedendo, as empresas — como principais 
vetores da globalização — podem contribuir para as-
segurar que os mercados, o comércio, a tecnologia e 
as finanças avancem de formas que beneficiem as eco-
nomias e sociedades do mundo inteiro. Com mais de 
10.000 empresas participantes e outras partes inte-
ressadas de mais de 130 países, essa é a maior e mais 

1.3.1 Iniciativas de setores fundamentais

Nos últimos dez anos, foram lançadas diversas iniciati-
vas destinadas a promover a sustentabilidade no setor 
financeiro e a criar condições de concorrência equitati-
vas. As nove iniciativas a seguir são as mais relevantes 
para os BNDs pesquisados na região da ALC.

Finanzas Carbono (financiamento de carbono): Essa 
iniciativa é uma plataforma eletrônica de conhe-
cimento, desenvolvida pela Divisão de Mercados 
de Capitais e Instituições Financeiras (CMF) do 
BID e mantida pela Fundación Torcuato Di Tella, da 
Argentina.9 Sua principal finalidade é funcionar como 
ferramenta para a tomada de decisões por meio do 
fortalecimento dos conhecimentos e competências 
das principais partes interessadas dos setores pú-
blico e privado que atuam na área de financiamento 
climático da ALC. Ela serve como ponto de encontro 
virtual para quem trabalha com o financiamento cli-
mático e os mercados de carbono na região da ALC 
com vistas ao intercâmbio de informações, compe-
tências e serviços, além de permitir a colaboração 
com vários especialistas internacionais, diversas ins-
tituições públicas e privadas e organismos interna-
cionais. O website tem uma comunidade de prática 
de instituições financeiras, oferecendo webinars, ma-
teriais de e-learning, bate-papo on-line, informações 
sobre eventos e uma biblioteca de estudos e publi-
cações sobre experiências de instituições financeiras 
na criação e promoção de instrumentos de financia-
mento verde.10 

Pesquisa de BNDs: Como você considera o 
valor agregado dessas iniciativas?
Boa fonte de informação: 73%
Fator de gestão ambiental e social: 40%
Condições equitativas para as  
instituições financeiras: 40%
Ferramenta de marketing: 13%
Selo de aprovação: 7%

9  Para obter mais informações, veja http://finanzascarbono.org/ou 
www.itdt.edu.
10  Para obter mais informações, vejahttp://finanzascarbono.orgexxx.
11  Para obter mais informações, veja http://www.unepfi.org.
12  Para obter mais informações, veja https://www.globalreporting.
org/Pages/default.aspx.
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amplamente reconhecida iniciativa de responsabilida-
de empresarial voluntária do mundo.13 

Declaração do Capital Natural (NCD): A declaração é 
um compromisso assumido por diretores gerais (CEOs) 
do setor financeiro e foi lançada na Cúpula da Terra 
Rio+20 em 2012. A NCD foi criada para que as institui-
ções financeiras pudessem se beneficiar de uma maior 
orientação para incorporar fatores ASG específicos em 
suas atividades de gestão de riscos, diligência devida, 
análise de crédito, investimentos e seguros A declara-
ção demonstra o compromisso do setor financeiro em 
mudar modelos de negócios de modo a refletir a apli-
cação do capital natural em seus produtos e serviços 
financeiros.14 

Princípios do Equador (PEs): Criados em 2003, os PEs 
são um marco de gestão de risco de crédito amplamen-
te adotado para determinar, avaliar e gerenciar o risco 
ambiental e social no financiamento de projetos. Em 
sua atualização, em junho de 2013, passaram a incluir 
também algumas operações de empréstimo a empre-
sas. Os PEs são aplicados nos casos em que o custo de 
capital total do projeto supera US$ 10 milhões. A prin-
cipal finalidade dos PEs é fornecer um padrão mínimo 
para a diligência devida, a fim de subsidiar a tomada 
de decisão de risco responsável. Os PEs consistem de 
10 princípios e consolidam e incorporam os Padrões 
de Desempenho da IFC e as respectivas Diretrizes 
Gerais de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS). 

Entre as instituições signatárias estão bancos globais 
e locais e outras instituições financeiras, que ofere-
cem financiamento a projetos e empresas em merca-
dos emergentes.15

Carbon Disclosure Project (CPD): Trata-se de uma ONG 
internacional que oferece a empresas e prefeituras um 
sistema global para mensurar, divulgar, gerenciar e 
compartilhar informações ambientais essenciais. O 
objetivo do CPD é motivar as empresas a divulgar seus 
impactos sobre o meio ambiente e recursos naturais e a 
tomar providências para reduzi-los. O CDP detém hoje 
o maior acervo mundial de informações sobre mudan-
ça do clima primária, recursos hídricos e risco flores-
tal, e coloca esse conhecimento no cerne de negócios, 
investimentos e decisões políticas estratégicas.16 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
BM&FBOVESPA: O Índice de Sustentabilidade da 
Bolsa de Valores brasileira, que conta com o apoio 
da IFC, foi lançado em 2005, sendo o quarto índice 
de sua categoria no mundo e o primeiro na região da 
ALC. Ele oferece uma análise comparativa do desem-
penho ambiental e social das empresas negociadas na 
BM&FBOVESPA, melhorando a compreensão do pú-
blico sobre os compromissos, políticas e desempenho 
das empresas e grupos em relação aos fatores ASG.17 

Protocolos verdes nacionais: 
 • Protocolo Verde do Brasil: Firmado em 2009, o 

Protocolo Verde é uma iniciativa do Ministério 
do Meio Ambiente e do setor financeiro brasilei-
ro, por intermédio de sua associação de classe, 
a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). 
O protocolo visa melhorar a cooperação entre 

NDBs pesquisados: Quais iniciativas você 
adotou?
Finanzas Carbono:  47%
Iniciativa Financeira UNEP: 40%
Global Reporting Initiative: 27%
Pacto Global da ONU: 27%
Declaração do Capital Natural: 20%
Princípios do Equador: 13%
Carbon Disclosure Project (CPD): 13%

13  Para obter mais informações, veja http://www.unglobalcompact.org.
14  Para obter mais informações, veja http://www.naturalcapitaldecla-
ration.org.
15  Para obter mais informações, veja http://www.equator-principles.
com.
16  Para obter mais informações, veja https://www.cdp.net/en-US/Pa-
ges/HomePage.aspx.
17  Para obter mais informações, veja http://www.bmfbovespa.com.
br/indices/ResumoIndice.aspx?Indice=ISE&Idioma=en-US.
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diversas estratégias e diretrizes para que os ban-
cos ofereçam linhas de crédito e/ou investimentos 
que contribuam para a qualidade de vida e o uso 
sustentável dos recursos naturais renováveis. As 
estratégias também levam em consideração o im-
pacto e os custos ambientais na gestão de ativos, 
análise de risco e financiamento de projetos.19

18  Para mais informações, veja http://www.febraban.org.br/protoco-
loverde.
19  Para obter mais informações sobre esta iniciativa, veja http://un-
fccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/stan-
ding_committee/application/pdf/protocolo_verde_colombia_-_ver-
sion_final_-_20120604_(2)[1].pdf.

as instituições financeiras em relação ao desen-
volvimento sustentável no Brasil. Os compromis-
sos assumidos no âmbito do Protocolo incluem a 
promoção de produtos de financiamento verde e 
social, gestão de riscos ambientais e sociais, ges-
tão ambiental interna e capacitação. Os bancos 
prestam contas do cumprimento do Protocolo com 
base em um conjunto de indicadores.18 

 • Protocolo Verde da Colômbia: Uma iniciativa se-
melhante foi lançada na Colômbia. A assinatura 
recente deste acordo voluntário entre o governo 
e o setor financeiro colombianos objetiva gerar 
benefícios ambientais para a sociedade do país. 
Similarmente ao protocolo brasileiro, ele inclui 

Quadro 3: O BID e seu apoio aos BNDs na implementação de um ESMS

Um ESMS somente pode ser bem-sucedido se for adaptado à instituição financeira que o implementa, contar com o apoio 
da alta administração da instituição e receber os recursos adequados para capacitação e fortalecimento. Apoiada nesses 
princípios básicos, a Divisão de CMF do BID elaborou um programa de assistência técnica específico para auxiliar os 
BNDs da região da ALC a projetar e implementar seus próprios ESMSs. 

Até o momento, o BID prestou ou está prestando auxílio a quatro instituições da região: La Financiera del Desarrollo 
Territorial Ltd. (FINDETER) e o BANCOLDEX, na Colômbia, e a Financiera Rural e o FIRA (Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura), no México. Outras instituições serão incluídas nos próximos meses.

Para a maioria dessas instituições financeiras, a criação de um ESMS ocorreu em paralelo ou resultou em novas 
linhas dedicadas a produtos sustentáveis, como a eficiência energética em hotéis e hospitais no Bancoldex, cidades 
sustentáveis na FINDETER, silvicultura sustentável na Financiera Rural e uso sustentável de recursos hídricos no FIRA.

Em coordenação com a Associação LatinoAmericana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Asocia-
ción Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ou ALIDE) e por intermédio da plataforma Finan-
zasCarbono, a CMF também apoiou iniciativas regionais para divulgar e compartilhar conhecimentos e melhores práticas 
sobre o tema 
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A lógica da sustentabilidade em 
operações bancárias

2
2.1 As vantagens de um ESMS

Até o momento, a abordagem mais comum para so-
lucionar estruturalmente as questões de sustenta-
bilidade em operações bancárias é o ESMS. Ele é 
considerado o primeiro passo, uma vez que o princi-
pal negócio dos bancos é proporcionar o acesso a fi-
nanciamentos, onde a redução do risco de crédito e 
a proteção das garantias são os principais fatores de 
lucratividade — e também os objetivos primordiais de 
um ESMS.

Não raro, a introdução de um ESMS enfrenta re-
sistências. O pessoal operacional pode ter a sensação 
de que a implementação de diretrizes de ESMS con-
tradiz as metas de alto desempenho ou de volume pe-
las quais são incentivados. Eles podem argumentar, 
também, que requisitos ambientais e sociais podem 
levar possíveis clientes a buscar financiamento em ou-
tro lugar ou retardar desnecessariamente a aprovação 
de desembolsos. Devido à falta de conhecimento, eles 
também podem ser considerados irrelevantes. 

Embora a implementação de um ESMS incorra em 
custos financeiros e de recursos humanos, a pesquisa 
e as entrevistas mostram que, de forma geral, os BNDs 
acreditam que, além da redução de riscos, os ESMSs 
trazem vários benefícios que superam seus custos. O 

aumento da responsabilidade do credor (bem como 
a boa governança) significa que as instituições finan-
ceiras não podem mais se furtar às suas responsabi-
lidades ambientais e sociais, uma vez que, conforme 
descrito na Seção 1.1.1, os riscos se traduzem em pas-
sivos financeiros.

2.1.1  A boa gestão de riscos ambientais e sociais 
deve melhorar o nível de risco da carteira 

Um ESMS adequado proporciona ao banco uma visão 
clara dos riscos ambientais e sociais de sua carteira 
em diferentes níveis (empréstimos específicos, seto-
res e regiões), permitindo assim identificar, priorizar e 
concentrar-se nos riscos ambientais e sociais mais im-
portantes de sua carteira como um todo. A gestão am-
biental e social sistemática e sólida da carteira deve 
resultar na melhoria do perfil de risco.

2.1.2  Requisitos ambientais e sociais criam 
condições de concorrência equitativas 

A maioria dos clientes, principalmente os expostos 
ao escrutínio público e os que atuam em setores de 
alto risco, já está familiarizada com avaliações am-
bientais e sociais. Com efeito, eles podem esperar que 
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sua instituição financeira dedique tempo e recursos a 
esses projetos. Por exemplo, de forma geral, uma em-
presa de terceirização do setor têxtil que atue em uma 
cadeia de suprimentos internacional espera que seus 
clientes executem sua diligência devida. Essas empre-
sas gostariam de supor que sua instituição financei-
ra entende seu negócio e esperariam que seu nível de 
conformidade com as normas ambientais e sociais in-
ternacionais lhes proporcionasse uma certa vantagem 
competitiva, ou que seus concorrentes que não obser-
vam os mesmos padrões ambientais e sociais tenham 
dificuldades para obter financiamentos.

