
RELATÓRIO DE
PESQUISA 2018

Uma análise das 

políticas e diretrizes 

socioambientais dos 

nove maiores bancos 

do Brasil 



1 

 
 

 Relatório de Pesquisa 2018 

 
 

 Uma análise das políticas e diretrizes 
socioambientais dos nove maiores bancos do Brasil 

 

Novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
 
 

Institucional  
 

Elici Maria Checchin Bueno 

Coordenadora Executiva 
 

Carla Hanli Cavalcanti Yue 

Gerente Organizacional 

 
Teresa Donato Liporace 

Gerente de Programas e Políticas 

 
 

Programa de Serviços Financeiros 
 

Ione Alves Amorim 

Líder do Programa 

 
Gustavo Pereira Machado de Melo Souza 

Assistente de Pesquisas 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

 
NOTAS 

Os bancos serão citados sempre em ordem alfabética. Nos destaques por tema, 
quando as notas forem diferentes, a citação será em ordem decrescente de nota. 

Todos os documentos citados são públicos e disponibilizados nos websites das 
respectivas instituições financeiras.  
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GLOSSÁRIO / GUIA DE ABREVIAÇÕES 
 

BCB: Banco Central do Brasil 

Cerflor: Certificação brasileira de manejo florestal 

CLT: Consolidação das Leis do Trabalho 

CVM: Comissão de Valores Mobiliários 

Elementos de Avaliação: Unidades básicas que refletem princípios, a partir dos 
quais são avaliados os bancos 

FEBRABAN: Federação Brasileira de Bancos 

FFGI: Fair Finance Guide International 

FSC: Forest Stewardship Council 

GEEs: Gases do Efeito Estufa 

GBR: Guia dos Bancos Responsáveis 

GRI: Global Reporting Initiative 

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IFC: International Finance Corporation 

MPMEs: Micro, Pequenas e Médias Empresas 

OIT: Organização Internacional do Trabalho 

ONU: Organização das Nações Unidas 

Profundo: Consultoria holandesa responsável pela metodologia do Fair Finance 
Guide International 

PRSA: Política de Responsabilidade Socioambiental 

RSA: Responsabilidade Socioambiental 

SARB: Sistema de Autorregulação Bancária da Febraban  

SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Quase todos os brasileiros utilizam os serviços prestados pelos bancos – seja para 
receber salário, movimentar dinheiro, fazer poupança, investimentos ou empréstimos 
(ou tudo isso junto). Dessa forma, remuneramos os bancos de várias formas: 
principalmente pelas tarifas e juros que pagamos e serviços que contratamos. Se 
guardamos dinheiro neles ou fazemos algum investimento, o dinheiro que fica lá é 
repassado por meio de empréstimos para terceiros. Mas o cliente não sabe quem são 
esses terceiros.  

Com o nosso dinheiro, o banco aumenta seu capital e pode fazer mais investimentos 
que considere estratégicos. Ou ainda, pode emprestar para empresas ou projetos dos 
mais diversos setores. E se você usa um banco ou subsidiária dele para canalizar seus 
investimentos, ele também influenciará sobre onde seu dinheiro será investido. 

Para permitir que você tome decisões mais conscientes de serviços financeiros, o Idec 
desenvolve desde 2011 o GBR. Nele, você pode saber quais os padrões exigidos pelos 
bancos para as empresas que ele financia e investimentos que ele faz. E também se 
ele é transparente, respeita o direito dos consumidores e se promove a inclusão 
financeira e a igualdade de gênero. 

E se você não gostar da conduta do seu banco, reclame. O site do GBR permite que 
você envie mensagens de satisfação ou insatisfação com seu banco, deixando-o assim 
atento às melhores práticas. Se sua opção for mudar para um banco mais 
responsável, o site também te explica como mudar de banco.  

*** 

A edição de 2018 do estudo de políticas de responsabilidade socioambiental do GBR 
apresenta duas novidades, a inclusão de mais um banco e um novo tema “Igualdade 
de Gênero”.  
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Com a inclusão do  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
passando de 8 para 9 bancos avaliados (Banco do Brasil, Bradesco, BNDES, BTG 
Pactual, Caixa, Itaú-Unibanco, Safra, Santander e Votorantim). O banco de 
desenvolvimento brasileiro é o 5º maior banco em ativos do País e tem grande 
relevância em diversos setores basilares para a economia brasileira pois é  um agente 
executor de políticas públicas do governo federal.  Está presente no microcrédito, no 
financiamento a grandes projetos e por meio de seus investimentos fortalece os 
“campeões nacionais”.  Suas operações podem ser diretas ou indiretas, esta última 
por meio de outros bancos.  

Com a inclusão do tema “Igualdade de Gênero”, o estudo passou a avaliar 18 temas 
agrupados em três categorias (transversais, setoriais e operacionais):  

Temas transversais: Mudanças climáticas, Corrupção, Igualdade de gênero, Direitos 
humanos, Direitos trabalhistas, Meio ambiente e  Impostos 

Temas setoriais: Armas, Alimentos, Florestas, Setor imobiliário e habitação, 
Mineração, Óleo e gás e Geração de energia 

Temas operacionais: Direitos do consumidor, Inclusão financeira, Remuneração e 
Transparência e prestação de contas 

Vale destacar que apesar da grande diferença do perfil econômico e financeiro entre 
os bancos, a avaliação de políticas reflete uma variável que não segue a dimensão de 
participação do banco no mercado e também da sua carteira de ativos.  A forma 
como os bancos tornam públicas suas políticas de investimentos e sustentabilidade 
poderia refletir melhor essa variável. A adoção de políticas, como será visto na análise 
dos elementos, aponta para pequenas ações, como a simples publicação da política 
existente já contribuiria para dar mais transparência e apontar o compromisso dos 
bancos e das empresas que recebem os financiamentos.   

O objetivo final da avaliação de políticas dos bancos é promover o desenvolvimento 
sustentável, através de investimentos que reduzam os impactos ao meio ambiente, 
respeito a igualdade de gênero, direitos humanos e trabalhistas. Já que os bancos são 
responsáveis por financiar todas as atividades econômicas, eles têm um papel 
primordial de zelar por essas questões. Bem como proporcionar aos clientes das 
instituições bancárias mais subsídios que possibilitem a escolha de bancos 
comprometidos e transparentes para movimentar seu dinheiro, investirem e 
guardarem suas economias. 

O GBR é parte do Fair Finance Guide international (Guia Internacional de Finanças 
Responsáveis), formado pela coalizão internacional de onze países (Alemanha, Brasil, 
Bélgica, França, Holanda, Índia, Indonésia, Japão, Noruega, Suécia e Tailândia) e 
coordenado pela Oxfam Novib. 

A metodologia é desenvolvida pela consultoria holandesa Profundo juntamente das 
organizações da sociedade civil que compõem as coalizões em cada um dos países do 
FFGI. Ela passa por revisões a cada dois anos baseadas nas sugestões dos bancos 
avaliados em todos os países da rede e atualizando-se com os padrões e 

 
 

http://www.oxfamnovib.nl/
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desenvolvimentos internacionais em matérias de responsabilidade social corporativa 
mais recentes. 

 

2. PROCESSO DE PESQUISA  
 

A avaliação de políticas socioambiental dos bancos no âmbito do Fair Finance Guide 
International é bienal e acontece nos 11 países da rede. No intervalo são feitos 
estudos de caso e também uma atualização da metodologia, que é internacional e 
unificada para todos os membros do FFG desde 2014. 

 

Documentos utilizados  
 

A avaliação foi realizada a partir de documentos públicos disponibilizados pelos 
bancos em suas páginas virtuais. Os documentos são dos mais diversos, e incluem 
questões financeiras, de governança e de sustentabilidade, dentre outras. No total 
foram utilizados 272 documentos. Buscamos todos os documentos que poderiam 
conter políticas e diretrizes dos bancos em seus sites de sustentabilidade, de relações 
com investidores, de relacionamento com o cliente, entre outros. 

Dentre os principais documentos analisados estão: Relatório Anual, Relatório de 
Sustentabilidade, PRSA, Relatório de Ouvidoria, Código de Ética, Política de 
Privacidade, Relatório de Gerenciamento de Riscos, Formulário de Referência, 
Demonstrações Financeiras Consolidadas (em IFRS e BRGAAP), Programa de 
Integridade, políticas setoriais ou temáticas, páginas de educação financeira e páginas 
de crédito à pessoa física.  

Grande parte desses documentos atendem às exigências internacionais de gestão de 
governança e auditoria fiscal, como é o caso do relatório anual e de sustentabilidade. 
A maioria dos bancos os elabora em conformidade com padrões internacionais de 
relatoria, sobretudo o Global Reporting Initiative (GRI). Na seção do tema 
“Transparência e Prestação de Contas”, a utilização desses padrões é analisada.  

 

Escolha das Instituições Financeiras 
 

Foram analisados os nove maiores bancos do País, segundo o total de ativos: Banco 
do Brasil (BB), Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Bradesco, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Santander Brasil, BTG 
Pactual, Banco Safra e Banco Votorantim.  

O BNDES, que é um banco de desenvolvimento, passou a fazer parte da análise neste 
ano de 2018, dada sua relevância no contexto nacional. Entretanto, ele tem várias 
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singularidades por não ser um banco de varejo, que serão pontuadas ao longo do 
relatório. 

 

Tabela 1 - Classificação dos bancos por total de ativos 

 

Banco Ativo total (em R$ milhões) 

BB 1.448,9 

Itaú 1.387,5 

Caixa 1.272,4 

Bradesco 1.071,3 

BNDES 836,2 

Santander 728,5 

BTG Pactual 171,1 

Safra 161,0 

Votorantim 98,1 

 

Fonte: IF.data, BCB. Dados de 06/2018. 

 

Etapas da pesquisa  
 

A presente avaliação de políticas dos bancos estendeu-se de julho a novembro de 
2018. A seguir, são detalhadas as etapas que foram seguidas pelo GBR, em 
conformidade com as práticas estabelecidas e seguidas em todos os países 
participantes do FFGI. 

Primeira etapa – início da avaliação: anúncio aos bancos sobre o início da pesquisa 
e chamada para comentar sobre a metodologia de avaliação, para que seus 
comentários fossem levados para a próxima atualização metodológica, que ocorrerá 
em 2019. O Idec também convidou-os para reuniões objetivando esclarecer o papel 
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da instituição no processo de pesquisa e para detalhar o funcionamento do projeto e 
da metodologia. 

Segunda etapa – análise documental: coleta e apreciação de documentos públicos, 
banco por banco. Após a coleta, esses documentos foram analisados em busca das 
políticas avaliadas em cada um dos temas pesquisados. Quando uma política era 
encontrada, a pontuação devida era atribuída em uma planilha com todos os 
elementos de avaliação da metodologia, colocando a referência de onde foi 
encontrada a política (documento, página e citação). A planilha é explicada na seção 
de metodologia. 

Terceira etapa – revisão interna e externa: primeiramente é feita a revisão das 
avaliações, banco por banco, internamente ao próprio Idec. Posteriormente as 
planilhas são remetidas à consultoria holandesa Profundo, que audita os resultados e 
faz o controle de qualidade, garantindo a consistência na aplicação da metodologia 
em todos os 11 países da rede FFGI. Ao receber os comentários da Profundo, são 
feitos os ajustes necessários e as notas de todos os bancos são consolidadas.  

Quarta etapa – revisão pelos bancos: cada banco recebeu sua planilha individual e 
teve um prazo para responder esclarecimentos requisitados pelos responsáveis pela 
pesquisa e averiguar se houve alguma imprecisão na compreensão de suas políticas. 
Também foi dado espaço para os bancos se comprometerem por escrito com 
mudanças até a próxima avaliação de políticas do GBR, em 2020. Foram enviadas 
orientações detalhadas para a revisão e recomendações de mudanças simples que 
poderiam ser feitas no próximo ano. 

Na mesma correspondência sugerimos realizar reuniões bilaterais com cada um dos 
avaliados para analisar o desempenho específico de cada um e sugerir mudanças. 
Esse convite também foi feito à Comissão de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade da Febraban, que é um dos principais fóruns de debate sobre 
questões de sustentabilidade entre os bancos brasileiros. Na reunião com a 
Febraban, o Idec apresentaria os resultados gerais e os gargalos que encontramos 
nas políticas dos bancos. 

Quinta etapa – finalização das notas e redação do relatório final: havendo 
terminado todas as reuniões e recebido todas as respostas dos bancos, os 
pesquisadores auferiram as informações e fizeram as alterações que foram 
necessárias nas notas. Ao finalizar os ajustes, foi redigido o presente relatório.  

Lançado o relatório, o relacionamento com os bancos não termina. O objetivo é que 
ele seja contínuo, já que estudos de caso são feitos entre as avaliações de políticas. 
Ademais, o diálogo perene permite acompanhar com mais clareza o processo de 
aprimoramento de políticas dos bancos. 

 

Diálogo com os bancos 
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Como explanado na seção anterior, em diversos momentos do processo de avaliação 
de políticas foi incentivada a participação dos bancos, que poderia inclusive ocasionar 
aumento das suas notas. Dentre os motivos do mau desempenho, está o entrave ao 
diálogo com o Idec no âmbito do GBR.  

Os bancos Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual e Itaú comunicaram por e-mail 
e por  telefone que o diálogo com o Idec se daria exclusivamente por meio da 
Federação Brasileira de Bancos - Febraban. O banco Santander não se manifestou. 

A Febraban foi convidada através de ofício para um diálogo com os bancos, mas 
declinou do convite do Idec para a reunião em que os resultados da avaliação 
seriam debatidos. Como justificativa, respondeu que os bancos estão focando seus 
esforços em outras iniciativas para o setor financeiro, como a consulta pública sobre 
os “Princípios de operações bancárias responsáveis” (Principles for Responsible 
Banking) da Iniciativa Financeira do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente) e o atendimento às recomendações do Conselho de Estabilidade 
Financeira (Financial Stability Board) quanto à transparência dos impactos das 
mudanças climáticas no setor financeiro. 

Além de não utilizarem a oportunidade que tinham para esclarecer pontos de 
imprecisão, a negativa ao diálogo também contradiz políticas dos próprios bancos. Os 
bancos BB, Bradesco e Itaú se comprometem, em seus documentos públicos, a 
dialogar com a sociedade civil, mas no caso do GBR não houve esse diálogo.  

Na primeira fase de pesquisa, tivemos reuniões bastante frutíferas com o BNDES e o 
Banco Safra. A Caixa e o Banco Votorantim também se engajaram nas três 
primeiras etapas, pedindo esclarecimentos e fazendo comentários via telefone e 
e-mail. Entretanto, na fase de revisão pelos bancos, somente BNDES e Banco Safra 
responderam e se comprometeram com mudanças.  

O Safra se demonstrou bastante aberto ao diálogo, envolvendo a alta administração 
no processo de melhoria e publicidade das políticas do banco. A partir do diálogo 
com o Idec, ele publicou diversas políticas que já praticava internamente e criou ou 
aprimorou outras. Não à toa, foi o banco que teve o maior acréscimo de nota desde a 
última avaliação e que apresentou propostas que refletirão em maior desempenho 
na próxima avaliação de políticas. 

Quanto ao BNDES, como executor de políticas públicas do governo federal, o banco 
se vê frequentemente envolvido em polêmicas e por isso preza pelo diálogo com a 
sociedade civil para evitar que haja mal entendidos. Em um primeiro momento, 
apresentamos o funcionamento do GBR e da metodologia de avaliação e o banco 
pontuou singularidades de um banco de desenvolvimento público que deveriam ser 
levadas em consideração. Em uma última reunião, o banco esclareceu diversas de 
suas políticas e procedimentos. 

Os casos de BNDE e Safra são similares ao que acontece nos outros países do Fair 
Finance Guide International. Na Noruega, por exemplo, os bancos reúnem todos seus 
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especialistas em sustentabilidade e áreas temáticas e constroem com o FFGI uma 
agenda de integração de melhores práticas às suas operações. 

 

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 

Os critérios de avaliação foram formulados com base em princípios e acordos 
internacionais conforme estabelecidos na metodologia e denominados como 
elementos de avaliação, cuja as quantidades variam de acordo com o tema 
pesquisado. A metodologia na íntegra (em inglês) e sua versão executiva em 
português podem ser encontradas no site do GBR. 

Os elementos de avaliação são formulados de forma a acompanharem o progresso 
das políticas do banco. Por isso há elementos que abordam questões mais triviais, de 
fácil integração, questões intermediárias, e, por fim, padrões mais avançados. Estes 
últimos demonstrariam já um comprometimento evoluído do banco com a 
responsabilidade socioambiental e refletiriam uma nota mais alta. 

A pontuação foi atribuída aos bancos de acordo com o conteúdo dos documentos 
públicos, que explicitam as políticas que traduzem sua responsabilidade 
socioambiental.  Entre os 18 temas avaliados, o número de elementos de avaliação 
por tema está entre 12 a 33. A listagem de cada elemento de avaliação encontra-se no 
Apêndice do presente relatório. 

 

Esquema de pontuação 
 

As políticas de responsabilidade socioambiental dos bancos foram avaliadas em 
temas, através da existência ou não, em cada uma delas, de elementos que medem a 
preocupação das instituições financeiras com os aspectos ambientais, sociais e 
econômicos de seus investimentos. 

A pontuação dos bancos em cada tema foi obtida a partir de suas notas em cada um 
dos elementos que a compõe. Para se avaliar um elemento, inicialmente, verificou-se 
sua presença no conteúdo das políticas do banco, concedendo então uma pontuação 
básica (chamada de Conteúdo da Política), que é binária (0 ou 1) e corresponde a 50% 
da nota do elemento. 

Os 50% restantes da nota de cada elemento dependem da existência de políticas e 
práticas (descritas nos documentos do banco disponíveis ao público) que garantam a 
consideração desse elemento em cada uma das quatro modalidades de investimento 
(12,5% cada): créditos corporativos, project finance, investimentos proprietários e 
gestão de recursos de terceiros (asset management). 

 
 

https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/bancos/estudos/bancos-pouco-engajados/
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Em todos os casos, a pontuação também é binária (0 ou 1). Se a instituição financeira 
não é ativa em determinado setor avaliado ou não possui uma das modalidades de 
investimento, é atribuído um ‘n.a.’ (não aplicável) e este setor ou modalidade não é 
considerado para o cálculo da pontuação final. 

A figura abaixo ilustra o cálculo da pontuação dos elementos no tema Direitos 
Trabalhistas: 

 

Para a coluna ‘Iniciativas e padrões aplicáveis’ é atribuída uma pontuação de “1” caso 
o banco seja signatário ou tenha aderido a iniciativas internacionais como os 
Princípios do Equador, Pacto Global das Nações Unidas, Padrões de Desempenho do 
International Finance Corporation (IFC), entre outros. Essa pontuação garante 
automaticamente um ponto para a coluna Escopo da Política. O objetivo dessa 
pontuação é premiar o banco por incluir diretrizes internacionais em suas políticas, 
demonstrando seu comprometimento com as questões socioambientais relativas ao 
elemento em análise. 

O escopo da aplicação de cada elemento às modalidades de investimento é 
materializado no percentual chamado de Escopo da Política. A pontuação final do 
elemento reflete este escopo. 

Excepcionalmente, o tema Setor Imobiliário e Habitação, além das quatro 
modalidades de investimentos detalhadas acima, inclui uma quinta coluna referente 
a financiamento imobiliário. 

Além disso, nos temas Direitos do Consumidor e Inclusão Financeira, a ferramenta de 
avaliação não é aplicada às modalidades de investimentos da instituição financeira, 
mas sim para os seguintes produtos disponibilizados aos clientes: conta corrente e 
poupança; crédito rotativo; empréstimos pessoais; empréstimos imobiliários e 
investimentos pessoais e seguros. 

Já para o tema Remuneração, as quatro dimensões de avaliação do escopo são, ao 
invés das modalidades de investimento, os grupos de colaboradores aos quais as 
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políticas de remuneração são aplicáveis: todos os funcionários; conselho de 
administração; diretoria executiva; e tomadores de risco. 

A pontuação total de cada tema é determinada pela média aritmética da pontuação 
do banco nos elementos que compõem o respectivo tema, multiplicando-se esse 
resultado por 10.  

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟) = 𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 10 
    𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟) 
 

A imagem abaixo exemplifica o cálculo do resultado de um banco. 

 

 

Esquema de cores 
 

Para melhor visualização, as notas são comunicadas por meio de números (na escala 
de 0 a 10 ou de 0% a 100%) e cores. O esquema de cores visa facilitar a interpretação 
dos dados e está dividido em intervalos de 19%, como consta na tabela abaixo.  

 

Tabela 2 – Intervalos de pontuação e suas respectivas cores 

Cor  Pontuação 
ROXO  0 – 19% 
VERMELHO  20 – 39% 
LARANJA  40 – 69% 
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AMARELO  60 – 79% 
VERDE  80 – 100% 

 

A partir de outubro de 2018, a representação cromática passou a ser unificada em 
todos os países do FFGI, o que representa uma ligeira mudança em comparação aos 
padrões utilizados pelo GBR até a última avaliação de políticas, em 2016. Na ocasião 
as cores eram as mesmas, mas os intervalos eram: 0 – 14%, 15 – 39%, 40 – 54%, 55 – 
74% e 75 – 100%. 