Uma quantidade crescente de instituições finan-
ceiras está adotando princípios e iniciativas interna-
cionais, inclusive normas e procedimentos ambientais 
e sociais internacionalmente reconhecidos (devido, 
também, aos requisitos de emprestadores internacio-
nais, acionistas e parceiros de negócios). Isso está 
criando condições de concorrência equitativas em 
questões ambientais e sociais e, cada vez mais, os 
requisitos nessas duas áreas estão sendo encarados 
como uma forma de melhorar suas chances de sucesso. 

2.1.3  Um ESMS integrado não deve exigir um 
esforço considerável 

Quando projetado e implementado adequadamente, o 
ônus de um ESMS sobre a equipe operacional de uma 
instituição financeira pode ser limitado, sobretudo 
quando integrado a um processo de análise de cré-
dito já existente. Na maioria das operações de risco 
ambiental e social baixo e moderado, são necessárias 
algumas poucas avaliações, ao passo que requisitos 
ambientais e sociais mais complexos são aplicados 
apenas a transações de porte considerável e de alto 
risco. Um ESMS bem integrado pode levar a procedi-
mentos mais simplificados e, em última análise, à re-
dução dos custos transacionais totais, em comparação 
com análises ambientais e sociais realizadas de forma 
pontual e descoordenada.

Um ESMS pode ser revisto e ajustado com facili-
dade. Um sistema dispendioso que não gera os benefí-
cios esperados pode ser alterado, buscando melhorar 

sua relação custo-benefício. As implicações de custos 
relativas a um ESMS são descritas na Seção 5.5.

2.1.4  O desenvolvimento da gestão de riscos 
ambientais e sociais pode aumentar o acesso 
ao capital

Para ter acesso a financiamentos internacionais, as ins-
tituições financeiras locais geralmente são obrigadas a 
cumprir as normas ambientais e sociais do organismo 
financiador. Tradicionalmente, os organismos financia-
dores são instituições financeiras internacionais (IFIs), 
cujas normas incluem salvaguardas operacionais, nor-
mas técnicas e listas de exclusão. As IFIs exigem, no 
mínimo, que as instituições financeiras locais cumpram 
os regulamentos do país anfitrião, embora também pos-
sam recomendar a implementação de um ESMS que 
atenda à natureza, escala e risco de suas atividades. Em 
essência, na eventualidade de que o projeto financiado 
pela IFI apresente riscos ambientais e sociais elevados 
(por exemplo, o financiamento de projetos de infraes-
trutura de grande envergadura), para qualificar-se para 
receber esses recursos a instituição financeira local 
pode aplicar um conjunto completo de salvaguardas aos 
empréstimos relacionados ao projeto. Caso o programa 
seja considerado de baixo risco (por exemplo, financia-
mentos de comércio exterior), a instituição financeira 
local pode ser obrigada somente a cumprir a legislação 
do país anfitrião e adotar uma lista de exclusões.

Desde a adoção do Marco de Sustentabilidade da 
IFC, em janeiro de 2012, os padrões ambientais e so-
ciais das instituições financeiras internacionais con-
tinuam a expandir-se e passaram a incluir questões 
trabalhistas e de saúde e segurança.20 Da mesma forma, 
o alcance das avaliações ambientais e sociais ampliou-
se de modo a englobar impactos ambientais e sociais 
indiretos (impactos remotos e acumulados) e o papel 
dos fornecedores (impacto das cadeias de suprimento). 

20  http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext _Content/
IFC_External_Corporate_site/IFC+Sustainability/Sustainability+Fra-
mework.
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Cada vez mais, o acesso ao financiamento interna-
cional está sendo oferecido por outras fontes além das 
instituições financeiras internacionais. No que diz res-
peito à mudança do clima, por exemplo, uma das prin-
cipais fontes de financiamento é o GEF.21 Outras fontes 
incluem o Fundo de Adaptação,22 o Fundo Verde para 
o Clima23 e o Fundo de Carbono, este último vinculado 
ao Mecanismo de Parceria para o Carbono Florestal.24 
Embora, originalmente, esses fundos canalizassem 
seus recursos por intermédio das instituições finan-
ceiras internacionais e organismos das Nações Unidas, 
eles estão agora firmando parcerias com entidades 
locais (inclusive BNDs) que executarão seus projetos. 
Como parte de seus critérios de elegibilidade, esses 
fundos exigem que as entidades locais adotem práticas 
sólidas de gestão de riscos ambientais e sociais para 
credenciá-las para atuar como órgãos executores. Por 
exemplo, segundo as regras do Fundo de Adaptação, 
as instituições que recebem seus financiamentos são 
obrigadas a identificar e gerenciar os riscos ambientais 
e sociais de suas atividades (Adaptation Fund, 2013). 
No caso de organismos nacionais, eles devem ter ca-
pacidades ambientais e sociais institucionais suficien-
tes para ser credenciados. No âmbito do Fundo Verde 
para o Clima, os organismos executores nacionais po-
dem ser designados para ter acesso direto ao financia-
mento, desde que apliquem as melhores práticas em 
matéria de salvaguardas ambientais e sociais (Green 
Climate Fund, 2011). Isso vale também para o Fundo 
de Carbono (Forest Carbon Partnership Facility, 2013). 
Uma abordagem semelhante está sendo adotada pelo 
GEF (GEF, 2011). 

Essas tendências confirmam que existem oportuni-
dades palpáveis para os BNDs terem acesso a financia-
mento internacional para projetos na área da mudança 
do clima; no entanto, para aproveitar essas oportuni-
dades, é essencial a criação e implementação de uma 
capacidade adequada de gestão ambiental e social.

2.2 Como convencer um banqueiro cético

Normalmente, os banqueiros ficam circunspectos ao 
serem apresentados ao conceito de implementação 

da gestão ambiental e social dentro de seu processa-
mento de empréstimos, não apenas porque ele intro-
duz um tipo de risco que além de até então não ser 
abordado estruturalmente é mais difícil de quantificar. 
Como ocorre com frequência, a introdução da gestão 
ambiental e social pode encontrar resistência por par-
te dos funcionários, que podem considerá-la de difícil 
implementação, irrelevante, ou fora do escopo dos ne-
gócios do banco. Ao tentar convencer um banqueiro 
da importância de um ESMS, frequentemente surgem 
quatro argumentos relativamente fáceis de rebater, 
que são mostrados a seguir. 

“Minha carteira praticamente não apresenta risco 
ambiental e social, então por que deveria me preo-
cupar?” — Sim, isso é possível. Nem todos os clien-
tes apresentam risco ambiental e social elevado e não 
necessitam de uma análise aprofundada. É exatamen-
te por isso que você precisa elaborar uma matriz de 
classificação de risco para poder diferenciar entre os 
clientes que podem não precisar de uma avaliação am-
biental e social e aqueles que precisam dela.

“Sou banqueiro. Não sei nada sobre riscos e questões 
ambientais e sociais.” — Não é preciso ser um especia-
lista para identificar as questões ambientais e sociais 
importantes. Não se pode saber tudo sobre riscos e 
questões ambientais e sociais, mas com o uso de me-
todologias simples e bem conhecidas, os banqueiros 
são capazes de fazer a seus clientes as perguntas mí-
nimas necessárias para identificar possíveis riscos. 
As informações e metodologias são relativamente 
simples de estruturar e aplicar e, em geral, suficien-
tes para detectar os riscos. Dessa maneira, os riscos 
não precisam ser analisados pelos banqueiros. Assim 
como outras áreas de risco, em que é necessária uma 
investigação mais aprofundada, o banco pode desig-
nar recursos internos ou um especialista externo para 
avaliar os riscos de forma mais detalhada.

21  http://www.thegef.org.
22  www.adaptation-fund.org.
23  http://gcfund.net.
24  http://www.forestcarbonpartnership.org.
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“Meus clientes não querem falar conosco sobre ques-
tões ambientais e sociais; eles vão acabar indo para 
nossos concorrentes.” — Embora esse possa ser um 
tema novo para um banco, as empresas já estão fami-
liarizadas com as questões ambientais e sociais. A sus-
tentabilidade está cada vez mais presente na agenda 
do setor privado e as empresas não têm outra opção 
a não ser enfrentar a questão, e algumas estão melhor 
preparadas do que outras. Aquelas que já estão tratan-
do dessa questão não terão problemas em comparti-
lhar sua experiência; as que ainda não o fizeram podem 
ser divididas em três grupos. O primeiro é composto 
por empresas que ainda não reconhecem a importância 
das questões ambientais e sociais, mas que poderiam 
beneficiar-se de uma maior conscientização. O segun-
do grupo reconhece a importância, mas não tem conhe-
cimento suficiente para lidar com a sustentabilidade. 
Muito provavelmente, esse grupo verá com bons olhos 

um banco que levante as questões e proporcione aces-
so a financiamentos que permitam solucioná-las, ge-
rando mais oportunidades. Do ponto de vista do banco, 
esse grupo de empresas pode ser o mais interessante já 
que o banco pode usar seus conhecimentos de gestão 
ambiental e social para agregar valor para seus clien-
tes. Finalmente, embora pequeno e cada vez menor, o 
terceiro grupo consiste das empresas que acreditam 
que as questões ambientais e sociais são irrelevantes, 
caso em que as instituições financeiras podem encarar 
a situação como um indício da qualidade de suas práti-
cas e compromissos de gestão (conforme mostrado pe-
los ratings das empresas) e não desejar considerá-las 
clientes potenciais. Está evidente que as condições de 
concorrência estão cada vez mais equitativas à medida 
que mais bancos aplicam os mesmos requisitos.

“Na verdade, não cabe a mim resolver essas ques-
tões.” — Se não cabe a você, cabe a quem? Ainda 
que possa não existir uma exigência legal específica 
em seu país, os riscos ambientais e sociais são con-
siderados como parte da responsabilidade fiduciária 
do banco de proteger os interesses de investidores e 
depositantes. Os bancos podem ser responsabilizados 
por impactos ambientais e sociais, independentemen-
te de gerirem ou não os riscos.

2.3  Como vincular o ESMS a um marco 
regulatório nacional

Dado seu mandato público, os BNDs são rigorosa-
mente obrigados a cumprir a regulamentação local. 
Em alguns casos, eles podem considerar a criação de 
um ESMS interno um ônus com pouco valor agrega-
do. Contudo, a experiência com a criação e uso de um 
ESMS por uma série de BNDs da região da ALC demons-
trou o contrário. A implementação de um ESMS pode 
ser muito útil e eficaz, sem perder de vista o cumpri-
mento das regulamentações nacionais, e pode aumen-
tar a eficiência do processo de aprovação de crédito. O 
ESMS pode sistematizar os requisitos e o processo de 
aprovação de crédito, compilar as informações exigi-
das pela legislação nacional, melhorar a transparência, 

Quadro 4: Exemplo de um BND responsável

A Financiera Rural, agência mexicana que fornece 
financiamento de Nível 1 e Nível 2 a atividades eco-
nômicas nas zonas rurais com menos de 50.000 habi-
tantes, está atualmente criando e implementando um 
ESMS com o apoio de peritos técnicos. Atualmente em 
fase piloto, o sistema já foi aplicado a 10 clientes, inclu-
sive em visitas in loco de diligência devida. Embora a 
legislação ambiental seja bem consolidada no México, 
a Financiera Rural considera essencial assumir a res-
ponsabilidade pela verificação do cumprimento das 
determinações ambientais e sociais. As razões são 
simples: (i) um banco público de desenvolvimento tem 
um mandato claro de promover o desenvolvimento 
sustentável, e deve trabalhar com seus clientes nesse 
sentido; (ii) uma instituição financeira é uma parte 
interessada diretamente exposta ao risco ambiental 
e social que deve, portanto, fazer sua própria avalia-
ção; e (iii) embora a legislação nacional seja um filtro 
importante, persistem algumas lacunas e áreas para 
aperfeiçoamento identificadas pela Financiera Rural, 
como as questões sociais e o ordenamento territorial.
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proporcionar uma visão global dos principais riscos da 
carteira e, em alguns casos, reduzir o prazo necessário 
para a aprovação. Em particular, um ESMS pode apoiar 
as instituições financeiras no monitoramento eficiente 
do cumprimento da regulamentação local. Embora os 
regulamentos locais da ALC continuem a evoluir e pos-
sam ser complexos e numerosos (nos níveis nacional, 
regional/provincial e local), um ESMS bem projetado 
— adaptado às necessidades específicas da instituição 
financeira — pode mostrar-se uma ferramenta eficien-
te no cumprimento da legislação e ser suficientemente 
flexível para eliminar as eventuais falhas nas exigên-
cias dos marcos jurídicos pertinentes. 