 

4. ANÁLISE GERAL 
 

Os resultados dos bancos na 7ª edição do Guia dos Bancos Responsáveis apresentam 
poucos avanços relativamente a 2016 na adoção de políticas de gestão de 
investimentos e de crédito, sobretudo na exigência de políticas de responsabilidade 
socioambiental das empresas que recebem seus financiamentos.   

Todavia, é perceptível uma melhora qualitativa das políticas e de desenvolvimento de 
programas de melhoria contínua em sustentabilidade. Alguns bancos, como por 
exemplo BB, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú e Santander publicam metas e 
desafios para o curto e médio prazo, em diversas áreas, como atendimento ao 
consumidor e financiamento da economia verde.  

Foram investigados 18 temas, totalizando 345 elementos de avaliação. O 
desempenho médio dos 9 bancos numa escala de 0 a 10, não ultrapassou 3, ou seja, 
30% das políticas avaliadas.   

O BNDES foi o banco mais bem colocado, com 4,3 de nota. Dentre os bancos de 
varejo, o Santander apresentou o melhor desempenho, obtendo o resultado de 3,5. O 
menor resultado foi obtido pelo Banco BTG Pactual que ficou com 2,0. 

 

Tabela 3 – Avaliação média dos bancos 

Banco  Nota 
BNDES  4,3 
Santander  3,5 
Caixa 
Itaú 

3,3 

BB  3,2 
Bradesco  3,0 
Votorantim  2,4 
Safra  2,1 
BTG Pactual  2,0 
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A nota média mostra uma clara divisão dos bancos em 3 grupos:  

● na dianteira encontra-se o BNDES, isolado com 4,3;  
● em seguida há um pelotão de 5 bancos com notas entre 3 e 3,5: Santander 

com 3,5; Caixa e Itaú com 3,3; Banco do Brasil com 3,2 e Bradesco com 3,0;  
● por fim, na retaguarda encontram-se os bancos com pontuação de 2 a 

2,4: os bancos Votorantim, com 2,4; Safra com 2,1 e BTG Pactual com 2,0.  

 

Dentro dos grupos, a diferença de nota é muito pequena: 5% no segundo e 4% no 
terceiro. A diferença é tão pequena que as notas médias não contribuem para uma 
visualização completa do desempenho comparativo entre os bancos, somente entre 
os grupos. Por isso, a análise mais importante é aquela por tema, que pode ser 
vista na Tabela 4 (abaixo). 

O BNDES é um banco de fomento e busca, por meio de seus financiamentos e 
investimentos, incentivar setores estratégicos da economia e contribuir para a 
crescente responsabilidade socioambiental dos empreendimentos e projetos de 
grande porte no país. Ainda que esteja em 1º lugar na nota média e na maioria dos 
temas, o mau desempenho em diversos temas é um sinal de alerta, que será 
debatido em profundidade nas próximas seções. 

Dentre os bancos múltiplos, não é coincidência que os grupos de pontuação se 
dividam conforme a classificação de seus ativos. Os 4 maiores bancos (BB, Bradesco, 
Caixa e Itaú) são mais cobrados por política, devido ao seu tamanho e presença 
nacional há décadas. Logo, é natural que pontuem melhor. BB e Caixa têm o 
diferencial se serem bancos públicos (sendo o primeiro de capital misto) e 
consequentemente contraem uma responsabilidade ainda maior de não empregar 
dinheiro público em atividades que impactem negativamente na sociedade e na 
natureza. Os três bancos do terceiro grupo, BTG Pactual, Safra e Votorantim são 
menores e atuam em nichos, portanto é natural a pontuação menor.   

De fato, se formos fazer uma análise qualitativa, BB, Caixa, Itaú e Santander estão, a 
grosso modo, no mesmo patamar no quesito RSA. Logo, era de se esperar a nota final 
encontrada. Os 3 bancos públicos (BB, BNDES e Caixa), entretanto, são os únicos que 
têm políticas setoriais para os setores mais sensíveis. O Santander Brasil segue 
políticas setoriais do Grupo do qual faz parte. Bradesco e Itaú, ainda que não tenham 
políticas setoriais, têm compromissos com direitos humanos e políticas gerais que os 
faz pontuar relativamente bem nos temas transversais. O Bradesco, ainda assim, 
carece de políticas se comparado aos outros bancos, o que justifica sua colocação por 
último dentre os bancos grandes.  

A posição de liderança do Santander entre os maiores bancos foge da regra geral. Ele 
é o 5º maior banco múltiplo, mas tem a 1ª posição na nota média do GBR pelo 2º ano 
consecutivo. O motivo principal é devido à sua política sobre armas, que somou 4,6 
pontos. Se pontuasse como seus pares no tema, ou seja, zero, a pontuação média do 
banco cairia para 3,2, empatado com o Banco do Brasil. 
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Apesar de ser líder na média geral, o Santander é líder em somente 2 temas, 
enquanto o Itaú, que tem menor nota média, é o 1º colocado em 3 temas. Isso 
mostra como na verdade não é só a média geral que importa, mas sim o desempenho 
em cada um dos temas. 

Na Tabela 5 é possível verificar quantas posições de liderança cada banco tomou por 
tema. Foram considerados os 1º, 2º e 3º colocados em cada tema, desde que tenham 
obtido notas acima de 1. 

O BNDES, além de ter a melhor nota média, também teve destaque nos temas, 
alcançando a dianteira em 10 dos 18 temas. BB, Itaú e Santander se destacam nas 
posições de liderança, enquanto Bradesco e Caixa têm menos destaque. Porém, o 
Bradesco não liderou nem vice liderou em nenhum tema, devido à carência de 
políticas que foi citada anteriormente. Safra e Votorantim estiveram no pódio duas 
vezes, mas tiveram bom desempenho em diversos temas. O BTG Pactual só teve uma 
posição de destaque, no tema Florestas, no qual tem subsidiárias com políticas bem 
avançadas. 

Tabela 4 – Panorama de pontuação por banco e por tema 

 

 

Tabela 5 – Posições de liderança por tema 

Banco  1º 
lugar 

2º 
lugar 

3º 
lugar 

Total 

BB  1  5  4  10 
BNDES  10  3  0  13 
Bradesco  0  0  4  4 
BTG 
Pactual 

1  0  0  1 
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Caixa  2  1  4  7 
Itaú  3  4  3  10 
Safra  0  1  1  2 
Santander  2  4  6  12 
Votorantim  0  2  0  2 

 

Ainda que um banco se destaque em relação ao outros, em termos absolutos as                           
notas médias são muito ruins, bem como na maioria dos temas. Somente 4                         
temas obtiveram médias gerais maiores que 5: Corrupção, Direitos Trabalhistas, Meio                     
Ambiente e Inclusão Financeira. Mais grave ainda, 4 temas tiveram nota média menor                         
ou igual a 1: Mudanças Climáticas, Impostos, Armas e Setor imobiliário e habitação.                         
Com avaliação zero ou próximas de 1,0, esses temas impactam fortemente o                       
desempenho médio e derrubam a média geral por banco. Logo, deveriam ser foco                         
de atenção das instituições financeiras para melhorar suas políticas.  

A Tabela 6 mostra a classificação das notas individuais (por banco) e médias por tema                             
dentro da divisão cromática proposta pelo FFGI. É notável que somente o BNDES                         
em Inclusão Financeira obteve um nota verde, questão detalhada na análise do                       
tema. Também é de observar-se que a nota máxima média atingida em um tema                           
setorial foi 2,9 (Alimentos e Óleo e Gás), o que levanta um sinal vermelho para a                               
criação e aprimoramento de políticas em setores sensíveis.  

 

Tabela 6 – Notas por tema segundo classificação por cor 

Cor  Pontuação  Nº de notas por 
tema 

Nº de notas médias por tema 

ROXO  0 – 19%  54  6 
VERMELHO  20 – 39%  37  7 
LARANJA  40 – 69%  27  4 
AMARELO  60 – 79%  21  1 
VERDE  80 – 100%  1  0 
 

 

Legislação 
 

Os bancos brasileiros se beneficiam do escopo regulatório brasileiro. Como temos 
leis ambientais boas em alguns setores, eles pontuam por exigir o cumprimento da 
legislação pelas empresas que ele financia. Uma das leis que aparece em diversos 
temas (Direitos Humanos, Alimentos, Florestas, Mineração, Óleo e Gás, Geração de 
energia) é a própria Constituição Federal, mais especificamente seu artigo 231, 
referente ao fato do aproveitamento dos recursos hídricos, da pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas só poderem ser efetivadas com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
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participação nos resultados da lavra. O direito de associação garantido pela 
Constituição também pontua em direitos trabalhistas. 

No que diz respeito a direitos trabalhistas, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
também é passível de pontuação, já que garante o pagamento de salário mínimo e 
estipula um máximo de horas trabalhadas. Quanto a questões ambientais, são 
considerados o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a Lei nº 
11.105/2005 sobre biossegurança e o processo de licenciamento ambiental, incluindo 
o estudo e relatório de impacto ambiental (EIA e RIMA) e resoluções do Conama 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente). Esses elementos são repetidos também na 
maioria dos temas setoriais.  

Os pontos por legislação são aplicáveis igualmente a todos os bancos avaliados, nas 
categorias créditos corporativos e project finance, que ocorrem majoritariamente em 
solo nacional. Ou seja, esses pontos são um patamar mínimo de pontuação para 
todos bancos avaliados. Também pontuam igualmente para todos os bancos um 
normativo de autorregulação bancária (SARB 002/2008) a Resolução 4283/2013 do 
BCB, ambos em Inclusão Financeira. 

É importante fazer duas ressalvas quanto aos pontos por legislação. 
Primeiramente, não basta exigir o cumprimento da legislação: o banco precisa ter 
mecanismos de monitoramento de conformidade com ela e garantir que as empresas 
remediem descumprimentos ou impactos negativos que venham a ocorrer. Além 
disso, as empresas nas quais os bancos investem não operam somente no Brasil, mas 
também no exterior, onde as leis podem ser mais fracas. Por isso é importante que 
os bancos não somente exijam o cumprimento de legislação, mas que escrevam 
diretrizes básicas que precisam ser cumpridas pelas empresas em qualquer país 
que atue. 

Para aqueles bancos com operações significativas no exterior, essa recomendação é 
ainda mais importante. Após a última avaliação de políticas do GBR, em 2016, o Idec 
recomendou ao BTG Pactual e ao Itaú-Unibanco que deixassem claro se suas políticas 
socioambientais são aplicadas fora do Brasil, especialmente nos locais onde a 
legislação é mais frágil que a brasileira.  Foi solicitado que informassem se sua 
Política de Risco Socioambiental era aplicada aos seus investimentos em outros 
países, deixando claro principalmente como são endereçados padrões de âmbito 
nacional (como portarias do Ministério de Trabalho e Emprego e do Iphan), ou que 
tornassem público se tivessem um conjunto de diretrizes e critérios específico para as 
operações de suas subsidiárias no exterior. 

Em resposta, o Itaú informou que a adesão aos Princípios do Equador alcançava 
todas as unidades do Grupo e que avaliaria a sugestão dada de inserir um maior 
detalhamento sobre unidades externas no Relatório Anual e/ou tornar as políticas 
das unidades externas públicas futuramente. Na atual avaliação foi possível verificar 
que o Grupo deixou mais claro em seus documentos e políticas o escopo geográfico 
de aplicação, mas ainda não tornou públicas as políticas das unidades externas nos 
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documentos da Holding. O BTG Pactual, por sua vez, não respondeu ao Idec e não 
incorporou a sugestão até o lançamento do GBR 2018. 

 

 

Princípios do Equador e Padrões do IFC 
 

Para além de políticas individuais, a metodologia do GBR também prevê pontuação 
por adesão à pactos voluntários do sistema financeiro. Eles geram pontuação 
automática nos temas que cobrem, como indicado na tabela abaixo. Pontos por esses 
acordos coletivos e por legislação são comunicados juntamente na tabela porque 
muitos dos padrões se sobrepõem à legislação brasileira. 

Fazem parte dos Princípios para o Investimento Responsável da ONU (PRI, na sigla 
em inglês) as subsidiárias/áreas de gestão de recursos de terceiros de BB, Bradesco, 
BTG Pactual, Caixa, Itaú, Santander e Votorantim. Como banco de fomento, 
focado em pessoa jurídica, o BNDES não atua nessa categoria de investimento. 

Já os Princípios do Equador, Padrões de Desempenho do IFC e Diretrizes Ambientais, 
de Saúde e de Segurança do Grupo Banco Mundial, iniciativas focadas na categoria de 
financiamento de projetos (project finance), possui aderência de quase todos os 
bancos avaliados, exceto BNDES, BTG Pactual e Safra. Este último não opera essa 
modalidade de crédito e o primeiro tem grande carteira nele, logo a adesão aos 
Princípios pelo BNDES teria um impacto muito maior que para os outros bancos. O 
Itaú diz que desenvolveu uma metodologia própria baseada nos Padrões de 
Desempenho do IFC, mas não detalha se ela incorpora todos os princípios do padrão. 

 

Tabela 7 – Pontos atribuídos por legislação, Princípios do Equador, Padrões de 
Performance do IFC e Diretrizes Ambientais, de Saúde e de Segurança 

 

TEMA  Nota legislação  Nota legislação + 
padrões e acordos 
coletivos 

Mudanças Climáticas  0  0,5 

Corrupção  0  0 

Igualdade de Gênero  0  0,4 

Direitos Humanos  0,6  2,5 

Direitos Trabalhistas  1,6  5,2 

Meio ambiente  4,0  6,1 

Impostos  0  0 

Armas  0  0 

Alimentos  2,0  2,7 

Florestas  0,5  1,9 
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Setor Imobiliário e Habitação  0,3  0,5 

Mineração  1,6  2,3 

Óleo e Gás  1,6  2,7 

Geração de Energia  1,4  1,7 

Direitos do Consumidor  0  0 

Inclusão Financeira  1,5  1,5 

Remuneração  0  0 

Transparência e Prestação de 
Contas 

0  0 

MÉDIA  0,8  1,6 

 

 

5. ANÁLISE POR BANCO 
 

Banco do Brasil  
 

O Conglomerado Financeiro Banco do Brasil (BB) ficou na 5° colocação no resultado 
geral com a nota média 3,2 e se destacou em três temas com notas acima da média 5 
na escala de 0 a 10: Inclusão Financeira (7,9); Direitos Trabalhistas (6,9) e Meio 
Ambiente (6,5). 

O BB é um banco de capital misto, sendo que 54% das suas ações pertencem ao 
governo, assim como a presidência do banco é uma escolha política. Como banco 
múltiplo, possui a segunda maior carteira de ativos no Brasil. A sua atuação é bastante 
ampliada no segmento corporativo, de varejo e também agrícola, exigindo do banco 
políticas de responsabilidade socioambiental nos vários temas avaliados. 

O banco apresentou avanços no aprimoramento de suas políticas, mas o desempenho 
por temas ainda é muito baixo. Mesmo assim, foram observadas melhorias na metade 
dos temas avaliados. Os temas Corrupção, Direitos Trabalhistas, Direitos Humanos, 
Meio Ambiente, Alimentos, Florestas, Setor Imobiliário, Óleo & Gás e Inclusão 
Financeira poderiam alcançar melhor desempenho se os bancos possibilitassem o 
diálogo para identificação das políticas ou se simplesmente as tornassem públicas. 

A nota alcançada no tema da Inclusão Financeira foi a segunda maior entre os nove 
bancos e reflete os avanços do Banco do Brasil na formulação de políticas de 
acessibilidade, com presença em 99,8% dos municípios do Brasil para atender todos 
os segmentos do banco. Intensificou o uso do canal mobile como forma de reduzir o 
consumo de recursos naturais e ampliação do acesso virtual e maior interatividade 
com o cliente. Ampliação dos contratos de crédito e custeio para agricultores 
familiares, acessibilidade aos produtos sem exigir garantias para MPMEs e expansão 
do microcrédito, inclusive em parceria com o BNDES. 
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O segundo melhor resultado do banco foi em Direitos Trabalhistas com a nota 6,9. 
Como nos demais bancos, esse tema apresenta um desempenho acima da média em 
razão de dois novos elementos atribuídos ao tema, sobre seguir os Princípios e 
Direitos Fundamentais do Trabalho da OIT. Nesse caso, o ponto atribuído foi pelo 
cumprimento da legislação brasileira, como critério de avaliação concedido pela 
coalizão brasileira. 

Apesar de apresentar avanços importantes nas políticas setoriais, o BB é um dos 
poucos bancos brasileiros que pontua sobre os elementos que dizem respeito à cadeia 
de suprimentos das empresas financiadas pelo banco. Mas é preciso aprimorar e 
tornar público os compromissos para mitigar os riscos socioambientais e reduzir os 
impactos de seus financiamentos e investimentos. 

O Banco tem a Agenda 30 BB, com metas concretas em diversos aspectos de RSA. 
Assim, sua nota tende a aumentar nas próximas avaliações. 

 

Banco Bradesco  
 

O Conglomerado Financeiro Bradesco obteve a nota média 3,0 e ficou na 6° posição 
no ranking mantendo o mesmo desempenho obtido nas avaliações anteriores. As 
políticas do banco são pontuadas basicamente por legislação e por adesão aos 
Princípios do Equador/Padrões IFC nos temas setoriais. O banco não estabelece 
metas de médio e longo prazo e não detalha ou torna públicas as políticas. 

O Bradesco é um banco privado de capital nacional, com uma atuação 
predominantemente no mercado nacional. Possui a carteira com o quarto maior 
volume de ativos do país, atrás apenas do Itaú, Banco do Brasil e Caixa. 

O melhor desempenho do Bradesco, onde conseguiu notas acima da média (5), foi 
nos temas: Meio Ambiente 6,2; Inclusão Financeira 6,6 e Direitos Humanos 6,8, a 
maior nota do banco. Em todos esses temas, o resultado foi beneficiado pela 
atribuição de pontos pela legislação brasileira, o que tende a piorar na próxima 
avaliação, quando a coalizão brasileira acompanhará os demais países e somente as 
políticas próprias do banco serão consideradas. 

No tema Armas, a nota zero se repete desde o início da avaliação. Esse é o pior 
resultado em quase todos os bancos, pela mesma razão de não apresentarem 
políticas claras de não financiar a produção, comércio e exportação total ou parcial de 
qualquer tipo de armas e componentes. 

O Bradesco, apesar de possuir uma estrutura muito pequena no exterior, não detalha 
os resultados alcançados nas agências ou subsidiárias. O detalhamento desse 
resultado contribuiria com as políticas de Transparência e Impostos.  
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 

No primeiro ano que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES é avaliado pela metodologia do GBR, obteve a melhor nota alcançada entre os 
nove bancos avaliados, com 4,3 e o melhor resultado já alcançado por um banco 
desde a primeira edição do guia. 

O BNDES é um banco público federal, que tem como principal objetivo o 
financiamento de longo prazo, realizando investimentos em todos os segmentos da 
economia. Como banco de investimentos não atua no mercado de varejo e possui a 
sua atividade vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
atualmente ocupa a 5° posição em volume de ativos no país. 

Com avaliação acima da média, numa escala de 0 a 10, o BNDES obteve excelentes 
resultados em oito dos dezoito temas avaliados. Nos temas operacionais, apenas o 
tema remuneração ficou com nota baixa. Entre os temas transversais, a maioria 
obteve notas acima da média. Mas entre os sete temas setoriais, onde se concentram 
os investimentos e créditos, apenas o tema Mineração alcançou nota acima da média 
e, consequentemente derrubou a nota geral do banco. 

O melhor desempenho alcançado pelo BNDES foi no tema Inclusão Financeira, com 
8,8. O banco adota políticas que visam atender a população em situação de extrema 
pobreza, como financiamento de cisternas para erradicação de doenças, pela gestão 
do “Fundo Amazônia” para a preservação da biodiversidade e assistência da 
população ribeirinha e também pelos canais de inclusão e mobilidade para a 
promoção do microcrédito. 

A segunda maior nota foi no tema Corrupção, com 7,8, também o melhor resultado 
entre os nove banco avaliados. O banco se destaca nesse tema porque integra 
questões sobre corrupção nas políticas operacionais, de fornecedores e 
subcontratados das empresas que financia. 

Considerando o tema transversal mais sensível na política do BNDES, o banco obteve 
a segunda menor nota no tema “Mudanças Climáticas (1,6). Apesar do resultado 
insatisfatório, o banco aponta ações para melhorar a atuação e responsabilidade do 
banco, como o Plano de Implementação da PRSA 2018-2020, recém-aprovado pela 
Diretoria e Conselho de Administração do BNDES, que prevê ações para promover 
maior alinhamento da estratégia do BNDES à Mudança do Clima. 

Nos temas Armas e Setor Imobiliário, o BNDES obteve nota zero e 0,5 
respectivamente, como a maioria dos demais bancos avaliados. Em Armas, a resposta 
do banco alegou que os tratados do qual o Brasil faz parte e os trâmites obrigatórios 
para atual exportação de bens de uso militar, sob responsabilidade conjunta do 
Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, assegurariam o 
cumprimento de alguns dos elementos de avaliação. Mas nesse caso, o compromisso 
do banco deve ir além da expectativa da lei, formulando sua política de 
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responsabilidade socioambiental no tema. Na seção do tema Armas essa questão é 
explicada em detalhe. 