O ESMS permite à instituição financeira enfren-
tar os riscos de reputação e possíveis desastres que 
podem não estar previstos na legislação local. Por 
exemplo, muitas vezes os marcos legislativos locais se 
concentram mais em questões ambientais do que em 
questões sociais, como o envolvimento da comunida-
de e o reassentamento e proteção de grupos vulnerá-
veis. Portanto, a conformidade com a legislação local 
pode não ser suficiente para equacionar determinados 
tipos de risco de reputação, acesso ao financiamen-
to internacional (por exemplo, de bancos multilaterais 
de desenvolvimento), ou tratar dos compromissos ou 
do mandato da própria instituição financeira perante 
a sociedade civil.

O escopo de um ESMS vai além do risco jurídico; 
sua finalidade é evitar o risco de reputação e os ris-
cos relacionados a acidentes e desastres. Ao ir além 
da conformidade local com um ESMS, a instituição fi-
nanceira será capaz de identificar riscos residuais que 
podem ser adequadamente atenuados. Exigir que os 
clientes tenham licenças ambientais locais pode não 
ser suficiente para evitar a exposição a riscos ambien-
tais e sociais em termos legais (por exemplo, multas, 
penalidades ou suspensão do funcionamento), já que 
estas podem não ser adequadas em relação a outros ti-
pos de riscos ambientais e sociais (por intermédio dos 
clientes, de forma direta ou indireta). Portanto, cabe 
à instituição financeira gerir seus riscos ambientais e 
sociais sem depender exclusivamente de marcos regu-
latórios nacionais. 

De uma perspectiva mais global, além de cumprir 
com os marcos jurídicos a comunidade financeira está 
assumindo cada vez mais a responsabilidade. Os bancos 
estão cada vez mais adotando a responsabilidade social 
empresarial (RSE) como parte de seu mandato básico e 
indo além da conformidade para se envolver em ativi-
dades que promovam o bem social. Há muitos exemplos 
disso:

 • Nos princípios norteadores de sua Política de 
Risco de Sustentabilidade, o banco holandês ABN 
AMRO incluiu ser responsável por seus atos e que 
assume total responsabilidade pela decisão de se 
envolver ou se afastar de um relacionamento de 
negócios com base em seus próprios padrões am-
bientais e sociais. 

 • Da mesma forma, o South African Standard Bank 
(agraciado com o Prêmio Finanças Sustentáveis da 
FT/IFC na áfrica/Oriente Médio em 2013) afirma 
que gerenciará proativamente os riscos ambien-
tais e sociais, “procurando ir além da conformida-
de visando a adoção das melhores práticas”. 

 • Na região da ALC, um exemplo é o Itaú-Unibanco, 
que considera seu papel “influenciar o mercado no 
sentido de adotar as melhores práticas e os princi-
pais padrões internacionais de sustentabilidade”. 

 • Outro exemplo é o Banco Santander Brasil (agra-
ciado com o Prêmio Finanças Sustentáveis da FT/
IFC nas Américas), que definiu três temas claros 
de sustentabilidade: inclusão social e financeira, 
programas de educação e apoio a projetos empre-
sariais sociais e ambientais. O banco se tornou a 
principal instituição do setor privado brasileiro 
em microcrédito, tendo emprestado US$ 1,1 bi-
lhões para projetos sociais e ambientais.

Esses exemplos são indicativos de que os ban-
cos estão dispostos a manter uma licença social 
para operar e a diferenciar-se como líderes em sus-
tentabilidade. Várias iniciativas e normas, como o 
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, na 
Europa, enfatizam a melhoria contínua do desempe-
nho ambiental para além das determinações legais. 
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o gerenciamento de questões financeiras e não finan-
ceiras. Conforme declarou o Diretor Geral do First 
Rand Bank, da áfrica do Sul, o desenvolvimento sus-
tentável não é um luxo, mas uma necessidade para 
posicionar estrategicamente nossa economia para o 
século XXI.

Os diversos signatários da iniciativa UNEP FI incor-
poraram declarações semelhantes. As instituições 
financeiras acima relacionadas consideram que 
existe uma correlação positiva entre o desempenho 
ambiental e social e o desempenho comercial e, por-
tanto, estão adotando uma abordagem integral para 
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O estabelecimento de um ESMS: 
 o processo de composição

3.1 A fundação: objetivos e abrangência

Um ESMS é um sistema enxuto e transparente que 
deve ser totalmente integrado aos processos opera-
cionais e de crédito regulares de uma instituição fi-
nanceira, influenciando todas as etapas do processo 
de financiamento, desde a diligência devida até o 
monitoramento e avaliação. Ele não pode funcionar 
bem como um sistema estanque, mas deve estar to-
talmente harmonizado com os sistemas existentes em 
termos de fluxo de trabalho e análises. Para que um 
ESMS seja eficiente, são essenciais linhas de respon-
sabilidade claras e um firme comprometimento da alta 
administração. Da mesma forma, as políticas e pro-
cedimentos de apoio devem ser bem documentados, 
atualizados periodicamente e disponibilizados para 
todo o pessoal pertinente. Um ESMS bem projetado 
deve incluir o seguinte: 

 • Estabelecimento dos objetivos de políticas am-
bientais e sociais e compromisso da alta adminis-
tração da instituição financeira

 • Definição das normas que a instituição financeira 
espera que seus clientes observem, inclusive a ve-
rificação da conformidade com as determinações 
dos regulamentos ambientais, sociais, de saúde e 
segurança e trabalhistas pertinentes;

 • Projeto de procedimentos e critérios para a identi-
ficação, avaliação e gestão sistemática dos riscos 
ambientais e sociais associados às operações do 
cliente;

 • Capacitação e orientação para que os funcionários 
entendam o possível impacto dos riscos ambien-
tais e sociais sobre a carteira da instituição finan-
ceira e gerenciem esses riscos do ponto de vista 
operacional;

 • Procedimentos e documentação para os clientes 
adotarem medidas de atenuação apropriadas e para 
a instituição financeira acompanhar sua aplicação.

3.2  Quais são os elementos constitutivos de 
um ESMS?

Um ESMS consiste em um conjunto de elementos cons-
titutivos (Figura 4). Dependendo do nível de risco, o 
ESMS deve ser composto por um número suficiente 
desses elementos, conforme descrito abaixo. 

3.2.1 Política ambiental e social

A política ambiental e social deve definir a função pre-
tendida da instituição financeira com relação ao meio 
ambiente e à sociedade e incluir objetivos concisos 
de seu ESMS. A política deve ser aprovada e receber 

3
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apoio vigoroso da alta administração da instituição fi-
nanceira, além de ser devidamente documentada. 

3.2.2  Manual de práticas e procedimentos 
ambientais e sociais

Lista de exclusão: essa lista normalmente aparece 
primeiro no manual de práticas e procedimentos. Ela 
inclui atividades específicas para as quais a institui-
ção financeira decidiu não conceder financiamentos 
devido a seus impactos ambientais e sociais. Na prá-
tica, a abrangência e aplicação da lista são semelhan-
tes às adotadas pelos emprestadores internacionais, 
como o BID.25

Modelo de categorização de riscos: esse modelo 
classifica os riscos ambientais e sociais e seus impac-
tos e inclui o nível de diligência devida e a extensão 
do planejamento de atenuação necessários para cada 
nível. Os níveis de risco ambiental e social variam de 
baixo a elevado e dependem do tipo e do porte da 
operação financeira e da localização e magnitude dos 
possíveis impactos. O modelo também pode incluir 
certos patamares para a exclusão de operações me-
nores. A Figura 5 mostra as categorias típicas de ris-
co ambiental e social (A, B e C) e apresenta alguns 
exemplos.26 

Procedimento de diligência devida ambiental e so-
cial: após a classificação dos riscos, o procedimento 
de diligência devida ambiental e social deve descrever 
detalhadamente as etapas para identificação, avalia-
ção, atenuação e monitoramento dos riscos durante 
o processo de análise, com base em seu nível presu-
mido. O manual deve incluir divisões de responsabi-
lidade claras, bem como relacionar os formulários e 
a documentação necessária (por exemplo, relatório 
ambiental e social dos clientes) durante o processo. 
Consulte na Seção 4.1 mais informações sobre o pro-
cesso de triagem.

Alçadas de decisão: as políticas e procedimentos de-
vem incluir alçadas de decisão baseadas no nível de 
risco, resultado da análise e outros fatores. A maio-
ria dos bancos considera o porte do empréstimo para 
determinar o processo de aprovação. Essencial para 
o processo decisório é a necessidade de assegurar a 
disponibilidade de todas as informações para que os 
riscos sejam devidamente levados em consideração.

25  Ver, por exemplo, http://indesvirtual.iadb.org/mod/resource/view.
php?id=16781
26  Para obter uma relação de categorização mais completa, veja http://
www.ebrd.com/environment/e-manual/documents/r031risk_%28Ca-
tegorisation_List%29.pdf

FIGURA 4. Elementos constitutivos do ESMS
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Fonte: Steward Redqueen, consultores de estratégia.
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Diretrizes setoriais específicas: essas diretrizes de-
pendem dos tipos de setores onde a instituição 
financeira atua. Elas devem fornecer orientação — ge-
ralmente, em um documento conciso — para cada se-
tor (por exemplo, habitação, energia, infraestrutura) 
a fim de identificar e administrar os riscos e impactos 
relativos. As diretrizes devem incluir os possíveis ris-
cos, recomendações para sua atenuação, identificação 
de oportunidades de negócio e de mercado e referên-
cia à legislação nacional, além de exemplos de boas 
práticas em cada setor. Elas devem ficar à disposição 
a todo o pessoal pertinente. Podem ser adequadas di-
retrizes setoriais concisas (cerca de três páginas), com 
atualização periódica. O BERD e a IFC desenvolveram 
diretrizes detalhadas para referência.27 

Política de divulgação de informações: a política de 
divulgação de informações deve determinar que ins-
tituição financeira divulgue informações, no mínimo, 
para as partes interessadas e aqueles que podem ser 
afetados por projetos com um fator de risco ambien-
tal e social elevado. Nos casos em que for obrigado 
a observar normas de sigilo bancário, o banco deve 
convencer o cliente a divulgar essas informações. A 
instituição financeira também pode adotar um me-
canismo não apenas para que as comunidades sejam 

informadas em tempo hábil acerca dos projetos de alto 
risco, mas também para fornecer um canal de recla-
mações para os que forem afetados por um projeto.28 

Modelo de monitoramento: o monitoramento permite à 
instituição financeira verificar, avaliar e informar perio-
dicamente os riscos ambientais e sociais de sua cartei-
ra. Ele deve basear-se em indicadores quantitativos que 
definam os riscos nos níveis setorial e de clientes e ser 
atualizado regularmente de modo a refletir as mudanças.