O tema Setor imobiliário e habitação, apresenta 18 elementos avaliados, em quase 
todos os bancos o resultado foi nulo. O BNDES não financia empreendimentos 
imobiliários, mas é importante acionista de empresas do ramo. Mas apresenta 
políticas específicas para essas empresas. 

 

Banco BTG Pactual 
 

O BTG Pactual (Conglomerado) ficou com a nona e última posição no ranking do GBR 
com a nota média 2,0, numa escala de 0 a 10. Apesar de muito baixo, o resultado 
alcançado pelo banco é superior ao resultado anterior.  O banco não alcançou a média 
em nenhum dos 18 temas avaliados. Mas o seu desempenho melhorou nos temas: 
Corrupção (4,6), seguida por Floresta (4,1) e Meio Ambiente (4,0). Além de melhor 
resultado na avaliação atual, as notas apresentaram avanços expressivos em relação 
ao resultado anterior. Os piores resultados ficaram com Impostos e Armas, onde o 
banco tirou zero nos dois temas. 

O BTG Pactual é um banco privado de capital nacional, que atua no segmento de 
mercado de investment banking, wealth management e global asset management. O 
banco atua em nichos de mercado com gestão de recursos de terceiros e também é um 
gestor de ativos florestais do mundo. O BTG Pactual ocupa a 7° posição em volume de 
ativos financeiros no Brasil. 

No desempenho geral do banco, houve uma melhora da nota do banco graças à 
incorporação das diretrizes do Pacto Global da ONU aos critérios de responsabilidade 
socioambiental do banco. Entretanto, faz-se necessária a multiplicação das políticas 
de sustentabilidade e setoriais para que a pontuação melhore na próxima avaliação de 
políticas. 

O BTG Pactual também apresenta resultados muito insatisfatórios com notas inferiores 
a 1 em seis temas: Impostos e Armas (0); Mudanças Climáticas (0,2); Setor Imobiliário 
(0,3); Igualdade de Gênero (0), e Transparência (0,9). Além dos resultados que pouco 
agregam aos temas centrais do sistema financeiro, a disponibilidades de documentos 
que apresentam os compromissos políticos do banco requer uma padronização com a 
identidade do banco presente nos conteúdos disponibilizados no seu website. 

 

Caixa Econômica Federal 
 

A Caixa obteve uma nota geral de 3,3, empatada com o Itaú, mas no critério de 
avaliação de resultados individuais ficou com a 4° posição no ranking. O desempenho 
do banco no período apresentou pequenos avanços em alguns temas e ele se 
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destacou por desenvolver Guias de Boas Práticas Socioambientais nos últimos anos 
para temas de grande relevância. 

A Caixa Econômica Federal é um banco público que atua no mercado financeiro como 
banco de varejo e também é responsável pelas operações de programas sociais de 
governo como: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Programa de 
Integração Social (PIS), Habitação Popular, Bolsa Família e Seguro desemprego entre 
outros. É vinculada ao Ministério da Fazenda e ocupa a 3° posição em volume de 
ativos financeiros. 

Como responsável por operar os programas voltados à inclusão social, cidadania e 
proteção ao trabalhador, a Caixa se destaca com melhores resultados na avaliação 
dos temas: Inclusão Financeira (6,9), sustentada por políticas e programas para a 
promoção da inclusão financeira através do Programa de Solidariedade Social.  Se 
destaca também no tema Direitos Trabalhistas (6,5), com políticas voltadas para 
Project Finance por aderir aos Padrões de Desempenho da IFC. 

No tema Meio Ambiente (6,2) o desempenho da Caixa é atribuído a adesão do banco 
aos Princípios do Equador e por adotar as normas do IFC ao analisar riscos e garantir 
as melhores condições ambientais para as categorias de financiamentos concedidos 
pelo banco.  

 

Itaú-Unibanco 
 

O Itaú Unibanco Holding atingiu a nota 3,3 juntamente com a Caixa, mas obteve 
melhor desempenho nas notas por tema e ficou com a terceira colocação no ranking. 
O banco alcançou notas acima da média em cinco temas: Direitos Trabalhistas 7,1; 
Direitos   do Consumidor 6,9; Meio Ambiente 6,2; Inclusão Financeira 5,7 e Corrupção 
5,6. 

O Itaú Unibanco é o maior conglomerado financeiro de capital privado nacional, ocupa 
a primeira posição em volume de ativos do mercado. O atual banco é resultado da 
fusão de dois grandes bancos, o Itaú e o Unibanco, realizada em 2008. O 
conglomerado expandiu sua atuação também em outros países, principalmente o 
Chile, através da aquisição do CorpBanca realizada em 2014, resultando na marca 
local Itaú CorpBanca, a quarta maior no país.  

O Itaú apresenta um resultado semelhante ao da edição anterior, avanços ainda são 
muito tímidos. Os temas setoriais apresentaram notas abaixo da média e a 
manutenção de resultados insuficientes requer um aprimoramento das políticas ou 
mais transparência para que seja possível identificar o comprometimento do banco 
com as questões socioambientais. 

Nem todo mau desempenho é resultado de uma ausência de política. Em vários 
casos, a política existe mas o banco não torna clara a sua concepção e resultado. 
Nesse exemplo do Itaú, o banco explica que a categorização socioambiental de 
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projetos é realizada por uma ferramenta desenvolvida pelo próprio banco, utilizando 
como referência os Padrões de Desempenho do IFC. É notável a iniciativa, pois 
demonstra internalização de compromissos. Contudo, não há esclarecimento sobre 
quais aspectos dos padrões ele realmente incorpora. 

 
 

Banco Safra 

O Safra obteve a nota 2,1 e ficou na 7° posição no ranking. Em sua segunda avaliação                 
do GBR, o resultado ficou muito abaixo da média, mas o banco apresentou avanços              
na edição atual do estudo. As melhores notas alcançadas pelo banco foram atribuídas             
aos temas: Corrupção (5,3); Direitos dos Consumidores (4,8); Meio Ambiente (4,4) e            
Direitos Trabalhistas (4,3). 

Desde o início da pesquisa, o Safra buscou participar da avaliação de desempenho             
através de reuniões para discutir a metodologia e as notas alcançadas. A iniciativa do              
banco contribuiu para o alinhamento e a visibilidade proporcionada às suas políticas            
de responsabilidade socioambiental. 

O Safra é um banco privado brasileiro, com atuação segmentada em empresas e             
pessoas físicas com alto poder aquisitivo. Em termos de ativos, o banco ocupa a nona               
posição em volume de ativos financeiros. 

Após a consolidação dos resultados, o banco Safra revisou a pontuação alcançada            
nos temas (Igualdade de Gênero, Direitos Trabalhistas, Direitos Humanos, Meio          
Ambiente e Armas), melhorando seu desempenho. O banco apresentou as diretrizes e            
princípios que norteiam as relações de negócios para promover a liberdade de            
associação e reconhecimento do direito à negociação coletiva, eliminação do trabalho           
forçado, abolição do trabalho infantil e eliminação da discriminação políticas setoriais           
em matéria e emprego.  

O Safra foi o segundo banco a apresentar políticas que expressa o seu compromisso              
de não manter qualquer tipo de relacionamento comercial, financiamento de empresas           
e subsidiárias que fabricam, comercializam ou distribuem armas químicas ou          
biológicas, armas nucleares e munição contendo urânio. 

 

Banco Santander Brasil 
 

O Santander alcançou o resultado de 3,5 e ficou na segunda colocação no ranking de 
geral da avaliação de políticas do GBR 2018. O desempenho do banco se destaca nos 
temas: Direitos Trabalhistas 7,0; Inclusão Financeira 6,4; Meio Ambiente 6,3 e Direitos 
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do Consumidor 5,0. No tema “Armas”, o Santander obteve 4,6. Assim como nas 
avaliações anteriores, ele sempre pontuou no tema, apresentando uma política ampla 
seguindo as determinações da matriz do banco espanhol. Na definição da política o 
Santander informa que não manterá qualquer tipo de relacionamento comercial com 
organizações (ou suas subsidiárias, independentemente de sua atividade) que 
fabricam, comercializam ou distribuem armas. 

O Banco Santander (Brasil) SA, é uma subsidiária do banco espanhol do mesmo 
nome, possui capital privado de origem internacional. O banco passou a operar no 
Brasil em 1982 e adquiriu o Banespa, banco paulista, em 2000, o que lhe deu ganho 
de escala.  Atualmente, o banco ocupa a sexta posição entre os nove maiores banco 
em volume de ativos no Brasil. 

A maior nota em Direitos Trabalhistas se deve à legislação e aos padrões 
internacionais aos quais o banco adere. Mas também por ele basear sua política na 
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e por 
cumprí-la também na relação com seus fornecedores. 

No tema “Meio Ambiente” o Santander declara que não se envolverá em nenhuma 
das seguintes atividades: desmatamento de áreas declaradas de alto valor ecológico 
ou social de floresta por organismos internacionais. 

 

Banco Votorantim 
 

O banco Votorantim na sua segunda avaliação obteve a nota 2,4. O resultado é baixo 
mas apresenta uma pequena evolução no desempenho geral. As notas dos banco nos 
temas operacionais e setoriais ficaram abaixo da média. O melhor desempenho ficou 
com os temas transversais, Com notas acima da média nos temas Corrupção, 5,0, 
Direitos Trabalhistas 5,5 e Meio Ambiente 6,1. Salientamos que o resultado também é 
afetado pelo peso da legislação e muitas vezes pelo banco não tornar públicas o 
conteúdo de suas políticas.  

O Banco Votorantim, é um bancos privado de capital nacional e sua composição 
societária é constituída pela participação do Banco do Brasil e do Grupo Votorantim. 
As suas operações se concentram em vários nichos de mercados como por meio de 
conjunto de controladas, cmo BV Leasing, BV Financeira, Votorantim Asset 
Management e Votorantim Corretora. 

O relatório anual de 2017 foi publicado somente após a conclusão do presente 
estudo. Assim, foi dada a oportunidade de o banco incluir as políticas divulgadas no 
relatório de 2018 na fase de revisão pelos bancos. Foi enviada uma análise mais 
detalhada indicando para eventuais ajustes a serem feitos, mas não houve resposta. 
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6. ANÁLISE POR TEMA 
 

A seguir, os temas são analisados individualmente, com análises gerais, em grupo e 
individuais. É importante ressaltar que as seções "Destaques por banco" não são 
exaustivas, ou seja, não trazem a avaliação individual do banco por completo, mas 
sim pontos em que ele se sobressai ou se diferencia. Essas seções trazem as 
informações que estão na descrição das respectivas notas no site do GBR. 

No geral, o desempenho é muito heterogêneo, havendo temas com pontuações 
baixíssimas e outros com pontuações acima de 5. Para melhor visualização, abaixo 
apresentamos as notas médias por tema em ordem decrescente e sua classificação 
por cor. 

 

Tabela 8 – Notas médias por tema em ordem decrescente 

TEMA  Nota 

Direitos Trabalhistas  6,1 

Meio Ambiente  5,9 

Inclusão Financeira  5,8 

Corrupção  5,2 

Direitos do Consumidor  4,4 

Direitos Humanos  3,8 

Transparência e Prestação de 
Contas 

3 

Alimentos  
Óleo e Gás 

2,9 

Mineração  2,7 

Florestas 
Geração de Energia 

2,4 

Remuneração  1,7 

Igualdade de Gênero  1,4 

Impostos 
Mudanças Climáticas 

1 

Armas  0,8 

Setor Imobiliário e Habitação  0,7 
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6.1 Temas transversais: 
 

Mudanças climáticas 
 

O tema “Mudanças Climáticas” diz respeito às emissões de gases do efeito estufa 
(GEEs). Busca-se avaliar as medidas que os bancos tomam para diminuir a emissão 
desses gases. Por um lado, por meio de suas próprias emissões diretas e indiretas e 
pela sua carteira de financiamentos. Por outro, demandando ou incentivando das 
empresas nas quais investe e financia redução das suas emissões. No Apêndice, todos 
os elementos de avaliação estão listados na íntegra. 

 

Tabela 9 – Classificação no tema Mudanças Climáticas 

Banco  Nota 
Itaú  2,0 
BNDES  1,6 
Bradesco  1,4 
BB  1,3 
Santander  1,1 
Caixa  1,0 
Votorantim  0,5 
BTG 
Pactual 

0,2 

Safra  0 
 

Dada a importância do tema, esse é um dos elementos em que a metodologia do GBR 
é mais rígida e por isso a nota média dos bancos é mais baixa. Entretanto, de fato as 
políticas dos bancos no tema são pouco ambiciosas, no geral.  

Ainda que todos se comprometam a reduzir suas emissões diretas de GEEs, somente 
BB, Bradesco, Itaú e Santander têm metas mensuráveis de redução direta e 
indireta. O BNDES e a Caixa têm produtos e diretrizes que buscam essa redução 
também. 

Há duas iniciativas transnacionais importantes para o setor financeiro sobre 
divulgação e redução de emissões de GEEs: a Força-Tarefa sobre Divulgações 
Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD na sigla em inglês) e o CDP (Carbon 
Disclosure Project, Projeto de Divulgação de Carbono na tradução livre para o 
português). Enquanto a primeira ainda é pouco popular entre os bancos brasileiros, a 

 
 



31 

última já é bastante utilizada, demonstrando crescente preocupação dos bancos com 
mudanças climáticas.  

Apenas Bradesco, Itaú e Santander fazem parte do projeto piloto da Iniciativa 
Financeira do PNUMA para a implantação das recomendações do TCFD. Quanto ao 
CDP, a maioria dos bancos participa, com exceção de BNDES, Safra e Votorantim. 

 

Destaques por banco 
 

Em 2017, o percentual dos ativos do Itaú alocados em setores que não apresentam 
riscos para o consumidor ou para terceiros, ou que não estiveram alocados em 
setores de produção ou distribuição de combustíveis fósseis e derivados foi de 
98,97%. Além disso, o banco desenvolveu um estudo para mensurar seus impactos 
ambientais indiretos, aqueles provocados pela cadeia de fornecimento e pelos 
produtos bancários. 

O tema Mudanças Climáticas recebe destaque no Plano de Implementação da PRSA 
2018-2020 do BNDES, buscando promover maior alinhamento da estratégia do banco 
à mudança do clima. Outra ênfase que ele dá é a participação no Programa IPACC II, 
relacionado à integração da adaptação à mudança do clima em projetos de 
investimento público, contando com a coordenação técnica da Agência Alemã de 
Cooperação Internacional (GIZ, na sigla em alemão). O banco também tem papel 
fundamental no reflorestamento. 

Além de começar a publicar informação em conformidade com a TCFD, o Bradesco, 
por meio de sua subsidiária de gestão de recursos de terceiros (BRAM), tem o 
compromisso de promover as recomendações da TCFD entre empresas e 
investidores. 

O BB se destaca por estimular o uso do crédito para redução e absorção de GEEs, 
apoiando iniciativas sobretudo de crédito agrícola. Também encoraja pequenos e 
médios produtores agrícolas a adotar tecnologias de baixa emissão de GEEs, 
treinando agentes responsáveis por preparar e monitorar os projetos. Para mitigar 
impactos decorrentes do tema, utiliza ferramentas como o Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático (Zarc) e o Sistema Referencial Técnico Agropecuário (RTA). 

O Santander coloca meta de reduzir seu consumo de energia e suas emissões de 
CO2 em 9% e criou um produto, o Plano Empresário Sustentável, que dá uma maior 
porcentagem de financiamento e uma menor taxa global para empreendimentos 
imobiliários com boas práticas ambientais como instalação de painéis solares. 

A Caixa se distingue por recomendar a elaboração de inventário de GEEs para 
grandes projetos nos setores de energia, agricultura e pecuária. Também incentiva 
adoção de práticas ecoeficientes por meio do financiamento à compra de máquinas 
que reduzem emissões e uso de matéria-prima. 
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O Votorantim pontua somente por adesão aos Princípios do Equador e Padrões de 
Performance do IFC. 

O BTG Pactual pontua somente por ser parte do CDP. 

Ainda que haja por parte do Safra uma preocupação de diminuir a emissão de CFCs 
ao modernizar Centro de Processamento de Dados da matriz, não há um plano de 
ação concreto e contínuo no tema mudança do clima.  

 

Corrupção 
 

Em “Corrupção” são avaliadas as políticas internas dos bancos e das empresas nas 
quais ele investe ou financia. Também espera-se que haja um política para ambos 
(banco e empresas) proibindo qualquer tipo de propina e reportando sobre a 
participação em práticas de incidência na tomada de decisão de normas 
internacionais e legislação (práticas de lobby). No Apêndice, todos os elementos de 
avaliação estão listados na íntegra. 

 

Tabela 10 – Classificação no tema Corrupção 

Banco  Nota 
BNDES  7,8 
Itaú  5,6 
Safra  5,3 
Votorantim  5,0 
BB 
Bradesco 
Santander 

4,8 

BTG 
Pactual 

4,6 

Caixa  4,2 
 

Todos os bancos têm uma boa pontuação nesse tema porque diversos elementos de 
avaliação vão na mesma linha das preocupações preponderantes no Brasil. Todos os 
bancos pontuaram nos elementos de 1 a 5, garantindo um mínimo de 42% da nota 
(4,2). 

Todos os bancos proíbem o envolvimento de suas subsidiárias e de seus funcionários 
com propinas e outras vantagens indevidas (oferecimento, promessa, oferta ou 
demanda, cobrindo assim corrupção ativa e passiva). Também têm, sem exceção, 
políticas contra lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento do terrorismo e da 
proliferação e um procedimento de “Conheça seu Cliente” (KYC na sigla em inglês). 
Esses aspectos são objeto também de uma autorregulação bancária (SARB nº 
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011/2013), mas todos os bancos pontuaram por suas políticas individuais, 
disponibilizadas em seus websites. 

 

Destaques por banco 
 

A discrepância da nota do BNDES relativamente aos outros bancos se deve às 
políticas que tem para as empresas que financia. O banco incentiva padrões de 
conduta e controles internos mínimos, mas seu principal destaque é a integração de 
questões sobre corrupção nas políticas operacionais, de fornecedores e 
subcontratados das empresas financiadas pelo banco.  

Se a empresa financiada participa de licitações, o Questionário de Integridade 
pergunta se ela tem procedimentos para prevenir fraude e atividades ilegais. Neste 
questionário, também é indagado se a empresa coloca em seus contratos cláusulas 
de padrões éticos e proibição de fraudes. Em caso de resposta negativa, medidas são 
tomadas e a empresa é monitorada mais de perto. O mesmo acontece se na ficha 
cadastral a empresa negar que garante a interrupção e correção de possíveis fraudes 
identificadas e pronta remediação dos seus estragos. Nos contratos do banco é 
demandado que as empresas notifiquem se fornecedores de projetos se envolverem 
em práticas ilegais, corrupção inclusa. 

O Itaú ficou na segunda colocação no tema porque é único dentre todos os bancos 
que reporta sobre suas atividades de incidência com os Poderes Executivo e 
Legislativo em níveis federais, estaduais e municipais. São transparentes em seu 
Relatório Anual Consolidado sobre como levam esse processo e trazem exemplos 
concretos. 

O Safra tem entre suas políticas a exigência e o monitoramento da conformidade 
com a legislação sobre corrupção. Dessa forma, garante que as empresas que ele 
financia tomem atitude caso seja levantada suspeita de corrupção. 

Para além das pontuações que todos os bancos obtiveram (política interna de 
propina e outras vantagens indevidas, procedimento de KYC e política contra lavagem 
de dinheiros e financiamento do terrorismo), o Votorantim tem em seu Código de 
Conduta uma manifestação de repúdio à corrupção também nas empresas com as 
quais de relaciona. 

Além do Itaú; BB, Bradesco e Santander também declaram em seu Questionário ISE 
que engajam seus clientes no combate à corrupção e, por isso, foi dado ponto nas 
categorias créditos corporativos e project finance.  

O BTG Pactual pontua somente pelas políticas anteriormente citadas, apresentadas 
por todos os bancos. O acréscimo de 0,2 se deve a uma pontuação automática por 
incluir o Pacto Global da ONU nos seus requerimentos para empresas que concede 
crédito.  
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Não foram encontrados, nos documentos da Caixa, menções sobre propina e outras 
vantagens indevidas nas empresas nas quais investe ou que financia. Assim, sua 
pontuação é devido às políticas apresentadas por todos os bancos.  

 

Igualdade de gênero 
 

O novo tema, “Igualdade de Gênero”, leva em consideração as políticas dos bancos                         
sobre igualdade salarial, assédio e representatividade das mulheres nos cargos da                     
alta administração. Os pontos também são atribuídos se o banco colocar                     
requerimentos relativos ao tema para as empresas na quais investe ou que financia. É                           
um tema de crescente importância e muito debatido, dada a participação minoritária                       
de mulheres em cargos de poder e a discriminação que sofrem. No Apêndice, todos                           
os elementos de avaliação estão listados na íntegra. 