3.2.3  Relatórios de sustentabilidade 

Relatório ambiental e social de clientes: Esse relatório 
deve documentar cuidadosamente as diferentes etapas 
e decisões tomadas durante o processo de diligência 
devida ambiental e social, bem como as conclusões 
e recomendações decorrentes desse exercício. Esse 

27  Ver o manual eletrônico do BERD (Manual Eletrônico de Gestão de 
Riscos Ambientais e Sociais) em http://www.ebrd.com/environmen-
t/e-manual/af6guide.html e as Diretrizes Gerais de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança da IFC em http://www.ifc.org/wps/wcm/connec-
t/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGene-
ral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES.
28  Ver, por exemplo, http://www.scotiabank.com/ca/en/files/12/03/
statement_of_disclosure_policy_and_practices_and_mandate_of_dis-
closure_committee_new.pdf.

FIGURA 5. Classificação dos riscos ambientais e sociais de uma operação

CATEGORIA A (risco elevado):

Projetos com potencial significativo de impactos 
ambientais ou sociais adversos variados, 

irreversíveis ou sem precedentes

CATEGORIA B (risco médio):

Projetos com possibilidade limitada de impactos 
ambientais ou sociais adversos em pequena 

quantidade, geralmente em locais específicos, 
em grande parte reversíveis e solucionados de 

imediato com medidas de atenuação.

CATEGORIA C (risco baixo):

Projetos com impactos sociais ou 
ambientais adversos mínimos ou 

inexistentes

Projetos de petróleo e gás
Grandes projetos de desenvolvimento de infraestrutura
Operações de silvicultura
Mineração (a céu aberto ou subterrânea)
Grandes projetos de irrigação
Operações de fundição e refino de metais
Produção, armazenamento ou transporte de prodtuos 

quimicos perigosos (larga escala)
Transações que apresentem graves riscos à saúde/ 

preocupações socioeconômicas

Cervejarias
Laticínios
Processamento de alimentos
Unidades fabris
Mineração (pequena escala)
Revestimento de metais
Fábricas de papel e celulose
Indústrias têxteis
Empreendimentos hoteleiros/

turísticos

Desenvolvimento de software
Serviços
Factoring
Assistência técnica
Registro de ações
Consultoria
Corretoras de valores
Bancos de varejo

Fonte: Steward Redqueen, consultores de estratégia.
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de relatórios relativos aos riscos e impactos sobre a 
carteira de empréstimos. De forma geral, os relatórios 
anuais devem conter informações sobre as questões 
ambientais e sociais relevantes que a instituição finan-
ceira teve de enfrentar ao longo do ano e incluir a lista 
de exclusão.29 

relatório permitirá aos gerentes de relacionamento e 
analistas de crédito acompanhar sistematicamente as 
questões ambientais e sociais relativas às atividades 
de uma empresa durante o processo de crédito, bem 
como prestar-lhes informações para monitorar de for-
ma adequada o projeto e adotar medidas de atenuação.

Relatórios ambientais e sociais periódicos: Um siste-
ma de relatórios periódicos (anuais) permitirá à insti-
tuição financeira cumprir adequadamente as exigências 

29  Exemplos de relatórios ambientais e sociais podem ser encontrados 
nos websites da FIRST for Sustainability (http://firstforsustainability.
org) e da Global Reporting Initiative (https://www.globalreporting.
org/resourcelibrary/FSSS-Complete.pdf).
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Aplicação de um ESMS  
às operações diárias

4.1 Integração ao ciclo de crédito

Esta seção descreve os processos internos necessários 
para assegurar a aplicação sistemática e uniforme de 
uma estrutura de ESMS às operações de uma institui-
ção financeira e sua conformidade com os requisitos 
ambientais e sociais. Os procedimentos abrangem todo 

o ciclo de crédito e incluem a coleta e análise de dados, 
funções e responsabilidades, resultados esperados e as 
principais questões a serem solucionadas nas etapas de 
triagem, diligência devida, aprovação e supervisão. 

Triagem e categorização: durante a fase de triagem de 
uma transação, sua abrangência e natureza devem ser 

4

FIGURA 6. O ESMS no processo de crédito

MONITORAMENTO
TRIAGEM E

CATEGORIZAÇÃO

APROVAÇÃO DILIGÊNCIA
DEVIDA

Resultado:
•  Requisitos ambientais e sociais
•  Providências e medidas correspondentes
•  Plano de ação

Instrumentos:
•  Lista de verificação ambiental e social
•  Diretrizes setoriais

Produto:
•  Contrato jurídico

Resultado:
. Relatório de monitoramento
   ambiental e social

ESMS NO PROCESSO
DE CRÉDITO

Instrumentos:
•  Contratode empréstimos
   (ou equivalente)
•  Plano de ação ambiental e social
•  Nível de risco ambiental e social
•  Exposição total da IF

Instrumentos:
•  Lista de exclusão
•  Análise de nível de risco ambiental e social

Instrumentos:
•  Cláusulas legais
•  Denúncia de descumprimento
•  Planos de ação ambiental e social

Resultado:
•  Classificação do nível de risco  
    ambiental e social (A, B, C)
•  Determinação do nível de diligência devida

Fonte: Steward Redqueen, consultores de estratégia.
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identificadas a fim de comparar a solicitação de cré-
dito com a lista de exclusão da instituição financeira 
e fazer uma classificação preliminar de seu nível de 
risco. Este último determinará a extensão da neces-
sidade de uma avaliação e definirá os requisitos ope-
racionais ambientais e sociais e as providências para 
sua implementação.

Diligência devida: Durante o processo de análise, e 
com o uso de formulários de informações ambientais 
e sociais, listas de verificação e diretrizes setoriais, a 
instituição financeira obterá uma percepção sobre a 
natureza e o alcance das operações do cliente. A dili-
gência devida do projeto pode ser mínima; entretanto, 
se ele for considerado de alto risco, serão necessárias 
visitas in loco e uma avaliação completa, bem como 
a análise de especialistas técnicos. Nas operações de 
menor risco, é provável que sejam adequadas avalia-
ções documentais, complementadas por questionários 
relevantes e outros procedimentos simplificados. Com 
base na análise, a instituição financeira poderá deter-
minar os requisitos ambientais e sociais e incluí-los no 
Plano de Ação Ambiental e Social abaixo descrito.

Aprovação: Após o exercício de diligência devida, a do-
cumentação da transação, com os riscos ambientais e 
sociais claramente definidos, é elaborada e encaminha-
da para a aprovação do comitê de crédito da institui-
ção financeira e/ou da alçada de decisão constituída. A 
aprovação levará à negociação do contrato de emprés-
timo e a um plano de ação entre a instituição financeira 
e o tomador, que incorporará os requisitos ambientais 
e sociais bem como as disposições de prestação de in-
formações e fiscalização. A transação inclui o seguinte: 

 • Plano de ação ambiental e social: descreve em de-
talhes as medidas necessárias para que o toma-
dor atenda aos requisitos ambientais e sociais 
acordados;

 • Cláusulas jurídicas: o tomador se compromete a 
cumprir as determinações do plano de ação. As 
cláusulas devem incluir disposições claras sobre 
descumprimentos e uma divisão nítida entre as 

responsabilidades do tomador e as da instituição 
financeira;

 • Relatório de descumprimento: o tomador deve in-
formar periodicamente à instituição financeira 
sua conformidade ambiental e social e comunicar 
de imediatos os eventuais descumprimentos.

É fácil determinar a abrangência dos pré-requi-
sitos e atividades de emissão de relatórios e super-
visão, como aquelas indicadas acima, para projetos 
claramente definidos. Contudo, nos empréstimos para 
formação de capital de giro ou financiamento de co-
mércio exterior, por exemplo, é necessário analisar a 
operação da empresa como um todo.

Monitoramento e avaliação (M&A): Os requisitos de 
monitoramento são derivados dos processos anteriores 
de categorização e diligência devida. O desempenho 
ambiental e social do tomador é levado em considera-
ção no que diz respeito aos requisitos definidos no con-
trato de empréstimo e nas ações definidas no plano de 
ação. A instituição financeira determinará se há ou não 
alguma mudança no nível de risco ambiental e social 
do tomador e, nesse caso, no seu nível de exposição. 
Uma mudança pode indicar a não conformidade e pode 
ser necessário determinar medidas de atenuação para 
assegurar que o cliente cumpra os requisitos iniciais do 
contrato de empréstimo. Um relatório de acompanha-
mento ambiental e social (ou avaliação de desempe-
nho) incluirá os resultados e conclusões. 

4.2  Funções e responsabilidades: 
recomendações 

A implementação e gestão de um ESMS requer pessoal 
com treinamento adequado, que compreenda as ques-
tões de sustentabilidade a fim de executar de forma 
eficiente os processos e procedimentos necessários 
em suas operações quotidianas. Além disso, suas fun-
ções e responsabilidades devem ser claramente defini-
das para assegurar a implantação eficiente do ESMS. A 
seguir, cargos-chave considerados essenciais para um 
ESMS. 
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Membro do comitê executivo: forte apoio e comuni-
cação: um representante do Comitê Executivo deve 
ser designado para defender e promover programas 
e políticas ambientais e sociais, tanto para a equipe 
da instituição financeira como para as partes interes-
sadas externas. Esse membro do Comitê Executivo 
deve dar um forte suporte ao coordenador ambiental 
e social, além de receber periodicamente, do coor-
denador ambiental e social ou de um gerente de ris-
co sênior, informações sobre o programa de gestão 
ambiental e social da instituição. Cada vez mais, as 
instituições financeiras internacionais estão solici-
tando a seus parceiros executores locais que tam-
bém indiquem um membro do comitê para assumir as 
questões ambientais e sociais e a responsabilidade 
fiduciária.

Gerente de risco sênior: supervisão operacional e 
responsabilidade: o gerente de risco sênior deve 
assumir a responsabilidade final pelas avaliações 
ambientais e sociais e pelas recomendações de condi-
cionalidade discutidas com o Comitê de Crédito. Essa 
pessoa supervisionará as atividades do coordenador 
ambiental e social e estará diretamente envolvida na 
criação e manutenção do ESMS. O gerente de risco 
sênior deve ser subordinado ao membro do Comitê 
Executivo designado para as questões ambientais e 
sociais no que se refere às atividades da instituição 
financeira relacionadas ao ESMS.

Coordenador ambiental e social: manutenção do sis-
tema e apoio operacional: o coordenador ambiental e 
social atua dentro da organização como um especialis-
ta em questões ambientais e sociais e de aplicação do 

ESMS e deve contar com treinamento adequado. Essa 
pessoa responde pela sua criação, bem como pela 
atualização dos procedimentos e documentos. O coor-
denador supervisionará a aplicação do ESMS às ope-
rações da instituição financeira e prestará assistência 
no caso de questões complexas ou de risco ambiental 
e social elevado. No nível de carteira, o coordenador 
monitorará os níveis de risco ambiental e social do 
banco como um todo e assegurará a capacitação ade-
quada dos funcionários, oferecendo treinamento quan-
do necessário. Geralmente, esse cargo é atribuído ao 
Departamento de Gestão de Riscos e o coordenador 
assume a responsabilidade pelos assuntos ambientais 
e sociais, em tempo integral ou parcial, dependendo 
do volume de atividade da instituição financeira e do 
nível de risco ambiental e social. Geralmente o coor-
denador é subordinado diretamente ao gerente de ris-
co sênior e, em alguns casos, ao membro do Comitê 
Executivo.

Pessoal operacional: processamento de propostas 
de operação: os membros da equipe responsáveis 
pelas solicitações de crédito da instituição financei-
ra (gerentes de relacionamento, analistas de crédi-
to, representantes jurídicos, analistas de carteira) 
também são responsáveis pela aplicação do ESMS 
no nível das transações. Eles devem avaliar os ris-
cos ambientais e sociais no nível do investimento, 
discutir e negociar com o cliente as medidas de ges-
tão ambiental e social e monitorar o desempenho do 
cliente. Todo o pessoal pertinente deve trabalhar de 
perto com o coordenador ambiental e social ao lon-
go de todo o processo. A depender do tamanho e da 
natureza da organização, as instituições financeiras 
podem variar a alocação de seus recursos. Bancos 
menores podem centralizar a responsabilidade pelo 
ESMS em um cargo em tempo parcial ou integral; 
bancos maiores geralmente atribuem as responsabi-
lidades a vários membros da equipe. Além de ana-
listas de crédito, muitas instituições financeiras têm 
analistas ambientais e sociais dedicados, que são es-
pecialistas no setor e estão envolvidos no processo 
de crédito.