 

Tabela 11 – Desempenho no tema Igualdade de Gênero 

Banco  Nota 
BNDES  2,4 
BB 
Itaú 
Santander 

1,8 

Caixa  1,2 
Bradesco 
Votorantim 

1,1 

BTG 
Pactual 
Safra 

0,7 

 

Todos os bancos têm uma pontuação ruim no tema porque, de fato, há poucas                           
políticas efetivas que busquem igualdade de gênero, tanto na estrutura interna das                       
instituições financeiras quanto nas empresas por ela financiadas. Por exemplo, ainda                     
que os bancos Safra e Santander reconheçam a igualdade salarial como um                       
princípio da instituição, nenhum deles explica como operacionaliza esse princípio.  

Em nenhum dos bancos avaliados há um patamar mínimo de 30% de mulheres nos                           
altos cargos administrativos e nenhum publica políticas para aumentar o acesso                     
delas a essas posições. Mas BB, Itaú e Santander têm uma política de                         
desenvolvimento profissional para mulheres, consequentemente ficando melhor             
pontuados. Foram essas políticas que os colocou em segundo lugar. 

Todos os bancos têm políticas que demonstram tolerância zero com todas as formas                         
de discriminação de gênero e assédio. Entretanto, somente o BNDES tem políticas                       
próprias que garantam a igualdade de gênero nas empresas que eles financiam.                       
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Todos os outros pontuam por políticas internas à instituição financeira e Padrões de                         
Desempenho do IFC (para os quais ele se aplica) 

Os bancos BB, Itaú e Santander são signatários dos Princípios de Empoderamento                       
das Mulheres (Women’s Empowerment Principles), uma iniciativa da ONU Mulheres                   
que embasa a ação corporativa para promover a igualdade de gênero. Se                       
incentivassem a aplicação dos princípios às empresas para as quais fornecem crédito                       
ou nas quais investem, os bancos pontuariam em outros 3 elementos. 

BB, BNDES, Caixa e Itaú participaram do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça                         
do Governo Federal, uma iniciativa que visava disseminar novas concepções na                     
gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a igualdade entre                       
mulheres e homens no mundo do trabalho. 

 

Destaques por banco 
 

O BNDES se destaca de diversas formas neste tema. Suas políticas de mineração e 
para o Fundo Amazônia diferenciam os riscos de direitos humanos enfrentados por 
homens e mulheres. Entre as cláusulas contratuais para operações diretas de 
financiamento do banco, consta que a empresa tome todas as medidas ao seu 
alcance para impedir que fornecedores, de produto ou serviço essencial para a 
execução do projeto/operação, pratiquem atos que importem em discriminação de 
raça ou gênero. 

A Agenda 30 do BB adotou a meta de nomeação de mulheres em cargos de 1ª 
Gestora de Unidades de Negócios e identificou oportunidades de aumentar a 
participação das mulheres nas funções em que foram observados maior percentual 
de desigualdade de gênero, de modo que foram criados indicadores para indução da 
nomeação desse público. 

O Santander alega valorizar a equidade de gênero, com igualdade de salários, e tem 
a meta de que a quantidade de mulheres em posições de liderança executiva salte 
dos atuais 18,3% para 24% até 2019. 

O Itaú alega ter como diretriz incentivar a ascensão de mulheres, de forma a 
equilibrar a representatividade ao longo da pirâmide da organização. O banco busca 
assim exercer seu potencial de influência ao disseminar o princípio da equidade em 
sua cadeia de valor. 

Bradesco, Caixa e Votorantim pontuam somente por colocarem-se contra a 
discriminação de gênero e o assédio em todas as suas formas, além de pontuação 
automática dos Padrões de Desempenho do IFC. A Caixa tem 0,1 a mais na 
pontuação pelo elemento de igualdade salarial não ser aplicável a ela, já que seu 
corpo de funcionários é contratado por concurso público, com salário pré-fixado. 
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BTG Pactual e Safra pontuam somente por evidenciarem seu repúdio à 
discriminação e ao assédio baseados em gênero. 

 

Direitos humanos 
 

No tema "Direitos Humanos" são avaliadas as exigências que os bancos colocam 
para as empresas que financiam ou nas quais investem. Elas têm um processo para 
identificar e prevenir impactos negativos nos direitos humanos que suas atividades e 
projetos podem gerar. Também há consideração a direitos humanos específicos, 
como os das crianças. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados 
na íntegra. 

 

Tabela 12 – Classificação no tema Direitos Humanos 

Banco  Nota 
BNDES  5,5 
Caixa  4,8 
BB  4,2 
Bradesco  4,0 
Itaú  3,8 
Santander  3,6 
Safra  3,1 
BTG Pactual 
Votorantim 

2,5 

 

Há um mínimo de 0,6 de nota, devido à pontuação por legislação, referente ao direito 
originário às terras indígenas e usufruto exclusivo reconhecido na Constituição 
Federal brasileira. O patamar sobe para 2,5 somando-se os pontos automáticos para 
os bancos que aderem aos Princípios do Equador e Padrões de Performance do IFC. 
Mais detalhes sobre os pontos de legislação são oferecidos no capítulo 4 deste 
relatório. 

No geral, os bancos comunicam bem suas diretrizes no tema para créditos 
corporativos e project finance. Entretanto, deixam de ter um desempenho melhor por 
não evidenciarem suas políticas no tema para as empresas que recebem seus 
investimentos proprietários e sobretudo aqueles investimentos decorrentes das suas 
atividades de gestão de recursos de terceiros. 

Também falta entre os bancos avaliados referência em padrões e iniciativas 
internacionais de direitos humanos, como os Princípios Orientadores das Nações 
Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos (UNGP na sigla em inglês). Somente Itaú 
e Santander citam explicitamente os UNGP, que serviram de inspiração para suas 
respectivas políticas em direitos humanos. Os Princípios Orientadores trazem 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1ggEcF39DFJ5TQQCYoB50pztoh_6BevLcw4VqGFlb3_Y/edit?disco=AAAACWxvLlI&ts=5bf3ceb3#heading=h.17dp8vu
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patamares mínimos sobre os quais as empresas devem consolidar suas políticas de 
direitos humanos. 

BB, BNDES, Bradesco, Caixa, Itaú e Safra mostram em suas políticas que as 
empresas devem ter um compromisso com os direitos humanos. Mas só BNDES, 
Bradesco e Safra deixam clara a necessidade de um processo  de due diligence e 
remediação para além daquele exigido pelos Princípios do Equador. 

Itaú e Safra mencionam explicitamente os direitos das crianças nas políticas para as 
empresas que financia ou em que investe. Os outros bancos repudiam trabalho 
infantil, mas a menção unicamente a esse item pontua no tema Direitos Trabalhistas. 
O BNDES menciona claramente direitos das mulheres. 

Os bancos públicos, BB, BNDES e Caixa se diferenciam pois demandam que as 
companhias que recebem seus financiamentos estabeleçam ou participem de 
mecanismos efetivos de queixa para indivíduos e comunidades que sejam 
impactadas negativamente por projetos. Não à toa, foram os três melhores 
colocados. BNDES e Caixa também têm uma preocupação especial com o entorno de 
projetos que não foi identificada nos outros bancos. 

 

Destaques por banco 
 

O BNDES se destaca por ser o único banco que evidencia as políticas no tema para a 
categoria de investimentos proprietários, por meio da Política Socioambiental em 
Mercado de Capitais. Ela estabelece como condição para o investimento que haja a 
avaliação do atendimento de exigências sociais legais e verificação do atendimento 
das políticas do BNDES relativas à inclusão de pessoas com deficiência e a 
inexistência de prática de atos que importem em discriminação de raça ou gênero. 
Além disso, pode se prever indicadores socioambientais que deverão ser 
acompanhados ao longo do investimento, somado a Plano de Ação monitorado por 
órgãos da administração da companhia.  

A Caixa se distingue por incluir em sua avaliação de regularidade socioambiental, 
além da Funai, autorização da Fundação Palmares, em projetos de setores sensíveis. 
O banco ressalta o monitoramento especializado dos projetos e a necessidade de 
mitigação em caso de desrespeito aos direitos humanos. 

No âmbito dos Princípios do Equador, o BB exige de empreendimentos a constituição 
de um Sistema de Gestão Ambiental e Social, contemplando o respeito aos direitos 
humanos e com previsão de ações preventivas e mitigadoras. Nesses casos, o cliente 
fica obrigado a criar mecanismo de reclamação de fácil acesso e sem custos ao 
reclamante. 

A política de direitos humanos do Bradesco tem como diretriz básica disseminar em 
seus negócios e relações o respeito e a proteção aos direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. A partir de 2017, 100% das operações que 
compõem o escopo de análise de risco socioambiental passaram a considerar 
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aspectos de direitos humanos, sendo realizado por meio de acompanhamento de 
notícias, mesmo para operações e/ou projetos que demandam análise somente por 
questões ambientais. 

O Itaú se destaca por inspirar-se nos UNGP para elaborar sua política de direitos 
humanos e alega lutar contra a exploração sexual de crianças. Se destaca por adotar 
as diretrizes de embargo estabelecidas pela Agência de Controle de Ativos 
Estrangeiros dos EUA (OFAC, na sigla em inglês), pela ONU e pelo Conselho da União 
Europeia. 

O Santander Brasil tem uma política de direitos humanos mais tímida que a da sua 
organização-mãe na Espanha, mas se destaca por ter sido inspirada nos UNGP. 

O Safra tem uma política específica para direitos humanos, em que ressalta que em 
caso de desrespeito aos direitos humanos promovidos pelas atividades e negócios do 
banco, buscar minimizar e reparar de forma tempestiva os impactos observados. 

O BTG Pactual pontua exclusivamente por legislação e por incorporar os princípios 
do Pacto Global da ONU às suas diretrizes para o crédito.  

O Votorantim pontua exclusivamente por legislação, Princípios do Equador e 
Padrões de Performance do IFC. 

 

Direitos trabalhistas 
 

No tema "Direitos Trabalhistas", busca-se as políticas dos bancos para garantir os 
direitos aos trabalhadores das empresas nas quais investem ou para as quais 
fornecem empréstimos, bem como para as subcontratadas e cadeia de suprimentos 
dessas empresas.  Avalia-se também se há a demanda de corrigir conformidade com 
leis trabalhistas caso sejam desrespeitadas. No Apêndice, todos os elementos de 
avaliação estão listados na íntegra. 

 

Tabela 13 – Classificação no tema Direitos trabalhistas 

Banco  Nota 
Itaú  7,1 
Santander  7,0 
BB  6,9 
BNDES 
Bradesco 

6,8 

Caixa  6,5 
Votoranti
m 

5,5 

Safra  4,3 
BTG 
Pactual 

3,6 
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Este é o tema com maior média geral entre todos os 18 pesquisados, o que se deve 
principalmente à legislação brasileira e Aos Padrões de Desempenho do IFC, que 
juntos garantem 5,2 de nota. As regras da CLT e o direito constitucional de livre 
associação garantem um mínimo de 1,6 por legislação. Ainda assim, este é um tema 
em que, de fato, há grande comprometimento dos bancos avaliados.  

Todos os bancos, sem exceção, ressaltam a necessidade de conformidade com as leis 
trabalhistas brasileiras para empresas que queiram fazer empréstimos. Também são 
todos que enfatizam a proibição de trabalho infantil e análogo à escravidão nas 
empresas para que prestam serviços financeiros, se destacando uma maioria que 
cita utilizar como referência a Lista Suja do Trabalho Escravo do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

Esse cenário pode levar à conclusão de que o cenário é muito favorável para os 
direitos trabalhistas no país. Sem dúvidas é um avanço que haja comprometimento 
com o tema, mas provavelmente o monitoramento de conformidade, tanto por parte 
dos bancos quanto pelos órgãos competentes, está aquém do ideal. É sabido que na 
prática o trabalho análogo à escravidão e precarizado ainda persiste, dentre outras 
violações à CLT.  

De fato, a pontuação não é melhor porque para além das exigências do IFC,  aplicável 
somente a project finance, poucos bancos vão além em outras categorias avaliadas 
(crédito corporativo, investimentos proprietários, gestão de recursos de terceiros).  

Somente BNDES e Caixa integram cláusulas sobre conformidade com a legislação 
trabalhista no caso de terceirizadas das empresas que recebem seus financiamentos.  

Apenas BB e BNDES ressaltam a necessidade de uma política sólida de saúde e 
segurança no trabalho. Nenhum banco menciona trabalhadores imigrantes, a 
pontuação neste elemento é exclusivamente por Padrões de Desempenho do IFC.  

 

Destaques por banco 
 

O Itaú se inspira nas convenções fundamentais da OIT para suas políticas no tema. 
Ainda que não inove muito, tem políticas que abrangem quase todos elementos 
avaliados. Internamente, tem cláusulas de sustentabilidade nos contratos com seus 
fornecedores. 

O Santander baseia sua política na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho. Ele tem também um código de conduta para 
fornecedores. 

O BB também se referencia na OIT para sua política. Ele alega checar conformidade 
com obrigações trabalhistas e de seguridade social antes de realizar pagamentos a 
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fornecedores e nega crédito a clientes que submetem trabalhadores a formas 
degradantes de trabalho ou os mantêm em condições análogas à escravidão. 

Nas operações diretas de financiamento do BNDES, há a declaração da empresa 
quanto a adotar medidas e ações destinadas à segurança e medicina do trabalho que 
possam vir a ser causados em decorrência do projeto. Entretanto, seu maior 
destaque é que, entre as cláusulas contratuais para financiamento direto, consta que 
a empresa tome todas as medidas ao seu alcance para impedir que fornecedores, de 
produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação, pratiquem atos 
que importem em trabalho infantil ou trabalho escravo. 

O Bradesco se destaca por ser um dos poucos bancos a enfatizar em seus 
documentos o direito à livre associação e à barganha coletiva. Tem um 
monitoramento sistemático das práticas nas relações de trabalho para empresas 
fornecedoras de serviços de risco social. 

A Caixa tem a singularidade de exigir, nas suas políticas setoriais, o cumprimento da 
legislação trabalhista inclusive para trabalhadores terceirizados. Recomenda a 
implantação de um sistema de controle e monitoramento para o cumprimento 
desses requisitos na construção civil e na pecuária incentiva a adoção de sistema que 
inclua informações sobre a estratégia, políticas e práticas adotadas pelos 
fornecedores. 

Além dos pontos de legislação e padrões e princípios internacionais, o Votorantim 
rechaça nos seus negócios e atividades qualquer utilização de mão de obra análoga à 
escrava ou infantil. 

Dentre as diretrizes e princípios básicos que norteiam as relações de negócios do 
Safra está a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, se destacando por ser um dos poucos a listar todos os princípios desta 
declaração. 

O que coloca o BTG Pactual para além dos pontos de legislação neste tema é o fato 
de ele ter desenvolvido um procedimento específico para analisar todos os 
fornecedores contratados pelo próprio banco, onde garante regularidade com as leis 
trabalhistas, incluindo por mecanismos contratuais. Desde 2016 todos fornecedores 
são monitorados.  

 

Meio ambiente 
 

O tema "Meio Ambiente" avalia as políticas de responsabilidade socioambiental dos 
bancos para questões ambientais no geral: fauna, flora, gestão de água e áreas de 
alto valor de conservação. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão 
listados na íntegra. 
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Tabela 14 – Classificação no tema Meio Ambiente 

Banco  Nota 
BNDES  7,1 
BB  6,5 
Santander  6,3 
Bradesco 
Caixa 
Itaú 

6,2 

Votorantim  6,1 
Safra  4,4 
BTG Pactual  4,0 

 

Esse tema é o que tem maior peso de legislação: 40% da nota é garantida por ela. 
Pontuam as exigências do licenciamento ambiental (especialmente a Resolução 
CONAMA Nº 237/1997); a Lei Nº 9.985/2000, que institui o SNUC; a Lei Nº 
11.105/2005, sobre biossegurança e o requerimento de Licença Cites, 
responsabilidade do IBAMA. Para os bancos que aderem aos Princípios do Equador, 
Padrões de Performance do IFC e Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do 
Grupo Banco Mundial o patamar mínimo de nota é 6,1.  

Percebe-se que as notas oscilam muito próximas dos patamares mínimos, ou seja, o 
fato de Meio Ambiente ter a segunda média mais alta dentre os temas se deve 
principalmente à legislação brasileira e aos padrões internacionais aos quais 6 dentre 
os 9 bancos avaliados aderem.  

Não obstante, é fato que todos os bancos alegam demandar a regularidade das 
empresas financiadas com a legislação ambiental brasileira e que a contratação do 
crédito se dá com o cumprimento dos requisitos de mitigação do impacto ambiental. 
Contudo, assim como em "Direitos Trabalhistas" há falhas no monitoramento das 
carteiras de crédito das instituições financeiras. Caso contrário, não haveria 
desmatamento ou uso de madeira ilegal no país, considerando que os bancos 
avaliados concentram mais de 85% da carteira de crédito no país.  

Para as empresas em que os bancos investem seus recursos próprios, há maior 
detalhamento neste tema em geral, relativamente a outros. Na categoria gestão de 
recursos de terceiros poucas diretrizes ambientais são colocadas mesmo neste tema. 

 

Destaques por banco 
 

O principal destaque do BNDES é o fato de suas políticas também abrangerem seus 
investimentos proprietários, o que o põe em vantagem em relação aos outros. Ele se 
sobressai também por ser o único banco a colocar nos contratos que a beneficiária 
tome todas as medidas ao seu alcance para impedir que fornecedores,  de produto 
ou serviço essencial para a execução do projeto/operação, pratiquem atos que 
importem em crime contra o meio ambiente. Neles também há a cláusula de 
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declaração da beneficiária,  que inclui a declaração de estar regular perante os órgãos 
do meio ambiente, podendo o banco declarar vencimento antecipado no caso de 
falsidade das declarações.  

Além de defender uso racional de agrotóxicos e redução da emissão de gases, o BB 
também se sobressai no tema porque integra na sua política considerações para a 
cadeia de suprimentos da empresa que financia. Em alguns setores, na análise de 
crédito verifica-se se a companhia buscando financiamento adota a política de 
priorizar compras de fornecedores com sistemas de gestão ambiental. 

O Santander tem critérios de exclusão de clientes envolvidos com desmatamento e 
alega prestar especial atenção em processos que envolvem impacto em florestas de 
alto valor ecológico e social. 

As políticas públicas de Bradesco, Caixa e Itaú demonstram ir pouco além do que 
está colocado na legislação, nos Princípios do Equador e Padrões de Desempenho do 
IFC. 

A pontuação do Votorantim é exclusivamente por legislação, Princípios do Equador e 
Padrões de Desempenho do IFC. 

O Safra, além de ponto de legislação, se destaca por propor o encerramento de 
relacionamento nos casos comprovados de alta exposição ao risco socioambiental. 
Faz também análise por meio de geolocalização de presença em possíveis áreas de 
preservação ambiental e/ou indígena. 

O BTG Pactual pontua somente por legislação, por não apresentar políticas próprias 
detalhadas. 

 

Impostos 
 

Em “Impostos” o GBR espera que os bancos sejam transparentes quanto aos                       
impostos que pagam, subsídios que recebem e o quanto faturam e lucram na maioria                           
dos países em que operam, sobretudo para evitar que haja sonegação de impostos.  

Há também elementos de avaliação referentes à transparência sobre o pagamento de                       
impostos nas empresas em que os bancos investem ou para as quais concede                         
financiamentos. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na                     
íntegra. 

 

Tabela 15 – Classificação no tema Impostos 

Banco  Nota 
Caixa  3,1 
BNDES  2,5 
Santander  1,2 
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Bradesco 
Itaú 
Votorantim 

0,6 

BB 
BTG 
Pactual 
Safra 

0 

 

A maioria dos bancos têm suas operações concentradas no mercado brasileiro, mas                       
ainda assim estão presentes em inúmeros países. As exceções são o conglomerado                       
Itaú-Unibanco, que tem subsidiárias que estão entre os 4 maiores bancos de varejo                         
no Chile, Paraguai e Uruguai; e o BTG Pactual, que se propõe a ser um banco de                                 
investimento latino-americano e tem presença continental. 

Entre os bancos avaliados, somente Caixa e BNDES não estão presentes em paraísos                         
fiscais, pontuando em um dos elementos de avaliação. Entre os outros, Bradesco e                         
Itaú têm políticas contra evasão fiscal, mas somente o Santander, por meio de uma                           
política do Grupo, tem uma política contra a elisão fiscal. E somente BNDES,                         
Bradesco e Santander têm políticas dizendo que seus funcionários estão proibidos                     
de orientar clientes a praticarem elisão ou evasão fiscal. 

  

Tabela 16 – Presença dos bancos avaliados em paraísos fiscais[1] 

Banco  País(es) 

BB 
  

Ilhas Cayman, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e Singapura 

Bradesco  Ilhas Cayman, Hong Kong e Luxemburgo 

BTG Pactual  Bermudas, Ilhas Cayman, Hong Kong e Luxemburgo 

Itaú  Bahamas, Ilhas Cayman e Suíça 

Safra  Ilhas Cayman e Luxemburgo 

Santander  Ilhas Cayman 

Votorantim  Bahamas 

  

Ademais, é importante notar a presença dos grupos dos quais os bancos fazem parte,                           
já que a atuação se dá em rede com todas as subsidiárias. O Grupo J. Safra, do qual o                                     
Banco Safra faz parte, está presente também em Bahamas, Catar, Emirados Árabes                       
Unidos, Gibraltar, Hong Kong, Ilhas Guernsey, Mônaco, Panamá, Singapura e Suíça. Já                       
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o Grupo Santander, do qual o Banco Santander Brasil faz parte, tem presença                         
também em Jersey, Guernsey e Ilha de Man. 