Pesquisa de BNDs: Sua organização possui 
uma equipe exclusiva de gestão de risco 
ambiental e social?
Sim, um departamento/divisão/unidade: 38%
Sim, um coordenador em tempo integral: 31%
Não: 31%
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4.3  Adaptação de um ESMS a diferentes 
atividades bancárias 

Como acima mencionado, um ESMS é composto por 
vários elementos constitutivos: quanto maior o ESMS, 
mais elementos de gestão de risco ele conterá. Sua ex-
tensão depende, em grande parte, do perfil de risco da 
instituição financeira, que é determinado predominan-
temente por suas atividades de empréstimo. De forma 
geral, os BNDs podem ser ativos em seis atividades de 
negócios diferentes. Apresentamos abaixo uma breve 
descrição do nível típico de risco ambiental e social 
relacionado a cada uma delas:

Microcrédito: o nível de risco ambiental e social do 
microcrédito é geralmente baixo, devido a seu peque-
no volume unitário, prazo curto dos projetos, escala 
relativamente pequena dos clientes (pessoas físicas 
ou microempreendedores) e impactos de risco relati-
vamente baixos. Os riscos são baixos, já que a maio-
ria das instituições de microcrédito presta serviços 
financeiros a vários setores voltados para as popu-
lações carentes e, embora os impactos ambientais e 
sociais possam ser significativos em determinados 
setores, como agricultura e comércio (por exemplo, 
oficinas de metal, oficinas têxteis, lavanderias a seco, 
etc.), o nível de risco frequentemente é baixo devido 
ao pequeno porte da instituição. Se estiverem con-
centrados em um grupo específico de clientes ou em 
uma região geográfica específica, os projetos podem 
ser considerados como uma única atividade com im-
pacto ambiental e social possivelmente cumulativo 
que pode ser moderado ou baixo. Bastaria que a ins-
tituição financeira examinasse apenas as atividades 
excluídas. Em um esforço para interagir com seus 
clientes em termos de proteção ambiental e desempe-
nho social, as instituições de microcrédito costumam 
oferecer programas de conscientização sobre as me-
lhores práticas. 

Pequenas e médias empresas: os possíveis impactos 
ambientais e sociais de projetos de pequenas e médias 
empresas (PMEs) variam sobremaneira, dependendo 

do porte da empresa, de seu setor de atuação e do 
tipo de financiamento em questão (empréstimos de 
curto prazo x financiamentos de longo prazo). O im-
pacto geralmente é baixo em relação aos empresários 
de pequeno porte (no contexto econômico local) de 
setores comerciais (serviços) que necessitam de capi-
tal de curto prazo, enquanto o risco pode ser maior 
em relação às PMEs maiores que atuam nos setores de 
indústria e infraestrutura e necessitam de capital de 
longo prazo. Portanto, os requisitos ambientais e so-
ciais dependerão do nível de risco do cliente, embora 
deva bastar incluir uma lista de verificação básica para 
comprovar a conformidade seu desempenho ambien-
tal e social.

Empréstimos para empresas: as carteiras de crédito 
a empresas costumam ter um perfil de nível de risco 
alto, devido ao porte das empresas que podem as-
sumir como clientes. Frequentemente, as atividades 
das empresas clientes são diversificadas, variando 
de serviços e comércio até indústria de transforma-
ção e indústria pesada, em cujo caso os impactos 
ambientais e sociais podem ser significativos. A fim 
de gerir adequadamente seus riscos de carteira, os 
bancos necessitarão de um ESMS completo, descrito 
na Seção 3.2.

Habitação: no setor habitacional, onde o financiamento 
é concedido a pessoas físicas sob a forma de seguros, 
hipotecas e/ou financiamento de benfeitorias, o risco 
ambiental e social é geralmente baixo. Contudo, se a 
casa estiver situada em área ambientalmente sensível 
(por exemplo, propensa a desastres naturais), o nível 
desse risco pode ser considerado médio. Os riscos ten-
dem a ser médios ou altos nas incorporações imobiliá-
rias, dependendo da instituição financeira estar exposta 
à incorporação imobiliária e a empréstimos hipotecá-
rios dentro do mesmo projeto. Uma lista de verificação 

“A abrangência do ESMS depende do perfil de 
risco da instituição financeira”
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básica personalizada pode ser suficiente para avaliar 
os riscos associados a esse tipo de financiamento (por 
exemplo, aquisição ilegal de terrenos, reassentamento 
involuntário, contaminação do solo, códigos de cons-
trução antissísmica, risco de desastres).

Comércio: as transações comerciais geralmente são de 
baixo risco, já que não têm impacto ambiental e social 
direto. Por outro lado, se a transação envolver produ-
tos com risco potencialmente elevado de impactos am-
bientais e sociais (por exemplo, óleo de dendê, soja, 
madeira, ouro), o nível de risco normalmente é baixo 
ou médio. A maioria dos financiadores comerciais apli-
ca uma lista de exclusão a suas operações.

Infraestrutura: dado o porte e a natureza da infraes-
trutura e os impactos ambientais e sociais relaciona-
dos, a concessão de empréstimos para esses projetos 
tende a ser de alto risco, embora diminua para o nível 
médio se o projeto for de pequeno porte ou consistir 
principalmente de obras de manutenção. De forma 

geral, projetos de infraestrutura exigem diligência de-
vida ambiental e social completa, por vezes conduzida 
por um especialista externo.

Em resumo, o ESMS deve refletir a estrutura de 
risco da carteira da instituição financeira e de cada 
operação: quanto maior o risco, mais amplo o pro-
cesso. Em alguns casos, a aplicação de um ESMS bá-
sico será suficiente para triar e atenuar subprojetos 
específicos. Se a carteira da instituição financeira for 
considerada de baixo risco, o ESMS pode não ser ne-
cessário, bastando a lista de exclusão e a verificação 
da conformidade com as leis e regulamentos locais.

4.4  ESMS para instituições financeiras de 
Nível 2

As instituições financeiras de Nível 2 precisam de 
abordagens diferentes em sua gestão ambiental e so-
cial, uma vez que não têm contato direto com os bene-
ficiários de seus financiamentos. Por outro lado, elas 
têm um potencial de alavancagem importante, que 

Quadro 5: BANCOLDEX: como assegurar a implementação como um banco de Nível 2

Na qualidade de banco de Nível 2, o Banco Nacional de Desenvolvimento Colombiano (BANCOLDEX) depende de seus 
intermediários financeiros para o cumprimento de suas exigências ambientais e sociais. Como apenas os intermediários 
financeiros estão em contato direto com os beneficiários finais, é sua responsabilidade delegada assegurar o cumpri-
mento das normas ambientais e sociais do BANCOLDEX.

Para assegurar a realização do processo de monitoramento, o BANCOLDEX determina que seus intermediários finan-
ceiros apliquem um ESMS básico que atenda adequadamente às normas definidas por ele. A instituição também organiza 
treinamentos internos sobre gestão de riscos ambientais e sociais. As sessões de treinamento incluem os argumentos em 
favor da sustentabilidade e capacitação em riscos ambientais e sociais. O BANCOLDEX já realizou treinamentos em 15 
instituições financeiras da Colômbia, com o objetivo de aumentar esse número. 

Sobre a experiência do BANCOLDEX na implementação de práticas ambientais e sociais como um banco de Nível 2, 
Doris Arévalo, Diretora de Inteligência de Negócios, comentou: 

“Não é difícil explicar os requisitos de A&S a nossos beneficiários, que aplicam nosso modelo de riscos sociais e ambien-
tais. Tratam-se de empresas familiarizadas com a gestão e o controle de seus riscos ambientais e sociais. Na verdade, o 
desafio é gerar entre os intermediários financeiros a conscientização sobre a importância de identificar e gerenciar esses 
riscos a fim de melhorar o desempenho ambiental de sua clientela e identificar novas oportunidades de financiamento para 
esses clientes.”
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avaliação da capacidade de gestão ambiental e social 
global das instituições de Nível 1 participantes e, as-
sim, concentrar-se em sua capacidade de incluir re-
quisitos ambientais e sociais em suas operações. Os 
BNDs de Nível 2 podem ser obrigados pelos credores 
internacionais a adotar um ESMS para ter acesso a 
financiamentos. Alguns bancos multilaterais determi-
naram diretrizes e salvaguardas para as instituições 
financeiras, inclusive recursos de cooperação técni-
ca. Em termos gerais, o potencial de alavancagem 
dos bancos de Nível 2 depende fortemente da capa-
citação e do fortalecimento do setor bancário comer-
cial local.

pode causar um impacto considerável no setor de ser-
viços financeiros local como um todo. 

Conforme observado na Seção 1.2.2, apenas 14% 
dos BNDs de Nível 2 pesquisados na região da ALC 
adotaram um ESMS (em comparação com 50% dos 
bancos de Nível 1). Alguns acreditam não estar su-
jeitos a diretrizes ambientais e sociais, ao passo que 
outros aplicam critérios de elegibilidade ambiental e 
social a seus concorrentes bancários de Nível 1. 

As instituições financeiras de Nível 2 devem 
elaborar seu próprio conjunto de critérios de elegi-
bilidade para instituições financeiras de Nível 1 (ou 
outros tipos de entidades executoras) e conduzir uma 
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Criação de um ESMS

A criação de um ESMS é um processo que deve 
ser efetuado pela própria instituição financeira. 
Ele deve ser adaptado aos processos e proce-

dimentos internos e basear-se na experiência anterior 
no mercado local. Os especialistas externos podem 
fornecer a capacidade para a gestão de riscos ambien-
tais e sociais no início, mas o controle e a responsa-
bilidade finais devem ficar nas mãos da instituição 
financeira. Está disponível on-line uma grande quan-
tidade de ferramentas de conhecimento e de “código 
aberto” (ver Seção 5.4), que permitirão ao banco mon-
tar os elementos constitutivos, diminuindo assim a ne-
cessidade de auxílio externo.

5.1 Abrangência

5.1.1  Formação de um grupo de trabalho

No início, a responsabilidade em tempo integral pela 
coordenação do ESMS deve recair sobre um membro 
sênior da equipe (com apoio técnico externo, se neces-
sário). É importante formar um grupo de trabalho com 
um mandato claro da alta administração para desen-
volver o sistema. O grupo deve ser composto por um 
gerente sênior responsável pelos riscos ambientais e 
sociais, um coordenador de ESMS, um especialista ex-
terno (se necessário) e pessoal da equipe operacional 

5

FIGURA 7. Principais etapas da criação e implementação de um ESMS

Elaboração dos procedimentos
e documentos do ESMS

Definição e abrangência

PROJETO DO ESMS IMPLEMENTAÇÃO DO ESMSDIMENSIONAMENTO

Aprovação da direção

Formação de um grupo de trabalho

Avaliação da carteira

Elaboração de um plano de ação

Implementação

Capacitação

Monitoramento e relatórios

Fonte: Steward Redqueen.
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da instituição financeira. É essencial mobilizar os de-
partamentos comercial e de crédito, que estarão en-
volvidos com o sistema no dia a dia, não apenas para 
obter sua adesão, mas também para assegurar que o 
sistema seja eficiente e integre plenamente as lições 
aprendidas com projetos anteriores. O grupo de traba-
lho tem as seguintes responsabilidades:

 • Análise de risco da carteira. A análise deve identifi-
car os setores e clientes que possuem riscos e im-
pactos ambientais e sociais significativos e rever 
os procedimentos existentes para sua gestão. Com 
base na análise e revisão, uma análise de lacunas 
definirá o tipo de procedimentos, políticas e do-
cumentos que deverão ser formulados ou atuali-
zados a fim de assegurar que o ESMS atenda aos 
padrões recomendados. 