A presença em paraísos fiscais não é um problema por si só, pois esses são fontes                               
importantes de captação no mercado internacional. Entretanto, é preocupante que                   
não haja uma política da maior parte dos bancos contra evasão e elisão fiscal, o que                               
puxa a nota média do tema para baixo. 

As notas no tema são baixas porque os bancos brasileiros não têm a política de                             
discriminar, país por país, seu faturamento, lucro, número de funcionários,                   
pagamento de impostos e subsídios (se) recebidos. Para pontuar um mínimo de 0,6                         
o banco precisa reportar essas informações para três quartos dos países em                       
que opera, seja por meio de subsidiárias ou agências. Somente BNDES e Caixa                         
cumprem com esse elemento, por terem presença internacional menor que os outros                       
bancos. 

Ainda que o Brasil seja o principal país na carteira de todos os bancos, como                             
mencionado anteriormente, o detalhamento dos dados demandado pela               
metodologia de avaliação demonstra o compromisso das instituições               
financeiras com a transparência e respeito à legislação tributária. Em outros                     
países do FFGI, a pontuação é melhor porque há uma maior preocupação dos bancos                           
em reportar esses detalhes país por país, seja nas demonstrações financeiras ou nos                         
relatórios anuais. 

Além da questão dos impostos da própria instituição financeira, há uma ausência                       
total de políticas sobre o tema para as empresas nas quais os bancos investem ou                             
para as quais concedem empréstimos. Nenhum banco apresenta políticas para os                     
elementos relativos a essas empresas. 

 

 

 1

 

 

Destaques por banco 
 

A Caixa se destaca por não operar em nenhum paraíso fiscal e por informar se teve 
ajuda financeira do governo. 

1 [1] Utilizamos como referência para definição a lista de paraísos fiscais da Oxfam. Disponível 
em 
<https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bn-blacklist-whitewash-ta
x-havens-eu-281117-en_0.pdf> 

 
 

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bn-blacklist-whitewash-tax-havens-eu-281117-en_0.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bn-blacklist-whitewash-tax-havens-eu-281117-en_0.pdf
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O BNDES não opera em nenhum paraíso fiscal e está fechando sua única subsidiária 
na Inglaterra, passando a operar exclusivamente no Brasil. 

O Santander se destaca neste tema por ser o único banco que tem uma política 
contra evasão e elisão fiscal. Também é um dos poucos que alega não orientar seus 
clientes a evadirem ou evitarem impostos. 

A pontuação do Bradesco consiste somente de sua política que desencoraja ações de 
"otimização" de impostos de clientes, fornecedores e parceiros. 

O Itaú pontua somente por detalhar com clareza os incentivos fiscais que obteve do 
governo brasileiro em seu Relatório Anual Consolidado. 

O Votorantim se destaca por ser um dos poucos bancos a reportar país por país 
sobre seus ativos. 

Os documentos de BB, BTG Pactual e Safra não trouxeram nenhuma informação ou 
política passível de pontuação. 

 

 

6.2 Temas setoriais:  
 
Em quase todos os temas setoriais há a preocupação com as atividades de 
financiamento e investimento do banco no meio ambiente e nas comunidades 
tradicionais. Por isso na maioria dos temas (com exceção de Armas e Habitação e 
Setor Imobiliário) são avaliados a consulta prévia e o consentimento quando da 
realização de projetos em terras indígenas ou de comunidades tradicionais e o 
impactos nos Patrimônios Mundiais listados pela UNESCO. Quanto ao meio ambiente, 
avalia-se a prevenção de impactos negativos em Zonas Úmidas cobertas pela 
Convenção de Ramsar, áreas protegidas que estão listadas nas categorias de I a IV da 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN na sigla em inglês) e áreas 
de alto valor de conservação (HCS na sigla em inglês). No caso do Brasil, todos são 
cobertos por legislação.  

 

Armas 
 

No tema “Armas”, os elementos de avaliação traduzem a expectativa de que os 
bancos não financiem e nem invistam em empresas envolvidas na produção, 
manutenção e distribuição de minas terrestres, munições de fragmentação (cluster) e 
armas biológicas, químicas ou nucleares. Também avalia se o banco tem políticas 
para que as empresas envolvidas na produção de armas ou outros dispositivos 
militares (aviões, tanques, sistemas de tecnologia, etc.) nas quais ele investe ou para 
as quais fornece crédito, mas não venda seus produtos a países que violam 
gravemente os direitos humanos, que estejam sob embargo da ONU, envolvidos em 
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guerras não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU ou que usam parte 
desproporcional de seu orçamento para a compra de armas, dentre outros. Ou seja, 
não são consideradas somente a produção de armas nesse elemento, mas sim toda a 
indústria de defesa/bélica. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão 
listados na íntegra. 

 

Tabela 17 – Desempenho no tema Armas 

Banco  Nota 
Santander  4,6 
Safra  2,5 
BB 
BNDES 
Bradesco 
BTG 
Pactual 
Caixa 
Itaú 
Votorantim 

0 

 

Ainda que este setor não seja relevante na carteira de investimentos dos bancos, 
seria importante que informassem a parcela da carteira atribuída ao setor e explicitar 
seus compromissos para que os investimentos não sejam aplicados a atividades 
controversas, como as avaliadas pelo GBR. Os bancos poderiam, por exemplo, 
informar que não financia a produção e comércio de armas químicas ou munições de 
fragmentação. 

O Brasil é signatário de tratados que banem diversas armas, como minas terrestres, 
armas químicas e biológicas, mas não é signatário do tratado que bane munições de 
fragmentação (cluster) que continuam sendo fabricadas. Para operarem no país as 
indústrias bélicas precisam de autorização, inclusive para desenvolver novos 
produtos. Para exportar seus produtos, essas indústrias dependem de autorização 
dos Ministério da Defesa e das Relações Exteriores. Até o momento, o que o MD 
reporta é que analisa as vendas sob critérios como risco ao próprio Brasil e para 
países aliados, não havendo critérios humanitários obrigatórios. A análise do MRE 
não é obrigatória quando são vendidas armas de calibre inferior a 45 e, quando é 
feita, tampouco é vinculante.  

O Tratado de Comércio de Armas, regime internacional que torna obrigatória nesta 
análise a inclusão de critérios como risco humanitário e de desvio para organizações 
criminosas, só entrou em vigor no Brasil no dia 12 de novembro de 2018 por causa da 
demora para ratificá-lo.  

Tendo em vista todas essas questões, não é possível pontuar os bancos por legislação 
e os processos obrigatórios para exportação não garantem que as armas não cairão 
nas mãos erradas. Ademais, as empresas do setor que recebem crédito dos bancos 
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avaliados ou que recebem investimentos a partir dos seus serviços de gestão de 
recursos de terceiros, não necessariamente operam exclusivamente no Brasil. 

 

Destaques por banco 
 

A política do setor de defesa do Grupo Santander, adotada pelo Santander Brasil, 
proíbe qualquer tipo de negócio do Grupo com organizações (ou suas subsidiárias, 
independente das atividades delas) que produzam, comercializem ou distribuam 
minas antipessoais; bombas de fragmentação (cluster); armas biológicas, químicas ou 
nucleares e munição contendo urânio empobrecido.  

Quanto ao destino dos produtos, o banco analisa, dentre outros, os riscos de eles 
causarem ou exacerbarem conflitos armados ou tensões existentes e se há sérias 
razões para acreditar que a entrega será desviada de seu destino original. É uma 
política que vem sendo aprimorada a cada avaliação do GBR e fez o banco pontuar 
em metade dos 16 elementos de avaliação deste tema. 

Uma das grandes novidades do GBR 2018 foi o posicionamento do banco Safra no 
tema. O banco revisou sua Política de Direitos Humanos e incluiu a diretriz de não 
manter qualquer tipo de relacionamento comercial e/ou de financiamento com 
organizações (ou suas subsidiárias, independentemente de sua atividade) que 
fabricam, comercializam ou distribuem armas químicas, biológicas e nucleares ou 
munição contendo urânio. 

A produção ou comércio de armas e munição é colocado pelo Bradesco como uma 
atividade econômica com exposição ao risco socioambiental e, portanto, demanda 
uma análise de risco socioambiental. As operações de crédito com valor a partir de R$ 
25 milhões que envolvem o setor devem obrigatoriamente ser encaminhadas para 
essa análise. Se o valor for inferior ao estipulado, pode haver encaminhamento se 
forem identificados potenciais riscos socioambientais. O banco garante que nesses 
casos há inclusão de cláusulas contratuais específicas para o controle e 
acompanhamento desses riscos. 

O Itaú possui uma Lista de Atividades Restritas, entre as quais está a produção e 
comércio de material bélico, armas de fogo e munições. Empresas cujas atividades 
estejam incluídas nesta lista passam por procedimentos específicos para a concessão 
de crédito. Para esse setor são realizadas pesquisas de mídia direcionadas ao tipo de 
negócio e demandados aos clientes o preenchimento de questionários específicos. 

Entretanto, as políticas de Bradesco e Itaú são insuficientes para pontuação no tema, 
uma vez que ambos não informam quais são as restrições impostas ou mesmo quais 
diretrizes gerais orientam as restrições.  

O BNDES menciona explicitamente que não financia o comércio de armas.  O banco 
também esclareceu ao GBR que não financia a produção de armas, mas somente 
outros produtos do setor, como radares, sistemas de monitoramento, dentre outras 
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tecnologias. Ele se baseia sobretudo nos tratados dos quais o Brasil é signatário e nos 
trâmites legais para exportação de armas. Para mais detalhes sobre o 
posicionamento do banco, consultar a sua carta de resposta no capítulo anterior.   

Todavia, o BNDES é uma importante fonte de financiamento para empresas que 
atuam no setor bélico, inclusive na produção de armas. Assim, seria importante a 
criação de uma política do banco para este setor. Pelos motivos mencionados 
anteriormente, não é possível pontuar por legislação e por isso o banco teve nota 
zero. 

Nos documentos de BB, BTG Pactual, Caixa e Votorantim não foi encontrada                       
nenhuma menção ao tema.  

 

Alimentos 
 

Em “Alimentos” a agropecuária e o agronegócio são abordados. Espera-se que o 
banco priorize conceder crédito ou que incentive as empresas que financia a reduzir 
o uso de agrotóxicos e fazer boa gestão da água (reutilização e redução do consumo. 
O incentivo à agricultura orgânica e a selos e certificações de commodities também 
são considerados. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na 
íntegra. 

Tabela 18 – Desempenho no tema Alimentos 

Banco  Nota 
BNDES  4,5 
BB  3,5 
Caixa 
Itaú 

3,0 

Bradesco  2,8 
Santander 
Votorantim 

2,7 

BTG Pactual  2,2 
Safra  2,0 

 

Na nota deste tema, 2,7 pontos representam legislação e pontuação automática por 
Princípios do Equador e Padrões de Performance do IFC. No quesito legislação (2,0), 
os elementos de avaliação são cobertos pelas exigências do licenciamento ambiental 
(especialmente a Resolução CONAMA Nº 237/1997); pela Lei Nº 9.985/2000, que 
institui o SNUC e pela Lei Nº 11.105/2005, sobre biossegurança. 

A alimentação saudável e sustentável e a redução do consumo de agrotóxicos são 
tópicos de ação prioritária do Idec, e são tratados no tema. Entretanto, somente BB e 
Caixa têm políticas para redução do uso de agrotóxicos.  
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Também são BB e Caixa, os únicos a demonstrarem uma preocupação com o 
bem-estar animal e com a poluição dos efluentes gerados por esse setor específico, 
garantindo que as empresas que eles financiam façam a devida gestão do lixo e do 
uso de água. Nenhum dos bancos avaliados tem uma política de uso prudente de 
antibióticos em animais para abate. 

Apenas BB, BNDES e Caixa têm políticas setoriais específicas para o setor. Seu 
posicionamento, junto com o Itaú, no pódio do tema, é de se esperar devido à 
proeminência desses quatro bancos no crédito agrícola, sobretudo o BB. 

 

Destaques dos bancos 
 

As diretrizes socioambientais para a pecuária bovina do BNDES, aplicável a todas 
categorias de investimentos, demanda que as empresas se comprometam a manter a 
lista de seus fornecedores atualizada e verificar o cumprimento das regras por parte 
deles, para acompanhamento da regularidade ambiental da cadeia de fornecimento. 
As empresas também são obrigadas a ter sistema de rastreabilidade da cadeia 
produtiva de bovinos para garantir regularidade ambiental. 

O BB apoia projetos que adotem práticas sustentáveis de produção agropecuária, tais 
como agricultura orgânica, sistemas agroflorestais, Sistema de Produção Integrada 
Agropecuária (PI Brasil) e Bem-Estar Animal. Manteve em 2017 a liderança na 
contratação de financiamentos no âmbito do Programa de Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC), coordenada pelo Ministério da Agricultura.  

A Caixa incentiva técnicas de produção de baixo carbono para grandes projetos de 
pecuária e agricultura e  a reutilização de água no sistema produtivo. 

O Itaú inclui também critérios de sustentabilidade na concessão do crédito, como 
consumo de água e energia e geração de efluentes líquidos e rejeitos sólidos.  

O Bradesco pontua por legislação, Princípios do Equador e Padrões de Desempenho 
do IFC, com 0,1 adicional pelo incentivo à redução de emissão de GEEs. 

O Santander e o Votorantim pontuam somente por legislação, Princípios do 
Equador e Padrões de Desempenho do IFC. 

Além de pontuar por legislação, o BTG Pactual tem 0,2 referente ao Pacto Global da 
ONU. 

O Safra pontua somente por legislação. 

 

Florestas 
 

O tema "Florestas" diz respeito aos setores extrativista vegetal e de papel e celulose. 
Ele avalia as políticas dos bancos para o desmatamento, certificação e uso de 
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produtos químicos. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na 
íntegra. 

Tabela 19 – Desempenho no tema Florestas 

Banco  Nota 
BTG Pactual  4,1 
BB  3,3 
Santander  2,6 
BNDES 
Caixa 

2,4 

Bradesco  
Itaú 

2,0 

Votorantim  1,9 
Safra  1,0 

 

Há um mínimo de 0,5 de nota, devido à pontuação por legislação, referente ao direito 
originário às terras indígenas e usufruto exclusivo reconhecido na Constituição 
Federal brasileira. O patamar sobe para 1,9 somando-se os pontos automáticos para 
os bancos que aderem aos Princípios do Equador, Padrões de Performance do IFC e 
Diretrizes Ambientais, de Saúde e de Segurança do Grupo Banco Mundial. 

Este tema é o único liderado pelo BTG Pactual. Isso se deve ao fato de uma 
especialização do Grupo neste setor, por meio de suas subsidiárias TTG Brasil 
Investimentos Florestais, sediada no Brasil, e Timberland Investments Group (TIG), 
sediada no EUA mas com extensa área de floresta plantada no Brasil. Outra 
singularidade do tema é que foi onde mais houve pontuação na categoria gestão de 
recursos de terceiros, já que essas subsidiárias do BTG Pactual atuam nesta categoria. 

Todos os bancos têm políticas contra o desmatamento. Mas apenas BB, BTG Pactual, 
Caixa e Santander explicitam medidas que previnem o uso de madeira ilegalmente 
cortada ou comercializada. BTG Pactual e Santander exigem a certificação FSC. 

BB e BTG Pactual têm nas suas políticas específicas para florestas plantadas 
considerações sobre questões sociais, ambientais e de governança nas cadeias de 
suprimento e subcontratadas das empresas que recebem seus financiamentos e 
investimentos, respectivamente. A Caixa também tem uma política setorial, mas não 
aborda essas questões. 

 

Destaques por banco 
 

O BTG Pactual tem neste tema sua segunda maior nota e sua única posição de 
liderança na avaliação de políticas. Por meio das subsidiárias, garante que haja 
rastreabilidade e certificação da madeira em toda a cadeia produtiva. O banco não 
gere florestas tropicais e nem locais onde haja patrimônios da humanidade e alega 
não adquirir propriedades onde a aquisição da terra teria um impacto adverso em 
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populações indígenas. Também se compromete a não investir os ativos de seus 
clientes onde é conhecido o alto valor de conservação. 

A subsidiária do BTG Pactual, TIG, busca utilizar as aplicações de agrotóxicos de 
forma a maximizar sua eficácia e diminuir seus impactos no ambiente. Em 2016, 96% 
das propriedades tiveram prescrições de agrotóxicos individualizadas para sua 
necessidade. Quando populações de espécies ameaçadas de extinção estão nas áreas 
por ela administradas, há proteção e monitoramento da saúde dos animais.  

O BB ficou na segunda colocação, pois tem diversas políticas contra desmatamento. 
Ele condiciona a extensão do crédito rural no bioma amazônico à evidência de 
regularidade fundiária e ambiental das propriedades, apoia as estratégias nacionais 
de redução do desmatamento e requer comprovantes de legalidade e 
sustentabilidade de produtos florestais usados na construção civil. Se destaca 
também por ter políticas para cadeia de suprimentos e terceirizadas: verifica se 
empresas do setor de papel e celulose priorizam compras de fornecedores com 
sistemas de gestão ambiental e reconhece empresas do setor de papel e celulose que 
comprovem a exigência de adequação socioambiental de seus 
contratados/terceirizados. 

O Santander se destaca por não se envolver com clientes que não utilizem madeira 
certificada, segundo sua política. 

O BNDES acorda um plano de ações de melhorias (se necessário) e de indicadores 
socioambientais para monitoramento e avaliação durante todo o ciclo de participação 
do banco no capital social da investida. Nas Operações de Subscrição de Valores 
Mobiliários envolvendo grandes empresas que geram grande impacto, o instrumento 
jurídico que formalizar a operação deverá prever a obrigação de divulgação de 
Relatório de Sustentabilidade. 

No Guia de Boas Práticas Socioambientais para florestas plantadas, a Caixa se 
preocupa, entre outras, com as questões de organismos geneticamente modificados 
e recursos hídricos. Se destaca por incentivar certificação FSC ou Cerflor no caso de 
supressão de espécies de alto valor econômico. 

Bradesco e Itaú, além da pontuação por legislação e iniciativas internacionais aos 
quais aderem, pontuando 0,1 a mais devido às suas colocações contra 
desmatamento. 

O Votorantim pontua somente por legislação, Princípios do Equador, Padrões de 
Desempenho do IFC e Diretrizes Ambientais, de Saúde e de Segurança do Grupo 
Banco Mundial. 

O Safra, além do ponto de legislação, pontua também por reconhecer e enforçar 
conformidade com a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho. 

 

 
 



52 

 

 

Setor Imobiliário e Habitação 
 

O tema “Setor Imobiliário e Habitação” avalia as políticas dos bancos sobre sua                         
carteira de crédito imobiliário. É uma preocupação dos elementos de avaliação o                       
bem-estar dos moradores dos projetos imobiliários, os materiais usados na                   
construção (sobretudo madeira e cimento, que têm os maiores impactos) e a                       
eficiência energética dos edifícios. No Apêndice, todos os elementos de avaliação                     
estão listados na íntegra. 

Além das 4 categorias de investimentos, este tema traz também a categoria “crédito                         
imobiliário” na pontuação por escopo. 

 

Tabela  20 – Desempenho no tema Setor Imobiliário e Habitação 

Banco  Nota 
Caixa  2,5 
Santander  1,1 
BB 
BNDES 
Bradesco 
Itaú 
Votorantim 

0,5 

BTG 
Pactual 
Safra 

0,3 

 

Juntamente com “Armas” é o tema em que há o pior desempenho na avaliação de 
políticas do GBR 2018. 7 dos 9 bancos avaliados só pontuam em um elemento por 
legislação (cumprimento da CLT) – BNDES, BTG Pactual e Safra - e por legislação e 
Padrões de Desempenho do IFC – BB, Bradesco, Itaú e Votorantim. O cenário é 
bastante desanimador, considerando a importância da construção civil para a 
economia brasileira e o déficit habitacional do país. 

 

Destaques por banco 
 

Cabe pontuar uma singularidade do BNDES: ele não financia empreendimentos 
imobiliários, tais como edificações residenciais. Assim, não é esperado que ele tenha 
políticas de financiamento para esse setor.  Entretanto, a sua subsidiária BNDESPAR é 
acionista em grandes empresas do ramo de construção civil e por isso o tema 
continua válido para o banco, já que é ativo na categoria “investimentos 
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proprietários”. Ponto por legislação foi atribuído para esta categoria, no que consiste 
toda a nota do tema.  

Não é surpresa a liderança da Caixa neste tema, já que ela é a principal financiadora 
da habitação no país, tendo um forte viés social. Seu Guia de Boas Práticas para a 
Construção Civil garante que o empreendedor deve possuir estrutura de saúde e 
segurança bem consolidado e também se preocupa com o entorno de projetos.  

Desde 2009, a iniciativa "Madeira Legal" monitora o uso de madeiras de origem legal 
em todas as obras de empreendimentos habitacionais financiados pelo banco. Para 
as unidades do Minha Casa Minha Vida são mandatórios os sistemas de aquecimento 
solar de água, exceto nas regiões Nordeste e Norte. 

Um importante destaque da política da Caixa é a vinculação de terceirizadas, que 
devem dar boas condições de trabalhos a seus funcionários. O banco também 
garante a sustentabilidade no setor por meio do Selo Casa Azul, que apesar de 
limitado é significativo. É uma política de classificação socioambiental de 
empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer projetos que adotem 
soluções mais eficientes aplicadas à construção, uso, ocupação e manutenção de 
edificações, visando incentivar o uso racional dos recursos naturais e melhorar a 
qualidade da habitação e seu ambiente. 

O Santander, por sua vez, não fornece crédito para empresas que extraiam ou façam 
uso de madeira nativa não certificada (com os selos FSC ou Cerflor), segundo sua 
PRSA. Ademais, em 2017 o banco criou o produto Plano empresário Sustentável na 
qual o cliente que financiar empreendimentos imobiliários com boas práticas 
ambientais terá uma maior porcentagem de financiamento e uma menor taxa global. 

 

Mineração 
 

No tema "Mineração" são verificadas possíveis restrições à atividade que os bancos 
possam ter, bem como os padrões mínimos de gestão ambiental, governança e 
redução de impacto (durante e depois da exploração) que demandam das empresas 
atuantes no setor. Também são considerados incentivos ou obrigações de certificação 
de certos minerais e itens de corrupção e impostos, frequentemente problemáticos 
neste setor. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na íntegra. 

 

Tabela 21 – Desempenho no tema Mineração 

Banco  Nota 
BNDES  5,2 
Votorantim  2,7 
BB 
Bradesco 
Itaú 

2,6 
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Santander 
Caixa  2,3 
BTG Pactual  2,0 
Safra  1,5 

 

Há um mínimo de 1,6 de nota , devido à pontuação por legislação. Os bancos 2

recebem pontuação em créditos corporativos e project finance em 7 elementos de 
avaliação. Os dispositivos legais que levam cobrem os elementos avaliados são as 
exigências do licenciamento ambiental (especialmente a Resolução CONAMA Nº 
237/1997); a Lei Nº 9.985/2000, que institui o SNUC; a Lei Nº12.334/2010, que 
estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens; o Capítulo VIII do Título 
VIII da Constituição Federal, referente aos povos indígenas; e por fim a CLT. Mais 
detalhes sobre os pontos de legislação são oferecidos no capítulo 4 deste relatório. 

O desempenho dos bancos neste tema se deve basicamente à legislação e à 
pontuação automática por Princípios do Equador, Padrões de Performance do IFC e 
Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial, que garantem 
2,3 de nota.  

Por ora somente BB e BNDES têm políticas específicas para este setor. 

 

Destaques por banco 
 

O BNDES é o único dentre os bancos avaliados a incentivar as empresas do setor a 
adotar iniciativas internacionais de melhores práticas, como a Iniciativa de 
Transparência para Indústrias Extrativas (EITI na sigla em inglês), os Princípios para o 
Desenvolvimento Sustentável do Conselho Internacional de Mineração e Metais 
(ICMM na sigla em inglês) e os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas. Por isso pontua em muito mais 
elementos que os outros, ficando na primeira colocação.  

Além disso, a Política Socioambiental para o Setor de Mineração do BNDES também 
prevê participação das partes impactadas pelo projeto no processo de licenciamento 
ambiental, investimentos sociais voltados para a comunidade e conformidade com os 
direitos humanos e saúde e segurança do trabalhador e da comunidade. 

O banco Votorantim tem em seu Código de Conduta uma manifestação de repúdio à 
corrupção também nas empresas com as quais se relaciona, que também pontua 
neste tema. 

O BB se destaca por ter políticas específicas para o setor de mineração, o que é um 
grande avanço.  Todavia, as diretrizes apresentadas pontuaram  nos mesmos 
elementos e categorias de investimento em que foi fornecido ponto por legislação. 

2 Para os bancos atuantes em todas as categorias de investimento e serviços financeiros avaliadas. Como 
BNDES e Safra não estão no mercado de gestão de recursos de terceiros e project finance, 
respectivamente, o patamar é 1,5. 
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Ou seja, ainda que tenha ficado com a mesma pontuação, foi majoritariamente por 
políticas próprias, e não por legislação. 

Bradesco, Itaú e Santander além de pontuar por legislação e padrões aos quais 
aderem, também declaram em seu Questionário ISE que engajam seus clientes no 
combate à corrupção e, por isso, foi dado ponto nas categorias créditos corporativos 
e project finance. 

A Caixa pontua exclusivamente por legislação e padrões e princípios aos quais adere. 

O BTG Pactual pontua por legislação e tem um acréscimo de 0,4 por incorporar o 
Pacto Global da ONU nas suas decisões de financiamento. 

O Safra pontua por legislação. 

 

Óleo e gás 
 

Por ser uma indústria extrativista, "Óleo e Gás" é um tema muito parecido com 
"Mineração", tanto nos elementos de avaliação quanto nos resultados. São avaliadas 
possíveis restrições à atividade que os bancos possam ter, bem como os padrões 
mínimos de gestão ambiental, governança e redução de impacto (durante e depois da 
exploração) que são demandados das empresas atuantes no setor. Também são 
considerados itens de corrupção e impostos, frequentemente problemáticos neste 
setor. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na íntegra. 

 

Tabela 22 – Desempenho no tema Óleo e gás 

Banco  Nota 
BB 
BNDES 

3,4 

Votorantim  3,2 
Bradesco 
Itaú 
Santander  

3,1 

Caixa  2,8 
BTG Pactual  2,2 
Safra  1,5 

 

Há um mínimo de 1,6 de nota , devido à pontuação por legislação. Os bancos 3

recebem pontuação em créditos corporativos e project finance em 6 elementos de 
avaliação. Os dispositivos legais que cobrem os elementos avaliados são as exigências 
do licenciamento ambiental (especialmente a Resolução CONAMA Nº 237/1997); a Lei 

3 Para os bancos atuantes em todas as categorias de investimento e serviços financeiros avaliados. Como 
BNDES e Safra não estão no mercado de gestão de recursos de terceiros e project finance, 
respectivamente, o patamar é 1,5. 
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Nº 9.985/2000, que institui o SNUC; o Capítulo VIII do Título VIII da Constituição 
Federal, referente aos povos indígenas; e por fim a CLT. Mais detalhes sobre os 
pontos de legislação são oferecidos no capítulo 4 deste relatório. 

É digno de nota que nenhum banco avaliado tem políticas para xisto betuminoso, 
rocha sedimentar que ocupa pouco espaço no debate público brasileiro, apesar de o 
país ter grandes reservas.  

O desempenho dos bancos neste tema se deve basicamente à legislação e à 
pontuação automática por Princípios do Equador, Padrões de Performance do IFC e 
Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial, que garantem, 
junto da legislação, 2,7 de nota.  

 

Destaques por banco 
 

O BB tem uma política para petróleo e gás em que alega apoiar empreendimentos 
que eliminem ou reduzam os riscos ao meio ambiente e ao ser humano e que 
utilizem tecnologias limpas. Também argumenta ponderar propostas de empresas 
que disponham de capacidade para implementar ações de prevenção e preparação 
de resposta nacional a incidentes de poluição e/ou contaminação por óleo e seus 
derivados. Se destaca por reconhecer empresas do setor que comprovem a exigência 
de adequação socioambiental de seus contratados/terceirizados. 

O BNDES se destaca por sua Política Socioambiental de Atuação em Mercado de 
Capitais (aplicável também a outros setores, mas com especial relevância na 
pontuação deste). Ela prevê sensibilizar os beneficiários dos seus investimentos a 
incorporar o conceito de "ecoeficiência". Nas Operações de Subscrição de Valores 
Mobiliários envolvendo grandes empresas que geram grande impacto, o instrumento 
jurídico que formalizar a operação deverá prever a obrigação de divulgação de 
Relatório de Sustentabilidade. 

O banco Votorantim tem em seu Código de Conduta uma manifestação de repúdio à 
corrupção também nas empresas com as quais se relaciona, que também pontua 
neste tema. 

Bradesco, Itaú e Santander além de pontuar por legislação e padrões aos quais 
aderem, também declaram em seu Questionário ISE que engajam seus clientes no 
combate à corrupção e, por isso, foi dado ponto nas categorias créditos corporativos 
e project finance. 

A Caixa pontua exclusivamente por legislação e padrões e princípios aos quais adere. 

O BTG Pactual pontua por legislação e tem um acréscimo de nota por incorporar o 
Pacto Global da ONU nas suas decisões de financiamento. 

O Safra pontua por legislação. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1ggEcF39DFJ5TQQCYoB50pztoh_6BevLcw4VqGFlb3_Y/edit?disco=AAAACWxvLlI&ts=5bf3ceb3#heading=h.17dp8vu
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Geração de energia 
 

No tema "Geração de Energia" é avaliado se o banco tem linhas de financiamento 
para energia renovável e metas para aumentar a participação desse tipo de energia 
em sua carteira. Também são verificadas possíveis restrições a fontes de energia 
controversas (carvão, combustível fóssil, nuclear e grandes hidrelétricas) e as 
exigências que os bancos colocam para projetos neste setor e para as empresas que 
nele operam. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na íntegra. 

 

 

Tabela 23 – Desempenho no tema Geração de energia 

Banco  Nota 
BNDES  4,7 
Santander  2,7 
Caixa  2,5 
BB 
Itaú 
Votorantim 

2,2 

BTG 
Pactual 

1,9 

Bradesco  1,7 
Safra  1,3 

 

Há um patamar mínimo de 1,4 na nota, devido à pontuação por legislação. Os bancos 
recebem pontuação pela Lei 9985/200, que institui o SNUC, pelas exigências do 
licenciamento ambiental e pelo Capítulo VIII do Título VIII da Constituição Federal, 
referente aos povos indígenas. Para os bancos que adotam Princípios do Equador, 
Padrões de Performance do IFC e Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do 
Grupo Banco Mundial, o patamar de pontuação foi 1,7. Mais detalhes sobre os pontos 
de legislação e padrões internacionais são oferecidos no capítulo 4 deste relatório. 

A grande discrepância de nota entre o BNDES e os outros bancos se deve ao fato de 
banco de desenvolvimento não financiar mais termelétricas a carvão e a combustíveis 
fósseis desde 2017. Desde então, somente termelétricas a gás são abrangidas nos 
leilões de geração de energia.  A política, no entanto, só se aplica às categorias de 
créditos corporativos e project finance, excluindo-se os investimentos proprietários.  

Somente BB, BNDES e Caixa têm uma política para este setor, que é de extrema 
relevância na economia brasileira e que gera impactos. Entretanto, quase todos os 
bancos, exceto BTG Pactual e Safra, apresentam linhas de financiamento específicos 
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para geração de energia renovável (eólica, solar, maremotriz, pequenas e médias 
centrais hidrelétricas e geotermal). 

 

Destaques por banco 
 

Além de não financiar geração de energia a carvão e a combustível fóssil, o BNDES dá 
condições melhores de financiamento para geração de energia limpa, como por 
exemplo, com prazos de amortização maiores. Em 2017, projetos de energia 
alternativa corresponderam a 61% de todos os projetos aprovados pelo banco na 
área de energia, a maior porcentagem entre todos os bancos avaliados.  

O Santander se destaca por ser o único banco que tem uma meta mensurável para 
aumentar o financiamento de energia renovável (no caso, a solar), renovando um 
compromisso que foi cumprido em 2017. 

Para projetos no setor de energia, a Caixa avalia e monitora a conformidade com 
normas e diretrizes socioambientais. A consulta a comunidades tradicionais e 
autorização da Fundação Palmares, para além da FUNAI, são demandadas para 
projetos no setor.  

Os bancos BB, Itaú e Votorantim pontuam por legislação e padrões aos quais 
aderem e por terem linhas de crédito para energia renovável. O BB tem políticas 
setoriais para energia elétrica, abrangendo os mesmos elementos que foram 
pontuados por legislação. Este banco ressalta que evita garantir apoio a iniciativas 
que aumentam a perda da biodiversidade e dos serviços ambientais, em 
conformidade com o Padrão de Desempenho nº 6 da IFC. 

Além dos pontos de legislação, o BTG Pactual ganha pontuação automática por 
incorporar princípios do Pacto Global da ONU aos requisitos para empresas que 
recebem seus financiamentos. 

A pontuação do Bradesco é exclusivamente por legislação, Princípios do Equador e 
Padrões de Performance do IFC. 

O Safra pontua exclusivamente por legislação. Como o banco não é atuante em 
project finance, a pontuação é recebida para créditos corporativos, totalizando 1,3. 

 

6.3 Temas operacionais: 
 

Direitos do consumidor 
 

Em “Direitos do consumidor” são avaliadas as matérias que dizem respeito ao 
dia-a-dia do relacionamento dos clientes com os bancos. Dentre os elementos 
avaliados, está a existência ou não de uma política do banco para evidenciar os 
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direitos dos consumidores e os riscos de seus produtos e serviços, bem como a 
existência ou não de uma política de prevenção e responsabilização em caso de 
roubo, furto e fraude envolvendo caixas eletrônicos, agências bancárias e serviços 
digitais. 

Também são abordados dois temas de atuação prioritária do Idec: proteção de dados 
e superendividamento. Quanto ao primeiro, avalia-se a política de tratamento de 
dados de clientes e as condições para sua coleta, processamento, uso e 
compartilhamento. Quanto ao segundo, os bancos pontuam se tiverem uma política 
de prevenção ao superendividamento, uma política de renegociação de dívidas e 
iniciativas efetivas de educação financeira. No Apêndice, todos os elementos de 
avaliação estão listados na íntegra. 

O escopo das políticas não é avaliado como nos temas transversais e setoriais, mas 
sim em cinco outras categorias: contas corrente e poupança; crédito rotativo; crédito 
pessoal; crédito imobiliário e investimento pessoal e seguro. 

É importante ressaltar também que esta é uma avaliação de políticas, então pode ser 
que o banco alegue ter uma política, mas ela não é cumprida na prática do dia-a-dia 
da agência. Por isso o GBR realiza estudos de caso, para verificar se a prática condiz 
com as políticas. 

 

Tabela 24 – Desempenho no tema Direitos do Consumidor 

Banco  Nota 
Itaú  6,9 

BNDES  5,4 
Santander  5,0 

Safra  4,8 
Caixa  4,3 

Bradesco 
Votorantim 

3,8 

BB  3,6 
BTG 

Pactual 
1,8 

 

Este é um dos temas com as maiores notas gerais, em grande parte devido ao Brasil 
dispor de uma grande base de políticas e iniciativas que podem contribuir para uma 
melhor relação entre as instituições financeiras e seus clientes, como o Código de 
Defesa do Consumidor, Código de Regulação e Melhores Práticas da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e diretrizes 
da Febraban. 

Todos os bancos, sem exceção, comunicam em seus documentos que respeitam a 
privacidade dos dados de seus clientes. Entretanto, o Itaú e o Safra são os únicos 
bancos a publicar as diretrizes para sua coleta, processamento, uso e 

 
 

https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/bancos/estudos/
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compartilhamento dos dados de seus clientes. A Caixa e o Santander publicam as 
diretrizes somente para os seus canais digitais e/ou websites.  

Também todos os bancos  avaliados garantem que haja um mecanismo de admissão 
e resolução de queixas de clientes (o que é uma obrigação regulamentar), mas 
somente o Bradesco e o Votorantim têm um compromisso público e metas claras 
para reduzir as reclamações de clientes. Com exceção de BTG Pactual e Safra, os 
relatórios de ouvidoria divulgam os resultados do monitoramento de reclamações, 
como o número de queixas, as principais questões, as instituições onde as queixas 
foram registradas e em quais canais foram recebidas. 

BNDES, Bradesco, Caixa e Itaú têm políticas de acessibilidade a pessoas com 
necessidades especiais em suas agências, serviços eletrônicos e plataformas digitais. 
Nos casos de BB e Santander só agências físicas foram incluídas. BTG Pactual, Safra 
e Votorantim não trazem menção explícita à acessibilidade. 

Ainda que venda casada seja proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, ela 
ainda é muito comum. Somente os bancos Itaú e Safra têm uma política própria que 
explicite sua proibição a esse crime.  

Quase todos os bancos alegam evidenciar os direitos dos clientes e o risco de 
produtos e serviços, as exceções são BNDES, Bradesco e BTG Pactual. No caso do 
último pode ser por causa recente incorporação da pessoa física e seu portfólio 
enquanto BTG Pactual, e para o BNDES por não trabalhar com esse grupo 
diretamente. 

 

Destaques por banco 
 

A posição de liderança do Itaú se deve à sua Política de Segurança da Informação e 
Cibersegurança, ao Programa para Pessoas Endividadas e suas políticas contra venda 
casada e de informação pré-contratual de crédito imobiliário. É o único a comunicar 
quem são os seus correspondentes bancários de forma clara e o único que criou um 
do aplicativo de serviços financeiros para pessoas menos familiarizadas com 
tecnologia e com celulares mais simples. 

Já o BNDES, por terceirizar o relacionamento com pessoas físicas através do 
microcrédito, tem vários itens não aplicáveis neste tema, o que altera a ponderação 
de sua nota e o coloca na segunda posição. Qualitativamente ele está no mesmo 
patamar dos bancos na casa dos 3 pontos, mas se destaca por ter reformulado seu 
website conforme as melhores práticas de acessibilidade e por qualificar seus 
correspondentes por meio da iniciativa Trein@ BNDES. 

Para além do que é feito pela maioria dos bancos, o Santander se destaca pela 
disponibilidade de informações pré-contratuais do crédito imobiliário e por detalhar 
os resultados do monitoramento de reclamações. Possui também uma política de 
prevenção ao superendividamento baseado em dados comportamentais. 
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O Safra tem a sua 2ª maior nota neste tema pois apresenta uma política concreta 
sobre prevenção e tratamento do superendividamento e se destaca por ser um dos 
poucos bancos a detalhar como lida com os dados pessoais de seus clientes e por ter 
uma política contra venda casada. 

Além das políticas em consonância com os outros bancos, a Caixa se destaca na 
informação sobre crédito imobiliário e seu site tem inclusive tradução para linguagem 
de sinais. 

Assim como a maioria dos outros bancos, o Bradesco e o Votorantim têm uma 
política de tratamento não discriminatório de clientes e de revelar riscos de produtos 
e serviços.  Ambos se destacam por terem metas de redução das reclamações de 
clientes. O Bradesco tem uma política de acessibilidade a plataformas físicas e 
digitais e o Votorantim é um dos que comunica melhor o monitoramento feito pela 
Ouvidoria. 

Ainda que tenha um patamar mínimo de políticas como os outros bancos, o BB ficou 
com a antepenúltima posição porque não vai além desse patamar, por exemplo, 
garantindo acessibilidade só em agências físicas. Ele tem disponível uma plataforma 
para renegociação de dívidas, mas uma política de prevenção e tratamento do 
superendividamento. 

O BTG Pactual pontua somente por obrigações básicas como o tratamento adequado 
de reclamações, oferecimento de uma análise de perfil do investidor e respeito ao 
sigilo dos dados de clientes. No Código de Ética do Grupo só está clara a proibição de 
tratamento discriminatório entre colaboradores, sem explícita menção a clientes. 

 

Inclusão financeira 
 

O tema "Inclusão Financeira" busca avaliar se os bancos têm políticas, produtos e                         
serviços específicos para a população mais carente e micro, pequenas e médias                       
empresas (MPMEs). Todavia, a instituição financeira não deve tirar vantagem da                     
vulnerabilidade desses grupos e, portanto, os elementos de avaliação também                   
cobrem aspectos de educação financeira. No Apêndice todos elementos de avaliação                     
estão listados na íntegra. 

O escopo das políticas não é avaliado como nos temas transversais e setoriais, mas                           
sim em cinco outras categorias: contas correntes e poupança; crédito rotativo; crédito                       
pessoal; crédito imobiliário e investimento pessoal e seguro. 

Tabela 25 – Desempenho no tema Inclusão Financeira 

Banco  Nota 
BNDES  8,8 

BB  7,9 
Caixa  6,9 

Bradesco  6,6 
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Santander  6,4 
Itaú  5,7 

Votorantim  3,8 
BTG 

Pactual 
Safra 

3,1 

 

Nesse tema, 1,5 da nota é representada por uma resolução do Banco Central e por                             
um normativo de autorregulação da Febraban. A primeira é a Resolução 4283/2013,                       
que garante a provisão de informação clara na contratação de operações e no                         
oferecimento de serviços financeiros. Ela pontua no elemento de número 7, referente                       
à disponibilidade de termos e condições na língua nacional. Já o normativo de                         
autorregulação bancária pontua para o elemento 11, que diz respeito à obrigação de                         
movimentação mínima na conta para mantê-la ativa. No Brasil não existe essa                       
obrigação e por isso todos os bancos pontuaram em conformidade com as regras                         
estabelecidas no Normativo SARB 002/2008.  

O tema se destaca por ter a 3ª maior média por tema de toda a avaliação (5,8) e                                   
por ser o único com uma nota classificada como verde, ou seja, acima de 80%. O                               
resultado indica que há, em geral, uma preocupação dos bancos com o tema, ainda                           
que haja muito a evoluir, sobretudo no quesito endividamento das famílias.   