 • Elaboração de um plano de ação. O plano de ação 
deve definir as ações, recursos, responsabilidades, 
prazos e resultados do projeto, além de incluir as 
expectativas das partes interessadas e o compro-
misso da instituição financeira com as iniciativas 
internacionais (como as descritas na Seção 1.3.1).

5.2 O formato do ESMS

5.2.1 Definição e abrangência

Baseando-se nos processos existentes da instituição 
financeira, o grupo de trabalho pode desenvolver uma 
estrutura de ESMS para definir os setores, padrões, tipo 
de financiamento e montantes de empréstimo a serem 
aplicados. A consulta à equipe da instituição financeira 
no início do processo é importante para assegurar que 
o ESMS seja aplicável e prático para o projeto.

5.2.2  Elaboração dos procedimentos e documentos 
do ESMS

Essa fase do projeto abrange a criação de políticas 
e procedimentos (listas de exclusão, manuais perti-
nentes, padrões recomendados e diretrizes setoriais) 
para sustentação do ESMS. O grupo de trabalho os 

desenvolve e os explica detalhadamente ao pessoal 
pertinente. Devem ser distribuídas minutas dos docu-
mentos visando a coleta de contribuições do pessoal. 

5.2.3 Aprovação da direção

Uma vez finalizados o ESMS e o material de apoio, o gru-
po de trabalho deve submetê-los à aprovação do Comitê 
Executivo. O plano do ESMS deve incluir as implicações 
institucionais e operacionais, um plano e um cronogra-
ma de implementação e um programa de treinamento. 

5.3 Implantação do ESMS

5.3.1 Implementação 

Uma vez aprovado pelo Comitê Executivo, o ESMS deve 
ser introduzido gradualmente como uma fase piloto a 
fim de avaliar sua funcionalidade dentro do ciclo de cré-
dito, com foco em um número limitado de operações 
em diferentes setores e com níveis de risco variados. Os 
resultados devem ser avaliados cuidadosamente, com a 
realização dos ajustes eventualmente necessários, an-
tes de sua implementação completa. O sistema normal-
mente só deveria ser aplicado a novas operações. 

5.3.2 Capacitação

É necessário um programa de treinamento para os fun-
cionários no nível operacional, envolvidos na aplica-
ção do ESMS, com vistas a assegurar sua familiarização 

Pesquisa de BNDs: Quem recebeu treinamento 
ambiental e social em sua organização?
Departamento/especialista ambiental 
e social:  69%
Encarregados de empréstimos: 44%
Analistas de crédito: 44%
Membros do Conselho de Administração: 19%
Alta administração: 19%
Ninguém: 19%
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com as práticas e procedimentos. O programa deve in-
cluir, também, incentivos para a identificação de no-
vas oportunidades de negócios ambientais e sociais. 
Devem ser oferecidas sessões práticas de treinamen-
to, com o uso de materiais de estudo de caso e ferra-
mentas interativas.

5.3.3 Monitoramento e apresentação de relatórios

Uma vez que o ESMS esteja em vigor, os riscos e os im-
pactos da carteira da instituição podem ser monitorados 
e reportados periodicamente, tanto interna como exter-
namente. A estrutura de relatórios deve (i) encaixar-se 

no cronograma de relatórios regulares da instituição 
financeira e (ii) harmonizar os diversos requisitos de 
relatórios das instituições financeiras internacionais ou 
outras entidades doadoras. Isso minimizará o esforço 
despendido na prestação de contas, sem comprometer 
os requisitos de relatórios ambientais e sociais. 

5.4 Recursos Disponíveis

Estão disponíveis gratuitamente na Internet diversas 
ferramentas e instrumentos que fornecem as informa-
ções necessárias para criar um ESMS ou aprimorar um 
já existente. Os especialistas da área recomendam os 
seguintes.

5.4.1 Plataforma FinanzasCarbono

O site da FinanzasCarbono tem uma comunidade de 
prática para as instituições financeiras, que inclui 
mais de 50 webinars, materiais de e-learning, fóruns, 
informações sobre eventos e uma biblioteca com mais 
de 1.400 estudos de caso e publicações relativas às 

“Aproximadamente 44% dos BNDs 
pesquisados têm um relatório anual que 
inclui a prestação de contas financeira e 
relativa a questões ambientais e sociais. 
Estima se que 6% planejem proceder dessa 
forma dentro dos próximos dois anos. “

Quadro 6:  A experiência da Caixa Econômica Federal

Fundada em 1861, a Caixa Econômica Federal do Brasil cresceu e transformou-se no maior banco público da América 
Latina, com 34 milhões de clientes. Devido à sua ambição de liderar o setor de serviços financeiros, em 2005 a institui-
ção começou a abordar estruturalmente o risco ambiental e social em todas as suas transações. Em 2007, ela reviu sua 
política de crédito de modo a incluir uma seção relativa à gestão de riscos ambientais e sociais e criou um novo Depar-
tamento de Sustentabilidade para analisar esses riscos. 

Seis meses após a adoção de requisitos ambientais e sociais para as solicitações de crédito, em 2008, o Departa-
mento de Sustentabilidade elaborou, com a ajuda de um especialista externo, um conjunto completo de procedimentos e 
ferramentas para operacionalizar os novos requisitos ambientais e sociais do banco, além de dar treinamento ao pessoal 
pertinente. Com o tempo, as políticas e procedimentos foram aprimorados.

Segundo José Maximiano de Mello Jacinto, Diretor de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais, a combinação de 
implementação ágil e melhoria contínua foi fundamental para o sucesso da Caixa. 

“Percebemos que nunca seríamos capazes de concluir a elaboração de nossas políticas e procedimentos de forma teórica. 
Eles deveriam ser aplicados a casos reais, de forma que decidimos aplicá-los como um projeto piloto e, com base na experiência 
adquirida, promovemos seu aperfeiçoamento contínuo. Isso se mostrou um excelente ponto de partida para a criação de um 
conjunto abrangente, porém prático, de procedimentos e ferramentas, já que todos foram (e ainda são) testados e aprimorados. 
Essa abordagem ajudou a poupar tempo e, ao mesmo tempo, nos permitiu ficar em sintonia com a realidade de nossos clientes.”
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experiências de instituições financeiras na criação e 
promoção de instrumentos de financiamento verde.30 

5.4.2 FIRST for Sustainability

A FIRST for Sustainability oferece às instituições finan-
ceiras recursos, soluções e ferramentas on-line rela-
tivos aos benefícios da gestão de riscos ambientais e 
sociais e a como identificar e aproveitar oportunidades 
de negócios. A FIRST oferece um guia e ferramentas 
abrangentes para entender e gerenciar os riscos, in-
clusive formas de implementar um ESMS, conduzir a 
diligência devida ambiental e social, criar uma nova 
programação de projetos e desenvolver novos produtos 
e serviços adaptados às necessidades dos clientes.31 

5.4.3 Programa BeyondBanking do BID

BeyondBanking é um programa de sustentabilidade glo-
bal criado pelo BID que visa, por meio da cooperação 
técnica e financeira, promover princípios sustentáveis 
de governança ambiental, social e empresarial entre 
as instituições financeiras da ALC. O BeyondBanking 
abrange seis pilares estratégicos: fortalecimento das 
estratégias financeiras, fortalecimento da governança 
corporativa, tecnologias e informações inovadoras, 
diversidade e igualdade de gênero, aprendizagem e 
formação financeira e operações bancárias verdes. Ele 
oferece empréstimos e capacitação para desenvolver 
projetos-piloto dentro desses pilares.32

5.4.4  Manual eletrônico de gestão de riscos 
ambientais e sociais do BERD

O Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BERD) oferece um manual de orien-
tação on-line para a avaliação dos riscos ambientais e 
sociais. Embora destine-se ao uso pelos parceiros fi-
nanceiros do BERD (por exemplo, bancos com linhas de 
crédito na instituição), outras instituições financeiras 
podem consultá-lo. O BERD projetou os procedimentos 
de modo a serem facilmente integrados aos processos 
existentes para análise de transações.33 

5.4.5 Padrões de desempenho da IFC

Os padrões de desempenho da IFC formam a prin-
cipal referência internacional para a identificação e 
gestão de riscos ambientais e sociais e foram adota-
dos pela maioria dos bancos comerciais e de desen-
volvimento e por muitos investidores, como fundos 
de pensão e gestoras de ativos, como um componen-
te essencial de sua gestão de riscos ambientais e so-
ciais. As Diretrizes Gerais de Meio Ambiente, Saúde 
e Segurança (EHS) da IFC oferecem apoio em rela-
ção a exemplos internacionais gerais e setoriais de 
boas práticas para atender a seus oito Padrões de 
Desempenho.34 

5.4.6 Iniciativa Financeira do PNUMA

A UNEP FI oferece diversas ferramentas, entre as quais 
um curso on-line de análise de risco ambiental e so-
cial e vários workshops, a Ferramenta de Orientação 
sobre Direitos Humanos para o Setor Financeiro 
(ver http://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/) e 
Briefings de Risco Ambiental e Social para facilitar a 
adoção de políticas e procedimentos de financiamen-
to sustentável. A ferramenta de orientação destina-se 
a ser um mecanismo de sinalização on-line, fornecen-
do aos emprestadores informações sobre riscos de 
direitos humanos. Os briefings oferecem uma visão 
geral de questões gerais, riscos ambientais e sociais, 
considerações essenciais e recursos relevantes para 
10 setores.35 

30  Para obter mais informações, veja http://finanzascarbono.org/
31  Para obter mais informações, veja http://firstforsustainability.org.
32  Para obter mais informações, veja http://www.iadb.org/es/recur-
sos-para-empresas/beyondbanking/beyondbanking-banking-on-glo-
bal-sustainability,1961.html.
33  Para obter mais informações, veja http://www.ebrd.com/environ-
ment/e-manual/af6guide.html.
34  Para obter mais informações, veja http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performan-
ce_Standards.pdf?MOD=AJPERES e http://www.ifc.org/wps/wcm/con-
nect/554e8d80488658e4b76af76a6515bb18/Final%2B-%2BGene-
ral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES
35  Para obter mais informações, veja http://www.unepfi.org/index.html.
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5.4.7  Ferramentas do Conselho Empresarial Mundial 
para o Desenvolvimento Sustentável

O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável oferece um portal com links para várias 
ferramentas úteis, como o Toolkit de Financiamento 
Florestal Sustentável e os padrões da Iniciativa do 
Protocolo de GEE.36 

5.4.8 Ecobanking

O Ecobanking, a INCAE Business School, a Agência de 
Cooperação Alemã (GIZ) e a UNEP FI reuniram uma 
série de ferramentas, principalmente em espanhol.37 

5.5  Implicações relativas a prazos e 
orçamentos

5.5.1 Prazos e orçamentos para a criação de um ESMS

O tempo necessário para desenvolver um ESMS de-
pende, em grande parte, da complexidade do sistema 
e da natureza e do porte da instituição financeira. O 
feedback dos BNDs na pesquisa e nas entrevistas, bem 
como a experiência com outras instituições financei-
ras, mostra que, de forma geral, um ESMS pode ser 
desenvolvido no prazo de um ano. Um ESMS básico 
muitas vezes é suficiente para instituições financeiras 
com perfil de risco baixo (por exemplo, as que operam 
com microcrédito, financiamento do comércio exterior 
e empréstimos a PMEs), levando cerca de seis a oito 
meses para ser desenvolvido. Aquelas com um perfil 
de risco maior requerem um sistema mais sofisticado e 
um amplo leque de instrumentos de apoio. A experiên-
cia mostrou que podem ser necessários de oito a dez 
meses para sua preparação.

Embora a criação de um ESMS exija tempo e 
dinheiro, os recursos são relativamente limitados 
quando comparados ao desenvolvimento de outros 
sistemas (por exemplo, desenvolvimento de siste-
mas de TI, revisão da política de crédito, etc.). Na 
maioria dos casos, para desenvolver o ESMS o ban-
co forma uma equipe de projeto composta por um 

coordenador ambiental e social e representantes de 
gestão de riscos e gestão de crédito, os dois últimos 
com a finalidade de assegurar a uniformidade com os 
procedimentos de risco e operações comerciais, res-
pectivamente. Muitas instituições financeiras con-
tratam especialistas para auxiliar o coordenador no 
desenvolvimento do ESMS, o que pode poupar tempo, 
embora possa aumentar o orçamento. Estima-se que 
o custo de desenvolvimento de um ESMS comece em 
aproximadamente US$ 15.000 para uma instituição 
financeira relativamente pequena, com uma quantida-
de limitada de atividades bancárias. A maior parte do 
trabalho do projeto é feita internamente, com parti-
cipação limitada de especialistas externos. Por outro 
lado, o custo pode subir para a faixa de US$ 100,000–
US$ 150.000 em um banco de grande porte, com es-
trutura organizacional complexa e várias atividades 
bancárias e onde seja necessário um maior apoio téc-
nico externo. A pesquisa para este relatório não mos-
trou custos superiores a esse valor.

5.5.2  Prazo e orçamento para a implantação de um 
ESMS

Como um novo ESMS deve ser aplicado a uma série de 
operações para ser adequadamente testado, a duração 
da fase piloto dependerá do tempo para o processa-
mento de uma transação dentro do ciclo de crédito. 
Em média, uma fase piloto pode levar até três meses. 

A etapa final antes da implantação do ESMS é a 
capacitação do pessoal. Ainda que um workshop de 
meio dia seja suficiente, dependendo da natureza e do 
porte da organização pode ser necessário mais tem-
po para organizá-lo. Embora dois dias devam ser su-
ficientes para as instituições financeiras centralizadas 
de pequeno porte, é necessário mais tempo para as 
instituições financeiras maiores com uma ampla rede 
de agências. Na maioria dos casos, a capacitação le-
vou entre dois e três meses, após o que o ESMS foi 
totalmente aplicado. 

36  Para obter mais informações, veja http://www.wbcsd.org/home.aspx.
37  Para obter mais informações, veja http://www.ecobanking.com/ES/.
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instituição financeira de Nível 2 pode alocar recursos 
para as sessões de treinamento de meio dia de seus 
intermediários de Nível 1, abrangendo logística, mate-
riais, viagens e diárias. Uma instituição financeira de 
Nível 1 também pode precisar alocar um orçamento 
para viagens e diárias. 

A fase-piloto e o período de treinamento geral-
mente exigem um orçamento além dos honorários 
dos especialistas, estimado em montante inferior à 
faixa US$ 10.000–US$ 20.000. A instituição finan-
ceira deve assegurar recursos suficientes para o trei-
namento, um componente essencial do sistema. Uma 

Quadro 7:  É possível quantificar o custo de um ESMS?

Conforme descrito anteriormente neste documento, a Financiera Rural, agência mexicana que oferece financiamentos 
de Nível 1 e Nível 2 a atividades econômicas nas zonas rurais, está criando e implementando um ESMS. Durante a fase 
inicial do projeto, a equipe realizou discussões sobre o tempo necessário para seu desenvolvimento e seu custo. Os 
especialistas técnicos previram que os atrasos e custos seriam relativamente pequenos. O ESMS precisou de oito horas 
adicionais na diligência devida do projeto, resultando em um ligeiro atraso. Apesar das estimativas de necessidade de 
pessoal em 5 equivalentes a tempo integral (FTE) (um FTE sendo capaz de processar um máximo de 200 operações por 
ano no ESMS), o total na Financiera Rural foi de aproximadamente 1.000 FTEs.

O Banco Cuscatlan, agora de propriedade do Citibank, operou um ESMS de primeira linha para uma carteira de 
US$ 2 bilhões, com 1,5 ETI direto e custo anual total inferior a US$ 75.000 (2003–08). A pequena equipe envolvida 
recebeu crédito por evitar a perda de dezenas de milhões de dólares e pela criação de duas novas linhas de produtos 
lucrativos, destinados ao financiamento da atenuação de riscos ambientais e sociais. 
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Lições aprendidas

Antes de integrar a gestão de riscos ambientais 
e sociais, os BNDs pesquisados perceberam 
uma série de desafios, como a pressão adver-

sa do mercado e a expectativa de custos elevados, 
bem como a falta de conscientização dos clientes so-
bre os riscos e/ou oportunidades da gestão de riscos 
ambientais e sociais. Esta última está intimamente li-
gada ao argumento comercial para a gestão de riscos 
ambientais e sociais, que não é suficientemente claro 
para dois terços dos pesquisados. Apesar desses de-
safios, a maioria dos BNDs manifestou interesse — e 
comprometimento da alta administração — no senti-
do de implementar a gestão de riscos ambientais e so-
ciais. A figura 8 mostra a importância de informar os 

BNDs sobre os riscos, oportunidades, justificativa de 
negócios e custos estimados da criação e implanta-
ção de um ESMS.

Durante o processo de desenvolvimento e imple-
mentação, os BNDs pesquisados indicaram ter enfren-
tado cinco grandes obstáculos, o mais grave deles a 
dificuldade de mensurar os benefícios, uma vez que 
traduzir a atenuação de riscos em termos monetários 
foi, por si só, um grande desafio. Sem evidências quan-
tificáveis, não foi fácil convencer os céticos de uma 
organização do valor agregado da gestão de riscos 
ambientais e sociais. A equipe comercial, em especial, 
temia que houvesse resistência dos clientes dian-
te de exigências, avaliações e papelada adicionais, 

6

FIGURA 8. Integração da gestão de riscos ambientais e sociais: desafios percebidos

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Falta de consciência de riscos e/ou oportunidades

Falta de pressão do mercado

Custos elevados
Falta de justificativa comercial/

dificuldade para mensurar os benefícios
Monitoramento e execução insatisfatórios

Falta de interesse geral

Falta de empenho da alta gerência

Regulação ambiental e social insuficiente

Concorrência excessiva

Fonte: Pesquisa de BNDs.
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FIGURA 9. Integração da gestão de riscos ambientais e sociais: desafios enfrentados pelos BNDs pesquisados

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Falta de justificativa comercial 
clara

Falta de capacitação

Ausência ou insuficiência
dos requisitos legais

Resistência do cliente
aos requisitos

Dificuldade de mensurar 
os resultados

Em grande medida Em certa medida Quase nada Nada

Porcentagem

Fonte: Pesquisa de BNDs.

dificultou seriamente a implementação e o sucesso fi-
nal do ESMS.

uma grande barreira. Sem treinamento adequado, o 
entendimento e a adesão eram insuficientes, o que 
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Da gestão de riscos até o 
desenvolvimento dos negócios

As instituições financeiras não estão interes-
sadas apenas em conquistar carteiras que mi-
nimizem os riscos ambientais e sociais; elas 

também buscam formas de aproveitar as novas opor-
tunidades de negócios que surgirão em função do de-
senvolvimento sustentável. Conforme observado pela 
UNEP (2011), um amplo leque de acontecimentos fi-
nanceiros fez surgir o apoio a essa transição para uma 
economia verde, como investimentos em energia sus-
tentável, tecnologias energéticas mais limpas e criação 
dos mercados de carbono. As instituições financeiras 
já investiram maciçamente no setor de energia reno-
vável, ao passo que outros mercados e instrumentos 
ainda estão surgindo. Edificações (imóveis em geral), 
silvicultura e agricultura sustentável, transportes com 
baixa emissão de carbono, manejo de detritos e forne-
cimento de água doce são setores onde as instituições 
financeiras identificaram oportunidades ambientais 
para o financiamento da sustentabilidade. As oportu-
nidades sociais incluem o acesso ao financiamento por 
meio da inclusão financeira e da colaboração com mer-
cados de baixa renda até então desassistidos.

A função das instituições financeiras é determi-
nante para que diferentes setores da economia se tor-
nem verdes. Instituições financeiras públicas, como 
os BNDs, têm um papel de destaque a desempenhar, 
já que as finanças públicas são capazes de funcionar 
como um catalisador da colaboração pública e priva-
da, mais especificamente como um fiador do risco. 
Ao fornecer financiamento público de longo prazo, 
os BNDs podem contribuir sobremaneira para a am-
pliação do financiamento para esses setores da sus-
tentabilidade. Seu mandato público os coloca em uma 
posição de foco em pesquisa e desenvolvimento, bem 
como em projetos demonstrativos, gerando financia-
mento do setor privado quando novas tecnologias che-
gam à fase de investimento.

Quanto às oportunidades de sustentabilidade, o 
carbono geralmente é reconhecido como um gerador 
de valor na maioria dos setores. As instituições finan-
ceiras têm oportunidades potenciais de investimen-
to significativas no mercado de carbono e negócios 
correlatos. 

7
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Conclusões e recomendações

8.1 Principais resultados

A análise documental, a pesquisa e as entrevistas rea-
lizadas para este relatório geraram as seguintes três 
constatações sobre a gestão ambiental e social entre 
os BNDs:

As principais razões para um BND começar a abordar 
questões ambientais e sociais estão relacionadas a 
risco e conformidade

A maioria dos BNDs implementa um ESMS em função 
de três fatores principais: (i) possível risco financei-
ro, jurídico e de reputação associado a impactos am-
bientais e sociais adversos; (ii) mandato público que 
determina que o BND considere o impacto de seu finan-
ciamento sobre a sociedade e país em que visa atuar; 
e (iii) motivação intrínseca de um BND para operar de 
forma ambiental e socialmente responsável. Além dis-
so, os acionistas e órgãos reguladores têm sido os mais 
influentes na colocação das questões ambientais e so-
ciais na agenda dos BNDs, tornando-a assim uma ques-
tão de conformidade.

A maioria dos BNDs aplica padrões ambientais e 
sociais, em sua maior parte com base em seu marco 
jurídico, mas não raro carecem de uma abordagem 
estruturada e coerente

Quase todos os BNDs pesquisados aplicam normas am-
bientais e sociais às suas operações de empréstimo, 

seja caso a caso ou por meio de um procedimento for-
mal. Devido ao marco jurídico que os norteia, os BNDs 
são meticulosos na verificação da conformidade de uma 
transação com a legislação ambiental e social nacional. 
No entanto, uma minoria de BNDs desenvolveu um sis-
tema que inclui políticas transparentes, procedimentos 
padronizados e responsabilidades claras referentes à 
gestão ambiental e social, e aplicam tudo isso de forma 
estruturada. Recursos financeiros e humanos limitados 
figuram entre as razões mais citadas para tanto. 

Os BNDs consideram desafiadora a implementação 
de um ESMS, mas veem inúmeras vantagens uma vez 
que o sistema esteja em funcionamento

Os BNDs que implementaram um ESMS em suas ope-
rações enfrentaram diversas dificuldades internas e 
externas no processo. Internamente, os funcionários 
não têm consciência das questões ambientais e sociais 
e, muitas vezes, estão mal equipados para avaliar os 
impactos e riscos de uma transação. Externamente, os 
clientes subestimam a relevância da sustentabilidade 
para seus negócios, tanto em termos de risco como de 
oportunidades. Entretanto, uma vez que o ESMS esteja 
em pleno funcionamento, os BNDs consideram o sis-
tema uma ferramenta útil para melhorar a qualidade 
da carteira e, além disso, uma base útil para a criação 
de novas oportunidades de financiamento, calcadas na 
sustentabilidade, e o aprimoramento das relações com 
os clientes. 

8
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8.2 Recomendações para os BNDs

A implementação de um ESMS não precisa ser difícil e, 
em essência, não é diferente de qualquer outra mudan-
ça gerencial em um banco. Contudo, assim como ocor-
re durante essas mudanças, existem algumas regras a 
seguir para assegurar o sucesso da implementação. O 
sucesso na criação de um ESMS depende do nível de 
controle, dedicação, comprometimento e planejamen-
to da instituição financeira. São descritas abaixo al-
gumas das principais lições aprendidas, baseadas na 
experiência de especialistas que já trabalharam em 
muitos processos de implementação de ESMS em ins-
tituições financeiras.