A maioria dos bancos têm produtos e serviços para a população mais carente e 
MPMEs e direcionam pelo menos 10% dos seus empréstimos a MPMEs. As exceções 
são BTG Pactual, Safra e Votorantim, o que é coerente com sua atuação em nichos 
de mercado. Todavia, só BB e Caixa têm programas de crédito imobiliário para a 
população de baixa renda, com destaque para o Minha Casa Minha Vida (Caixa).  

Com exceção de BTG Pactual e Safra, todos os outros alegam integrar a educação 
financeira em seus portais e produtos e serviços. Porém, falta a todos os bancos 
iniciativas que extrapolem as regulações e evidenciem os direitos dos consumidores e 
riscos de produtos e serviços oferecidos a MPMEs e clientes de baixa instrução. Essa 
ausência de ênfase pode ser lida como um aproveitamento da vulnerabilidade da 
população mais pobre.  

Como era de se esperar, a liderança ficou com os três bancos públicos, o que                             
segue a lógica de seu desenvolvimento histórico atrelado à bancarização da                     
população brasileira e às políticas públicas federais. Também é coerente a 4ª                       
colocação com o Bradesco, cuja presença nacional e centenário foco na pessoa física                         
fazem-no merecedor da 4ª colocação. BB, Bradesco e Caixa pontuam pela sua                       
presença em todo o território nacional, em áreas rurais, urbanas e isoladas. 

Nas plataformas de crédito pessoal e microcrédito, só foram encontradas 
informações sobre tempo de processamento de crédito nos casos de BNDES, Itaú e 
Santander. Ou seja, é um aspecto do acesso a informação que deve ser melhorado 
na maioria dos bancos. 
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Destaques por banco 
 

A nota 8,8 do BNDES deve ser vista com cautela. A maioria dos elementos avaliados                             
não são aplicáveis ao banco, já que ele não lida em suas operações diretas com                             
pessoas físicas, o que aumenta a ponderação de cada elemento. Entretanto, ele faz                         
jus à pontuação, pois o microcrédito que oferece é um importante instrumento de                         
inclusão financeira. 42% dos desembolsos totais do banco foram para o microcrédito,                       
maior porcentagem entre todos os 9 bancos avaliados. O programa garante suporte e                         
capacitação ao microempreendedor, conforme os critérios do Programa Nacional do                   
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). 

O BB também tem um programa de Microcrédito Produtivo Orientado que, segundo                       
o banco, educa sobre o uso do dinheiro. O banco está presente em 99,8% dos                             
municípios brasileiros e é proeminente no financiamento de moradias em áreas                     
rurais. 

A Caixa se destaca por ter agências flutuantes servindo a região Norte e agências                           
itinerantes, além de ter uma preocupação com a presença em áreas pouco                       
desenvolvidas e pouco povoadas. É o banco que mais populariza o acesso à moradia,                           
com repasse de recursos do governo e com o FGTS. Tem diversos produtos visando a                             
inclusão dos mais pobres, se colocando em seus documentos como agente de                       
desenvolvimento socioeconômico e inclusão no país. 

O Bradesco está presente em todos os municípios brasileiros. Tem dezenas de                       
produtos e processos visando a inclusão financeira. Um destaque é a "Operação                       
Calamidade", que quantifica e indeniza segurados envolvidos em tragédias naturais o                     
mais rápido possível. 

O Santander não é um banco com agências espalhadas uniformemente pelo país,                       
mas sua subsidiária Prospera Microcrédito tem crescente capilaridade e oferece                   
empréstimos mesmo quando o microempreendedor não tem garantias para                 
apresentar. Possui também o Programa Avançar para apoiar o crescimento de                     
pequenas e médias empresas, mas não tem linha de crédito imobiliário para o                         
público mais desfavorecido. 

O Itaú tem menos produtos focados na população carente se comparado a outros                         
bancos, apesar de aumentar o foco nesse público. Ainda assim, o microcrédito                       
representa mais de 10% de sua carteira de crédito. Destaca-se por apresentar o                         
programa "Educação Financeira Integrada com Ação Preventiva". 

O Votorantim tem o patamar básico de pontuação dos outros bancos, mas se                         
destaca pela iniciativa de educação financeira que promove com públicos externos e                       
entre os seus funcionários e de sua subsidiária, BV Financeira. 

BTG Pactual e Safra têm a pontuação básica por resolução do BC e autorregulação                           
bancária, por terem gratuidade (no caso do primeiro) ou tarifas módicas (no segundo)                         
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para abertura de conta e por proverem serviços bancários digitais e sem marca                         
(Banco 24 Horas). Todavia, não obtêm qualquer destaque no tema nem oferecem                       
produtos aos públicos menos favorecidos. 

 

Remuneração 
 

O tema “Remuneração” diz respeito aos bônus e salários dentro da instituição                       
financeira. Ele tem dois principais aspectos: um deles é verificar se a remuneração                         
variável está atrelada a questões socioambientais, confirmando assim o compromisso                   
dos bancos com a questão socioambiental. O outro é a proporção que os bônus                           
representam na remuneração total e sua distribuição entre a alta administração e os                         
trabalhadores em geral. No Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados                       
na íntegra. 

A pontuação por escopo exclusiva neste tema. São considerados: o grupo todo,                       
(conselho de) diretores, gerência sênior e tomadores de risco. O penúltimo grupo                       
inclui as pessoas que são responsáveis por certas divisões, portfólios, departamentos                     
internos, etc. que operam diretamente sob os diretores e o Conselho de                       
Administração. Já o último grupo é composto por banqueiros de investimento,                     
corretores de bolsa e gerentes de salas de negociação. 

 

Tabela 26 – Desempenho no tema Remuneração 

Banco  Nota 
Santander  3,1 
Itaú  2,4 
BB  2,1 
Bradesco  2,0 
BTG 
Pactual 

1,9 

Caixa  1,8 
BNDES   1,7 
Safra  0,5 
Votorantim  0 

 

Este é um dos temas mais difíceis de encontrar informação. BB, BNDES, Bradesco,                         
Caixa, Itaú e Santander têm seus funcionários como importantes partes                   
interessadas e dedicam extensas páginas de seus relatórios anuais com esse grupo.                       
Todavia, informações específicas sobre políticas de bônus são escassas. Em parte isso                       
se deve à não priorização deste componente relativamente a outros, como saúde do                         
trabalhador. Outro importante motivo é o fato de as negociações sobre o tema                         
frequentemente ocorrem bilateralmente com os respectivos sindicatos da categoria. 
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Para os bancos de capital aberto o Formulário de Referência, exigência da CVM,                         
facilita encontrar informação sobre a remuneração variável das diretorias e                   
conselhos. Ainda assim, frequentemente as variáveis de cálculo ou o peso delas não                         
são explicados em detalhe.   

Bradesco, Itaú, Safra e Santander têm bônus baseados na satisfação dos clientes.                       
BB, BNDES, Bradesco, Itaú e Santander baseiam seus bônus, dentre outros                     
aspectos, à melhoria do impacto socioambiental das práticas operacionais e                   
administrativas da instituição financeira. A pontuação varia de acordo com quais                     
grupos de funcionários a política se aplica. Nenhum dos bancos avaliados considera                       
no cálculo da remuneração variável a melhoria do impacto socioambiental dos                     
investimentos e financiamentos da instituição.  

O salário mais alto na instituição não excede o mais baixo em mais de 20 vezes nos                                 
casos de BB e Bradesco, onde a razão é maior que 10 e menor que 20, segundo                                 
informado nos respectivos Questionários ISE. No Itaú e no Santander a razão é                         
maior que 30, logo, não pontuam. 

 

Destaques por banco 
 

No Santander, a satisfação do cliente é uma variável de cálculo da remuneração 
variável na maioria dos funcionários, inclusive para a alta administração. Metas 
socioambientais do banco também são consideradas no cálculo em todos níveis 
hierárquicos. O principal destaque é que quase a totalidade da remuneração do 
Conselho de Administração é fixa.  

Somente no caso do Itaú, pelo menos um terço do bônus é baseado em critérios não 
financeiros (para Diretoria). Metas socioambientais do banco também são 
consideradas no cálculo em todos níveis hierárquicos. 

O BB se destaca por ter indicadores ligados à sustentabilidade que são utilizados para 
calcular a remuneração variável de empregados e diretores estatutários. Os 
indicadores inclusive abordam envolvimento em causas sociais e voluntárias e uso 
eficiente de recursos. 

O Bradesco é um dos poucos que informa que o salário mais alto não excede em 20 
vezes o mais baixo na Organização. Também integra impacto socioambiental e 
satisfação do cliente no cálculo de remuneração variável. 

O BTG Pactual não informa se utiliza variáveis socioambientais no cálculo de bônus, 
mas tem boa pontuação porque não há remuneração variável, benefícios ou 
incentivos de longo prazo para indivíduos que são apenas membros do Conselho de 
Administração. 

Na Caixa é vedado participação nos lucros para membros do Conselho de 
Administração. Não há outras informações passíveis de pontuação. 
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O BNDES se destaca por publicar a remuneração mensal de todos os seus diretores e 
conselheiros em seu website. Todos receberam menos de 20% de bônus em 2017. 

A pontuação do Safra se deve à consideração de “satisfação do cliente” no bônus de 
seus colaboradores. 

Não foi encontrada informação sobre bônus no banco Votorantim. 

 

 

Transparência e Prestação de Contas 
 

O tema “Transparência e Prestação de Contas” avalia o nível de transparência com 
a qual a instituição financeira comunica e reporta suas diretrizes de responsabilidade 
socioambiental, o escopo de seus investimentos e financiamentos e o diálogo com as 
partes interessadas. Também avalia sua prestação de contas com a sociedade. No 
Apêndice, todos os elementos de avaliação estão listados na íntegra. 

É um tema de especial importância porque níveis maiores de clareza e transparência 
implicam em maior compreensão da atuação socioambiental do banco. Não à toa, o 
posicionamento dos bancos neste tema ficou semelhante ao ranqueamento geral. 

 

Tabela 27 – Desempenho no tema Transparência e Prestação de Contas 

Banco  Nota 
BNDES  6,8 
Itaú  4,0 
Bradesco  3,6 
Santander  3,4 
Caixa  3,1 
BB  3,0 
Votorantim  1,3 
Safra  1,0 
BTG 
Pactual 

0,9 

 

No geral, os bancos brasileiros comunicam mal os dados sobre as empresas nas 
quais investem seus recursos próprios e de terceiros (clientes). Dentre os argumentos 
está o sigilo bancário, mas outros bancos ao redor do mundo encontraram maneiras 
de aumentar a transparência sem ferir esse princípio básico. Somente o BNDESPAR e 
a CAIXAPAR, subsidiárias de BNDES e Caixa para investimentos proprietários, 
publicam claramente o nome das empresas nas quais investem.  

BNDES, Bradesco, Itaú e Santander publicam um detalhamento das suas carteiras 
por região, tamanho e indústria ou setor, o que já é muito importante para identificar 
as prioridades do banco. BB, BNDES, Bradesco Caixa, Itaú e Santander publicam o 
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número de empresas com quais tiverem interação em questões socioambientais. 
Enquanto BB e Bradesco publicam somente para project finance, em consonância 
com os Princípios do Equador, Caixa, Itaú e Santander publicam também para 
créditos corporativos. Além dessas categorias, o BNDES traz também essas 
informações para investimentos proprietários. 

Uma importante medida de transparência é o desenvolvimento de relatórios anuais 
e/ou de sustentabilidade que tragam informações relevantes para todas as partes 
interessadas nas atividades do banco. Uma das melhores formas que se tem de fazer 
isso é utilizando as diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting 
Initiative (GRI), que sistematiza e facilita a definição de materialidade (relevância) e 
procura por informações. Os padrões já são amplamente utilizados dentre os bancos 
brasileiros, conforme apresentado na tabela a seguir.  

 

Tabela 28 – Adesão aos Padrões GRI 

Não utiliza  BTG Pactual, Safra, Votorantim 
Utiliza alguns indicadores do GRI  BNDES 
Relatório em conformidade com os GRI 
Standards: opção essencial ou (Core or 
Comprehensive options)  

BB, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander  

 

Para maior credibilidade dos relatórios de sustentabilidade, uma auditoria externa 
por uma terceira parte independente é essencial. Os relatórios de sustentabilidade 
(ou as informações de sustentabilidade) de BB, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander 
mostram um relatório de asseguração limitada sobre as informações de 
sustentabilidade. 

Outro aspecto relevante da prestação de contas é a abertura ao diálogo com a 
sociedade civil e outras partes interessadas. O próprio GBR consiste em uma 
oportunidade dos bancos colocarem em prática suas políticas de engajamento, como 
mencionado no capítulo 2. Nos relatórios de sustentabilidade (ou em seus websites), 
BB, BNDES, Caixa, Itaú e Santander reportam sobre o engajamento com partes 
interessadas. 

 

Destaques por banco 
 

O BNDES é sem dúvidas o banco mais transparente da avaliação, pois tem um portal 
de Transparência no seu website onde qualquer pessoa pode verificar quanto foi 
emprestado ou investido em cada empresa em cada setor e região do país. É um nível 
de detalhamento que nenhum outro banco tem. 
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O Itaú é um dos poucos bancos a publicar o detalhamento de sua carteira de project 
finance em uma tabela combinando dados sobre setor e região. Se destaca também 
por publicar como se dá seu engajamento com a sociedade. 

O Bradesco se destaca por ter um mecanismo de queixas relacionado a Direitos 
Humanos direcionado ao público interno e externo. Também é um dos poucos 
bancos a publicar o detalhamento de sua carteira de project finance em uma tabela 
combinando dados sobre setor e região. 

O Santander se destaca por publicar seu relatório anual com base nos resultados do 
engajamento que tem com partes interessadas. 

A Caixa se destaca por publicar no relatório de sustentabilidade o nome de todas 
empresas em que têm participação acionária. 

O BB cumpre com requisitos dos Princípios do Equador e de regulações. 

O Votorantim se destaca por sua subsidiária Votorantim Asset Management publicar 
em seu website os posicionamentos para votações em fundos nos quais tem voto. 
Também é um dos poucos bancos a trazer por escrito um compromisso de 
cooperação de boa fé com mecanismos judiciais e não judiciais de solução de 
controvérsias. 

O Safra pontua por sua PRSA e por ter um canal de denúncias para chamado Canal 
de Combate à Corrupção e a Ilicitudes, que recebe denúncias também de não clientes 
sobre atos ilícitos de qualquer natureza relacionados às atividades da instituição. 

O BTG Pactual pontua somente por obrigações que têm: desenvolver uma PRSA e 
publicar o mapa de votação de suas assembleias. 
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APÊNDICE  
Elementos de avaliação traduzidos livremente para o português 

 

Quanto aos elementos que sofreram alterações ou foram adicionados em 2018, as 
mudanças estarão pontuadas segundo a seguinte legenda: 

* leve alteração no elemento em relação à metodologia de 2016 

** alteração substancial no elemento em relação à metodologia de 2016 

*** novo elemento (adicionado em 2018) 

Em caso de dissonância interpretativa com a redação original em inglês, prevalece a 
versão oficial na língua estrangeira. 

 

 

Mudanças climáticas 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1 *  Para as suas próprias emissões de gases de efeito estufa, diretas e 
indiretas, a instituição financeira estabelece objetivos de redução 
mensuráveis que estão alinhados com a limitação do aumento da 
temperatura global ao máximo de 1.5°C. 

2  Para as emissões financiadas de gases do efeito estufa, ou seja, as 
emissões das empresas nas quais a instituição financeira investe, a 
instituição financeira divulga a sua participação nas emissões das 
empresas e projetos de energia nos quais investe. 

3  Para as emissões financiadas de gases do efeito estufa, ou seja, as 
emissões das empresas nas quais a instituição financeira investe, a 
instituição financeira divulga sua participação em todas as empresas e 
projetos de energia nos quais investe. 
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4 *  Para suas emissões de gases do efeito estufa financiadas [ou seja, as 
emissões das empresas em que a instituição financeira investe], a 
instituição financeira estabelece objetivos de redução mensuráveis que 
estão alinhados com a limitação do aumento da temperatura global ao 
máximo de 1.5°C. 

5 *** A instituição financeira mensura e divulga impactos relacionados às 
mudanças climáticas, em consonância com as recomendações da 
Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima 
(TCFD, na sigla em inglês) 

6 A política tem um limite máximo de 30% para o financiamento de um 
investimento em geração de energia de carvão e mineração de carvão. 

7 A política tem um limite máximo de 30% para o financiamento de um 
investimento em geração de energia de combustíveis fósseis e extração 
de petróleo e gás. 

8 A política tem um limite máximo de 0% para o financiamento de um 
investimento em geração de energia de carvão e mineração de carvão. 

9 A política tem um limite máximo de 0% para o financiamento de um 
investimento em geração de energia de combustíveis fósseis e extração 
de petróleo e gás. 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

10  As empresas divulgam suas emissões diretas indiretas de gases do 
efeito estufa. 

11  As empresas reduzem suas emissões diretas e indiretas de gases do 
efeito estufa. 

12  As empresas trocam combustíveis fósseis por energia renovável. 

13  Usina termelétrica a carvão sem sequestro de carbono (isto é, sem 
captura e armazenamento de carbono operacional) é inaceitável. 

14  A geração de energia à base de carvão é inaceitável. 

15  A geração de energia à base de combustível fóssil é inaceitável. 

16  A mineração de carvão é inaceitável. 

17  A extração de petróleo a partir de xisto betuminoso é inaceitável. 

18  A extração de petróleo e gás é inaceitável. 
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19  É inaceitável a conversão de áreas turfeiras e de alta captura de 
carbono para o desenvolvimento agrícola. 

20  A produção de biomateriais está em conformidade com os 12 princípios 
da Mesa Redonda sobre Biomateriais Sustentáveis (Roundtable on 
Sustainable Biomaterials - RSB). 

21 A compensação de CO2 são certificados de acordo com o Gold 
Standard. 

22 As empresas possibilitam aos fornecedores dos países em 
desenvolvimento - principalmente no setor agrícola - adaptar-se às 
consequências das alterações climáticas.   

23  As empresas não participam de lobby (tentativa de influenciar decisões 
tomadas pelos reguladores) voltado ao enfraquecimento de uma 
política climática. 

24  As empresas incorporam critérios sobre mudança climática em seus 
contratos e políticas operacionais. 

25  As empresas incluem cláusulas contratuais com critérios sobre 
mudança climática em seus contratos com subcontratadas e 
fornecedores. 
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Corrupção 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1  Oferecer, prometer, dar e exigir, direta ou indiretamente, propinas e 
outras vantagens indevidas a fim de conquistar e manter acordos e outras 
vantagens indevidas é inaceitável. 

2 **  A instituição financeira tem uma política contra lavagem de dinheiro. 

3 **  A instituição financeira tem uma política para prevenir o financiamento do 
terrorismo e da proliferação. 

4  A instituição financeira verifica corretamente o Proprietário Beneficiário 
Final (PBF) de uma empresa. 

5  A instituição financeira aplica salvaguardas adicionais quando inicia 
relações comerciais com pessoas politicamente expostas, direta ou 
indiretamente. 

6  A instituição financeira divulga a sua participação nos processos de 
normas e legislação (práticas de lobby) internacionais de tomada de 
decisão. 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

7  As empresas divulgam publicamente o nome, data de nascimento, 
nacionalidade, residência, número e quantidade de ações, e se aplicável, o 
tamanho da participação ou controle na empresa, dos proprietários 
beneficiados ou donos. 

8  Oferecer, prometer, dar e exigir, direta ou indiretamente, propinas e 
outras vantagens indevidas a fim de conquistar e manter acordos e outras 
vantagens indevidas, é inaceitável. 

9  As empresas têm um sistema de gestão pelo qual pode ser realizada ação 
imediata se funcionários ou fornecedores forem condenados por 
corrupção. 

10  As empresas informam sobre a sua participação nos processos tomada de 
decisão sobre normas internacionais e legislação (práticas de lobby). 
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11  As empresas integram critérios sobre impostos e corrupção em seus 
contratos e políticas operacionais. 

12  As empresas incluem cláusulas de cumprimento com critérios sobre 
impostos e corrupção em seus contratos com subcontratadas e 
fornecedores. 
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Igualdade de Gênero  
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1  A instituição financeira possui uma política de tolerância zero com todas 
as formas de discriminação de gênero que digam respeito ao emprego e à 
ocupação, incluindo assédio verbal, físico e sexual. 

2  A instituição financeira possui sistemas operantes para promover 
ativamente a igualdade salarial. 

3  A instituição financeira possui sistemas operantes para prevenir e mitigar 
a discriminação de gênero com suas clientes. 

4  A instituição financeira garante pelo menos 30% de participação e acesso 
igualitário de mulheres às posições de nível sênior. 

5  A instituição financeira garante pelo menos 40% de participação e acesso 
igualitário de mulheres às posições de nível sênior. 

6  A instituição financeira proporciona desenvolvimento profissional 
orientado para trabalhadores de modo a promover o acesso igualitário de 
mulheres às posições de nível sênior. 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

7  As empresas possuem um compromisso com políticas que diferenciem as 
ameaças a direitos humanos enfrentadas por mulheres e por homens. 