Conquiste o apoio da alta administração

Para conquistar a adesão do pessoal ao ESMS é im-
portante convencer os funcionários envolvidos de que 
a alta administração está comprometida com o tema. 
A alta administração deve transmitir essa mensagem 
com clareza e vigor e defender a necessidade da ges-
tão ambiental e social para que o pessoal a incorpore e 
trabalhe nesse sentido. Inversamente, se a alta admi-
nistração não estiver ou não parecer estar comprome-
tida, a equipe nunca irá aderir ao tema.

Incorpore completamente o ESMS nas operações

Um bom ESMS somente funciona quando é totalmente 
integrado aos procedimentos e documentação operacio-
nais do banco. Se funcionar paralelamente ao processo 
de crédito, o ESMS não será eficiente e criará muita de-
mora no processamento das transações. A fim de com-
patibilizar os procedimentos do ESMS e o processo de 
crédito, ambos devem ser cuidadosamente analisados e 
mapeados para assegurar o máximo de sinergias.

Siga o exemplo de outros projetos de gestão de 
mudanças

à medida que o ESMS tenha de ser incorporado às 
operações de crédito e, como estas muitas vezes são 

relativamente estáticas e difíceis de modificar, seria útil 
selecionar um momento estratégico para incorporar os 
elementos ambientais e sociais aos procedimentos e à 
documentação. Podem ocorrer momentos estratégicos 
durante o processo de revisão de crédito, modificação 
de sistemas e fluxos de trabalho de TI ou durante a 
manutenção anual dos procedimentos e documentos.

Mantenha-o prático e concreto para funcionários e 
clientes 

Se o desempenho ambiental e social de um cliente me-
rece aprimoramento, não é difícil criar uma lista com 
as medidas de melhoria desejadas. O segredo, porém, 
é identificar os elementos mais importantes da lista. 
Reúna um número limitado de prioridades em vez de 
sobrecarregar o cliente com uma relação extensa e, 
em seguida, defina indicadores de desempenho práti-
cos e concretos com objetivos e resultados claros para 
o cliente. Isso manterá a viabilidade para o cliente e 
para o banco.

Avalie, ajuste e aperfeiçoe continuamente o ESMS

A relevância e a prioridade de temas de gestão am-
biental e social mudarão com o tempo, de modo que 
os padrões de hoje não serão suficientes amanhã. 
Portanto, as políticas, procedimentos e ferramentas 
devem ser avaliados e aprimorados periodicamente. 
Especificamente, ferramentas como questionários e 
listas de verificação devem ser atualizados e comple-
tados com informações coletadas pelo banco no pro-
cesso de sua aplicação aos clientes e transações. Não 
deixe de pedir contribuições do pessoal operacional 
ao avaliar o ESMS e suas ferramentas de apoio, já que 
eles estão envolvidos na aplicação diária do sistema e 
terão informações valiosas.

Aprimore gradualmente o ESMS 

Muitas vezes, o risco ambiental e social é intangível 
e não pode ser capturado pelas abordagens de quan-
tificação de risco com as quais os banqueiros estão 
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acostumados, motivo pelo qual as pessoas precisam 
de tempo para se habituar a essa nova forma de tra-
balhar. Assim como acontece com outros processos 
que demandam mudanças na cultura interna, trata-
se de dar dois passos para a frente e um para trás. E 
não há problema nisso. É melhor começar modesta-
mente e gerar pequenos sucessos na implementação 
que mantenham o impulso do que propor uma mu-
dança revolucionária, que apresenta o risco de per-
der a adesão das pessoas quando os resultados estão 
fora de vista. Portanto, comece pequeno, amplie com 
rapidez e não esqueça que os bancos avançados le-
varam muito tempo para galgar a posição em que se 
encontram agora. 

Basta começar − e aprender na prática! 

Os bancos estão sempre executando vários projetos in-
ternos simultaneamente e, com efeito, muitas vezes os 
funcionários ficam cansados quando surge mais uma 
nova política ou procedimento. Dessa forma, as insti-
tuições buscam o momento exato para lançar projetos 
internos novos e demorados, como a implementação de 
um ESMS. Mas não há nunca um momento certo — do 
mesmo modo que sempre existe uma razão para adiar. 
A melhor forma de proceder é simplesmente começan-
do. Uma vez implementado, o ESMS não será perfeito, 
mas ele não precisa ser. O mais importante é iniciar o 
processo e aperfeiçoá-lo ao longo do caminho.





    43 

Bibliografia

Adaptation Fund. 2013. “Environmental and Social 
Safeguards, Readiness and More: The AFB’s 21st 
Meeting.” Washington, DC, EUA: Adaptation Fund.

ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo). 2011. “Sosteni-
bilidad financiera y nuevos retos de la banca de 
desarrollo.” Lima, Peru: ALIDE.

Banking for Society. 2012. “A Road to a More Sus-
tainable and Vigorous Financial Sector.” Bélgica: 
Banking for Society.

CAO. 2012. “CAO Audit of a Sample of IFC Investments 
in Third-Party Financial Intermediaries.”

Coastal Quest and Blue Earth Consultants. 2012. “The 
Banking Sector & Ecosystem Services. A Meta-
Analysis.”

DEG, RiskMetrics Group and Ceres. 2009. “Addressing 
Climate Risk: Financial Institutions in Emerging 
Markets.” A Best Practices Report. Alemanha: 
DEG.

DBSA (Development Bank of Southern Africa). 2011. “A 
Framework for Successful Development Banks.” 
Working Paper Series Nº 25. áfrica do Sul: DBSA.

EBRD (European Bank for Reconstruction and Develop-
ment). 2006. “Achieving the Bank’s Environmen-
tal Mandate through Financial Intermediaries.” 
Evaluation Department. Londres, Reino Unido: 
EBRD.

———. No date. “Electronic Environmental and Social 
Risk Management Manual.” Londres, Reino Unido: 
EBRD.

EcoBanking. 2004. “Opciones para una banca sosteni-
ble.” Bogotá, Colômbia: EcoBanking.

Finanzas Carbono. 2012. “Oportunidades para la ban-
ca de desarollo de America Latina y el Caribe en 
los mercados sostenibles.” Washington, DC: Fi-
nanzas Carbono.

FIRST for Sustainability. “Financial Institutions: Re-
sources, Solutions and Tools.” Washington, DC, 
EUA: FIRST for Sustainability.

Forest Carbon Partnership Facility. 2013. World Bank 
Safeguard Policies and the UNFCCC REDD+ Safe-
guards. 

GABV (Global Alliance for Banking on Values). 2012. 
“Strong, Straightforward and Sustainable Bank-
ing.” Países Baixos: GABV. 

GEF (Global Environment Facility). 2011. “GEF Poli-
cies on Environmental and Social Safeguard Stan-
dards and Gender Mainstreaming.” Chevy Chase, 
MD, EUA: GEF.

Green Climate Fund. 2011. “Report of the Transitional 
Committee for the Design of the Green Climate 
Fund.” Bonn, Alemanha: Green Climate Fund.

IDB (Inter-American Development Bank). 2011. “En-
vironmental, Social and Corporate Governance in 
Latin America and the Caribbean Financial Inter-
mediaries.” First Regional Survey. Washington, 
DC, EUA: IDB.

———. 2012a. “FI-Manual.” Unpublished document. 
Washington, DC, EUA: IDB.

———. 2012b. “Public Development Banks: Address-
ing the Challenges of Financing Climate Change 



44    GERENCIAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

Mitigation.” IDB Technical Note Nº IDB-TN-437. 
Washington, DC, EUA: IDB. 

———. 2012c. “The Role of National Development 
Banks in Intermediating International Climate Fi-
nance to Scale Up Private Sector Investments.” 
IDB Discussion Paper Nº IDB-DP-249. Washing-
ton, DC, EUA: IDB.

———. 2013a. “The Role of National Development 
Banks in Catalyzing International Climate Fi-
nance.” IDB Monograph Nº IDB-MG-148. Wash-
ington, DC, EUA: IDB. 

———. 2013b. “Office of Evaluation and Oversight. 
Mid-Term Evaluation of IDB-9 Commitments.” 
Environmental and Social Safeguards, including 
Gender Policy. Background Paper. Washington, 
DC, EUA: IDB.

IDFC (International Development Finance Club). 
2012a. “Position Paper on Leverage of Public and 
Private Funds.” Frankfurt, Alemanha: IDFC.

———. 2012b. “Mapping of Green Finance Delivered by 
IDFC Members in 2011.” Frankfurt, Alemanha: 
IDFC.

IIC. 2010. Sustainability Week.
IFC (International Finance Corporation). 2007. “Bank-

ing on Sustainability: Financing Environmental 

and Social Opportunities in Emerging Markets.” 
Washington, DC, EUA: IFC.

UN (United Nations). 1987. “Report of the World Com-
mission on Environment and Development: Our 
Common Future.” The Brundtland Report. New 
York, NY, EUA: UN.

UN DESA (United Nations Department of Economic 
and Social Affairs). 2005. “Rethinking the Role of 
National Development Banks.” Background Docu-
ment. New York, NY, EUA: UN.

UNEP (United Nations Environment Programme). 
2011. “Finance: Supporting the Transition to a 
Global Green Economy.” Nairobi, Quênia: UNEP.

UNEP FI (United Nations Environment Programme Fi-
nance Initiative). 2011. “Guide to Banking and 
Sustainability.” Genebra, Suíça: UNEP FI.

———. 2012. “Integración de la sostenibilidad en las 
instituciones financieras Latinoamericanas.” Ge-
nebra, Suíça: UNEP FI.

World Bank. 2012. “Getting to Green: A Sourcebook 
of Pollution Management Policy Tools for Growth 
and Competitiveness.” Washington, DC, EUA: 
World Bank.

World Resources Institute. 2005. Multilateral Devel-
opment Bank Lending through Financial Interme-
diaries: Environmental and Social Challenges. 



    45 

Anexo
Participantes da pesquisa BND

Os seguintes BNDs e organizações participaram da Pesquisa BND e de entrevistas telefônicas:

PESQUISA

Agencia Financiera de Desarrollo Paraguai

Banco Agrario De Colombia Colômbia

Banco Agropecuario — Agrobanco Peru

Banco do Brasil Brasil

Banco do Nordeste do Brasil Brasil

Banco de Desarrollo de El Salvador El Salvador

Banco de la Nación Argentina Argentina

Bancoldex Colômbia

BNDES Brasil

Caixa Econômica Federal Brasil

Centro de Energías Renovables Chile

Corporación Financiera de Desarrollo Peru

Corporación Financiera Nacional Equador

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura México

Financiera del Desarrollo Territorial Colômbia

Nacional Financiera México

Sociedad Hipotecaria Federal México
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ENTREVISTAS TELEFÔNICAS

Agencia Financiera de Desarollo Paraguai

Bancoldex Colômbia

Banco General (private bank) Panamá

BNDES Brasil

Caixa Econômica Federal Brasil

Financiera del Desarrollo Territorial Colômbia

Financiera Rural México

Grupo Financiero Banorte (private bank) México

International Finance Corporation (multi-lateral bank) Estados Unidos

Nacional Financiera México



Instituições para as Pessoas

Os bancos nacionais de desenvolvimento (BNDs) desempenham um papel singular na 
promoção da sustentabilidade. Em virtude de seu mandato público e contribuição para os 
mercados de crédito locais, os BNDs da América Latina e Caribe estão bem posicionados 
para apoiar investimentos sustentáveis e de baixa emissão de carbono, além de poder 
alavancar com eficiência o capital privado para esses bens públicos. Muitos BNDs da 
região vêm atuando como pioneiros na promoção da sustentabilidade em seus respectivos 
países. Esta publicação apresenta razões e incentivos para que as instituições financeiras 
(em particular os BNDs) implementem sistemas de gestão de riscos ambientais e sociais. 
Ela também apresenta fatores chave de sucesso e recomendações práticas para os BNDs 
dispostos a criar e implementar esse tipo de estrutura.

* * *

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é um organismo internacional 
criado em 1959 para promover o desenvolvimento econômico e social na América 
Latina e no Caribe.