8  As empresas possuem uma política de tolerância zero com todas as 
formas de discriminação de gênero, incluindo assédio verbal, físico e 
sexual. 

9  As empresas possuem sistemas operantes para lidar ativamente com a 
equidade salarial. 

10  As empresas possuem sistemas operantes para prevenir e mitigar a 
discriminação de gênero com suas clientes. 

11  As empresas garantem pelo menos 30% de participação e acesso 
igualitário de mulheres às posições de nível sênior. 
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12  As empresas garantem pelo menos 40% de participação e acesso 
igualitário de mulheres às posições de nível sênior. 

13  As empresas proporcionam desenvolvimento profissional orientado, e 
quando necessário educação e treinamento, para trabalhadores de modo 
a promover o acesso igualitário de mulheres às posições de nível sênior. 

14  As empresas incluem critérios de gênero e de direitos das mulheres em 
seus contratos e políticas operacionais. 

15  As empresas incluem cláusulas concernentes ao cumprimento de critérios 
de gênero e de direitos das mulheres em seus contratos com 
subcontratadas e fornecedores. 
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Direitos humanos 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1  A instituição financeira respeita todos os direitos humanos descritos nos 
Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos 
Humanos (UNGPs). 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

2  As empresas respeitam todos os direitos humanos conforme descrito nos 
Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 
Humanos (UNGPs) 

3  As empresas possuem uma política em que as próprias explicitamente se 
comprometem a respeitar os direitos humanos. 

4  As empresas possuem um processo de diligência sobre direitos humanos 
para identificar, prevenir, mitigar e considerar para saber como eles 
direcionam o seu impacto sobre os direitos humanos. 

5  As empresas possuem processos para permitir a reabilitação de qualquer 
impacto negativo que elas podem ter causado ou contribuído. 

6 ***  As empresas estabelecem ou participam de mecanismos efetivos de 
apresentação de reclamações (grievance mechanisms), no nível 
operacional, para os indivíduos e comunidades que possam ter sofrido 
impactos adversos. 

7  As empresas evitam conflitos sobre direitos fundiários e adquirem 
recursos naturais apenas após engajar-se em consulta às comunidades 
locais e na obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) 
quando se trata de povos indígenas. 

8  As empresas evitam conflitos sobre direitos fundiários e adquirem 
recursos naturais apenas com o consentimento livre, prévio e informado 
(CLPI) dos usuários da terra envolvidos. 

9  As empresas demonstram ter atenção especial com o respeito aos direitos 
das mulheres, especialmente para evitar discriminação e melhorar a 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres. 
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10 *  As empresas têm uma atenção especial ao respeito dos direitos das 
crianças. 

11 *  As empresas não permitem assentamentos, incluindo suas atividades 
econômicas, em territórios ocupados, em respeito ao Direito Humanitário 
Internacional. 

12  As empresas incorporam critérios sobre direitos humanos em seus 
contratos e políticas operacionais. 

13  As empresas incluem cláusulas contratuais com critérios sobre direitos 
humanos em seus contratos com subcontratadas e fornecedores. 

  

   

 
 



78 

Direitos trabalhistas 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1 *** A instituição financeira respeita a Declaração da OIT sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais do Trabalho. 

2 *** A instituição financeira integra pelo menos os padrões trabalhistas da 
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do 
Trabalho em seus contratos e políticas operacionais. 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

3  As empresas encorajam a liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva. 

4  Todas as formas de trabalho forçado ou compulsório são inaceitáveis. 

5  O trabalho infantil é inaceitável. 

6  A discriminação em relação a emprego e função é inaceitável. 

7  As empresas pagam um salário mínimo aos seus empregados. 

8  As empresas aplicam um máximo de horas de trabalho. 

9  As empresas têm uma sólida política de saúde e segurança. 

10  As empresas asseguram igualdade de tratamento e condições de trabalho 
aos trabalhadores migrantes. 

11  As empresas têm um sistema de gestão transparente para monitorar e, se 
necessário, adequar-se ao cumprimento das normas sobre direito do 
trabalho. 

12  As empresas estabelecem procedimentos sobre como lidar e processar as 
reclamações de empregados e como resolver as violações e conflitos, 
preferencialmente em consulta com o sindicato pertinente. 

13  As empresas incorporam critérios sobre direitos trabalhistas em seus 
contratos e políticas operacionais. 

14  As empresas incluem cláusulas contratuais com critérios sobre direitos 
trabalhistas em seus contratos com subcontratadas e fornecedores. 
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Meio Ambiente 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas 
que a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas de Alto Valor de 
Conservação (HCV, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

2 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas protegidas que se 
enquadram nas categorias I-IV da União Internacional de Conservação 
da Natureza (IUCN, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

3 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas que se enquadram 
como Patrimônio Mundial da UNESCO nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

4 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas protegidas que se 
enquadram no âmbito da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas 
nas suas operações comerciais e nas áreas que gerenciam. 

5 *  As empresas evitam consequências negativas para as populações ou 
grupo de espécies de animais que estão na Lista Vermelha da IUCN de 
espécies ameaçadas. 

6  O comércio de espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção estão 
em conformidade com as condições estabelecidas pela Convenção de 
Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da 
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES, na sigla em inglês). 

7  É considerado inaceitável o comércio de espécies animais e vegetais 
ameaçadas de extinção que estão na lista do Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 
(CITES, na sigla em inglês). 

8  As atividades na área de materiais genéticos e engenharia genética 
ocorrerão apenas caso cumpram com os requisitos de permissão e de 
processamento, tal como descrito na Convenção da ONU sobre 
Diversidade Biológica e nas Diretrizes de Bonn correlatas ou no 
Protocolo de Nagoya. 
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9  A produção ou o comércio de organismos vivos geneticamente 
modificados pode ocorrer apenas se a permissão foi obtida a partir do 
país importador e todas as exigências do Protocolo de Cartagena foram 
cumpridas. 

10  As empresas evitam a introdução de espécies exóticas invasoras em 
ecossistemas. 

11  As empresas realizam análises de estresse hídrico e evitam impactos 
negativos em regiões de alto estresse hídrico. [NOVO] 

12  As empresas não iniciam operações em áreas com estresse hídrico 
pré-existente e operações que disputem recursos com as necessidades 
das comunidades. [NOVO] As companhias realizam estudos de impacto 
ambiental na biodiversidade, concernentes às consequências totais de 
seus projetos de larga escala, tendo como parâmetro mínimo o GRI 304: 
Biodiversity 2016 e outras diretrizes relevantes. 

13 *  As empresas fazem uma avaliação de impacto ambiental sobre as 
consequências totais do projeto sobre a biodiversidade,  tendo como 
parâmetro mínimo o GRI 304: Biodiversity 2016 e outros padrões 
relevantes. 

14 As empresas incorporam critérios sobre meio ambiente em seus 
contratos e políticas operacionais. 

15 As empresas incluem cláusulas contratuais com critérios sobre meio 
ambiente em seus contratos com subcontratadas e fornecedores. 
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Impostos 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1 **  Para pelo menos três quartos dos países em que a instituição financeira 
opera, ela relata, país por país, sobre as suas receitas, lucros, FTEs, 
subsídios recebidos dos governos e pagamentos de impostos para os 
governos. 

2  Para cada país em que a instituição financeira opera, ele relata, país por 
país, sobre as suas receitas, custos, lucro, subsídios recebidos dos 
governos e pagamentos de impostos para os governos. 

3  Para cada país que a instituição financeira opera, ela divulga o total de 
ativos país por país. 

4  A instituição financeira não aconselha as empresas a criarem estruturas 
corporativas internacionais com o objetivo principal de evitar impostos, 
nem participam em operações com tais estruturas.  

5  A instituição financeira não participa de transações financeiras com 
estruturas internacionais cujo principal objetivo é evitar ou sonegar 
impostos. 

6 **  A instituição financeira publica informações relevantes sobre quaisquer 
decisões fiscais específicas que possa ter recebido das autoridades fiscais. 

7 *  A instituição financeira não possui subsidiárias, filiais ou associadas em 
jurisdições que não taxem corporações ou com práticas fiscais 
perniciosas, a menos que tenha atividade [local] substancial e seus lucros 
sejam gerados por atividades econômicas locais. 

8 *  As instituições financeiras não fornecem serviços financeiros a empresas 
em paraísos fiscais, a menos que a empresa tenha atividade substancial e 
seus lucros sejam gerados por atividades econômicas locais. 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

9  As empresas publicam toda a estrutura do grupo, incluindo entidades 
indiretamente controladas. 

 
 



82 

10 *  As empresas publicam uma explicação das atividades, funções e acionista 
principal de cada subsidiária, sucursal, joint venture ou afiliada localizada 
em jurisdições que não taxem corporações ou com práticas fiscais 
perniciosas 

11  Para cada país no qual a empresa opera, ela divulga país por país a 
receita, lucro, FTEs, subsídios do governo e pagamentos realizados para 
governos. 

12  As empresas centram sua estrutura empresarial internacional e as suas 
operações internacionais de uma forma que isso reflita a substância 
económica das atividades e operações realizadas, sem quaisquer medidas 
voltadas a assegurar uma vantagem fiscal. 

13 **  As empresas publicam informações relevantes sobre quaisquer decisões 
fiscais específicas que possa ter recebido das autoridades fiscais. 

14  As empresas tornam públicas, na medida do legalmente e praticamente 
possível, a decisão de qualquer julgamento ou arbitragem ao qual elas, ou 
qualquer de suas subsidiárias, estejam envolvidas, com relação a disputas 
fiscais, seja em um tribunal ou outro ambiente de arbitragem. 

15  As empresas têm um sistema de gestão pelo qual pode ser realizada ação 
imediata se funcionários ou fornecedores forem condenados por 
corrupção ou evasão fiscal.   

16  As empresas integram critérios sobre impostos e corrupção em seus 
contratos e políticas operacionais. 

17  As empresas incluem cláusulas de cumprimento com critérios sobre 
impostos e corrupção em seus contratos com subcontratadas e 
fornecedores. 
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Armas 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1  A produção, manutenção e comércio de (partes importantes de) minas 
terrestres são inaceitáveis. 

2  A produção, manutenção e comércio de (partes importantes de) armas de 
fragmentação são inaceitáveis. 

3  A produção, manutenção e comércio de armas nucleares, incluindo partes 
importantes de armas nucleares, em ou para países que ainda não 
ratificaram o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares é 
inaceitável. 

4  A produção, manutenção e comércio de armas nucleares, incluindo partes 
importantes de armas nucleares são inaceitáveis. 

5  A produção, manutenção e comércio de (partes importantes de) armas 
químicas são inaceitáveis. 

6  A produção, manutenção e comércio de (partes importantes de) armas 
biológicas são inaceitáveis. 

7  Bens que são essenciais para fins militares, mas que também podem ser 
usados em produtos civis (tecnologia de "dupla utilização"), são 
considerados bens militares quando têm de fato fins militares.   

8  O fornecimento de armas e sistemas de armas, sistemas de transporte 
militar, e outros bens militares para países que estão sob um embargo das 
Nações Unidas ou União Europeia, é inaceitável. 

9 *  O fornecimento de armas e sistemas de armamentos, transporte militar, e 
outros equipamentos militares é inaceitável se houver um risco grande de 
que as armas sejam usadas para violações graves dos direitos humanos e 
do direito humanitário internacional. 

10 *  O fornecimento de armas e sistemas de armas, transporte militar, e 
outros equipamentos militares para regimes que violam severamente os 
direitos humanos é inaceitável. 

11 *  O fornecimento de armas e sistemas de armas, transporte militar, e 
outros equipamentos militares a partes envolvidas em conflitos é 
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inaceitável, a menos que as partes estejam agindo em conformidade com 
uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. 

12  O fornecimento de armas e sistemas de armas, transporte militar, e 
outros equipamentos militares a países que expostos a corruptos é 
inaceitável. 

13  O fornecimento de armas e sistemas de armas, transporte militar, e 
outros equipamentos militares a países com um estado debilitado ou 
fragilizado é inaceitável. 

14  O fornecimento de armas e sistemas de armas, transporte militar, e 
outros equipamentos militares para países que consomem uma parcela 
desproporcional do seu orçamento na aquisição de armas, é inaceitável. 

15  A política não menciona exceções para certos tipos de investimento, 
financiamento e / ou classes de ativos da instituição financeira. 

16  A política não menciona exceções para atividades ou projetos que não 
estejam relacionadas com a produção de armas. 

  

   

 
 



85 

Alimentos 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1  Empresas respeitam o direito à alimentação adequada. 

2  As empresas respeitam a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho. 

3  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas por engajar-se em séria consulta às comunidades locais e 
na obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) quando se 
trata de povos indígenas. 

4  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas com o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos 
usuários da terra envolvidos. 

5 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas protegidas que se 
enquadram nas categorias I-IV da União Internacional de Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e nas 
áreas que gerenciam. 

6 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas que se enquadram 
como Patrimônio Mundial da UNESCO nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

7 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas protegidas que se 
enquadram no âmbito da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas nas 
suas operações comerciais e nas áreas que gerenciam. 

8  As atividades na área de materiais genéticos e engenharia genética 
ocorrerão apenas caso cumpram com os requisitos de permissão e de 
processamento, tal como descrito na Convenção da ONU sobre 
Diversidade Biológica e nas Diretrizes de Bonn correlatas ou no Protocolo 
de Nagoya. 

9  A produção ou o comércio de organismos vivos geneticamente 
modificados pode ocorrer apenas se a permissão foi obtida a partir do 
país importador e todas as exigências do Protocolo de Cartagena foram 
cumpridas. 

10  As empresas respeitam as Cinco Liberdades dos Animais. 
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11  Métodos muito restritos para instalação dos vitelos (em caixas), galinhas 
(em gaiolas) e porcas (em cubículos de alimentação) são inaceitáveis. 

12  As empresas reduzem o tempo limite no transporte de animais a no 
máximo 8 horas. 

13 ***  As empresas têm um uso prudente de medicamentos antimicrobiais 
(antibióticos) em animais destinados à produção de alimentos, de modo a 
minimizar a resistência antimicrobial. 

14  As empresas reduzem suas emissões diretas e indiretas de gases do efeito 
estufa.   

15  As empresas reduzem suas emissões diretas de gases do efeito estufa e de 
substâncias nocivas, como material particulado, óxido de nitrogênio e 
amônia.   

16  É inaceitável a conversão de ações turfeiras e de alta captura de carbono 
para o desenvolvimento agrícola. 

17  As empresas usam pesticidas o mínimo possível e, se necessário, apenas 
de uma forma responsável. 

18  As empresas usam o mínimo possível de água. 

19  As empresas evitam a poluição da água. 

20  As empresas realizam análises de estresse hídrico e evitam impactos 
negativos em regiões de alto estresse hídrico.   

21  As empresas não iniciam operações em áreas com estresse hídrico 
pré-existente e operações que disputem recursos com as necessidades 
das comunidades. 

22  As empresas utilizam iniciativas e padrões relevantes para 
matérias-primas (mencionados na seção 3.4.2 da metodologia).   

23  As empresas são certificadas de acordo com os critérios dos sistemas de 
certificação (mencionados na secção 3.4.2 da metodologia a respeito deste 
tema) para todas as matérias-primas que produzem. 

24 *  As empresas publicam um relatório de sustentabilidade que contém (uma 
quantidade de) informações dos Padrões GRI. 

25 *  Grandes empresas e multinacionais publicam um relatório de 
sustentabilidade que é elaborado de acordo com os Padrões GRI (Opção 
Essencial ou Abrangente). 
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26 *  As empresas integram critérios ambientais, sociais e de governança em 
seus contratos e políticas operacionais. 

27 *  As empresas incluem cláusulas sobre o cumprimento de critérios 
ambientais, sociais e de governança em seus contratos com 
subcontratados e fornecedores. 
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Florestas 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas de Alto Valor de 
Conservação (HCV, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

2 *  As empresas evitam impactos negativos nas áreas de de Alto Estoque de 
Carbono (HCS, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e nas 
áreas que gerenciam. 

3  As empresas de toda a cadeia de suprimento de madeira evitam o uso de 
madeira ilegalmente cortada e negociada. 

4  As fábricas de papel e celulose restringem o uso de produtos químicos e a 
poluição do solo, água e ar, utilizando as melhores técnicas disponíveis. 

5  As empresas madeireiras respeitam os direitos das comunidades locais e 
indígenas sobre o uso justo e equitativo das florestas. 

6  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas por engajar-se em séria consulta às comunidades locais e 
na obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) quando se 
trata de povos indígenas. 

7  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas com o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos 
usuários da terra envolvidos. 

8 *  As florestas voltadas à produção e as plantações de madeira são 
certificados de acordo com os critérios de manejo florestal do Forest 
Stewardship Council (FSC). 

9 *  As cadeias produtivas de comércio de madeira e as empresas da cadeia de 
derivados da madeira (incluindo celulose, papel, chapas, móveis) são 
certificados de acordo com os critérios do FSC para a Cadeia de Custódia. 

10 *  As empresas de setores com grande impacto em florestas (incluindo a 
silvicultura e a indústria de papel) reportam sua pegada florestal ao 
projeto Forest Footprint Disclosure (FFD). 
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11 *  As empresas publicam um relatório de sustentabilidade que contém (uma 
quantidade de) informações dos Padrões GRI. 

12 *  Grandes empresas e multinacionais publicam um relatório de 
sustentabilidade que é elaborado de acordo com os Padrões GRI (Opção 
Essencial ou Abrangente). 

13 *  As empresas integram critérios ambientais, sociais e de governança em 
seus contratos e políticas operacionais. 

14  As empresas incluem cláusulas sobre o cumprimento de critérios 
ambientais, sociais e de governança em seus contratos com 
subcontratados e fornecedores. 
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Setor imobiliário e habitação 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1 **  As empresas respeitam a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho. 

2 ***  As empresas trabalham para o melhoramento sistemático na segurança e 
na saúde dos trabalhadores e desenvolvem uma cultura preventiva no 
campo da saúde e da segurança. 

3  As empresas de construção apenas utilizam madeira certificada de acordo 
com os critérios do Forest Stewardship Council (FSC). 

4 As empresas de construção usam materiais reciclados e recicláveis e 
materiais reciclados em caso de demolição. 

5 As empresas de construção implementam o Cement Action Plan da 
Iniciativa de Sustentabilidade do Cimento (Cement Sustainability Initiative). 

6 * Grandes empresas e multinacionais publicam um relatório de 
sustentabilidade que é elaborado de acordo com os Padrões GRI (Opção 
Essencial ou Abrangente). 

7 As empresas de construção agem de forma responsável na reconstrução 
de casas, seguindo as orientações das diretrizes do UNEP SBCI na 
reconstrução sustentável em países afetados por desastres. 

8  Espera-se que empresas de construção e cooperativas de habitação 
considerem os Cinco Princípios de Planejamento para Bairros Sustentáveis 
(Five Principles of Sustainable Neighbourhood Planning). 

9 Novos edifícios são concebidos de forma a se adequarem a vários tipos de 
inquilinos, ou podendo ser facilmente adaptado para atender vários tipos 
de inquilinos. 

10 Proprietários de imóveis têm uma política de transformação de edifícios 
vagos em sua carteira. 

11 * Novos edifícios são projetados de acordo com os mais altos padrões de 
eficiência energética, em consonância com a EU Energy Performance 
Directive. 
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12  As medidas de redução de energia e metas de redução de efeito estufa 
são parte dos planos de manutenção de vários anos com relação às 
carteiras de propriedade imobiliária da instituição financeira. 

13  A cada ano, o desempenho energético de pelo menos 10% da carteira de 
crédito imobiliário total é melhorado, utilizando as melhores tecnologias 
disponíveis e viáveis sobre as medidas de redução de energia e redução 
das emissões de gases do efeito estufa. 

14 **  Novos imóveis estão dentro dos primeiros 50% sistemas de certificação de 
sustentabilidade. 

15 **  Imóveis renovados e casas reconstruídas estão dentro dos primeiros 50% 
sistemas de certificação de sustentabilidade. 

17  Os fundos imobiliários atingem pelo menos 50 pontos no índice Global 
Real Estate Sustainability Benchmark. 

18  Proprietários e gestores imobiliários respeitam os direitos das 
comunidades locais que vivem em áreas de projeto antes do 
desenvolvimento do projeto e não expulsam e realocam sem o 
consentimento livre, prévio e informado. 

19  Proprietários e gestores imobiliários respeitam os direitos dos inquilinos 
que vivem em seus projetos imobiliários e não expulsam e realocam sem 
o consentimento livre, prévio e informado. 

20 *  As empresas integram critérios ambientais, sociais e de governança em 
seus contratos e políticas operacionais. 

21 *  As empresas incluem cláusulas sobre o cumprimento de critérios 
ambientais, sociais e de governança em seus contratos com 
subcontratados e fornecedores. 

22  Empresas do setor da habitação e imobiliário integram critérios sociais, 
económicos e ambientais em seus contratos e políticas operacionais. 

23  As empresas do setor habitacional e imobiliário incluem cláusulas sobre a 
observância dos critérios sociais, econômicos e ambientais em seus 
contratos com empreiteiros e fornecedores. 

24  As instituições financeiras divulgam informações sobre a eficiência 
energética das casas e edifícios financiados com Financiamento 
imobiliário. 
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25  As instituições financeiras implementam uma política para melhorar a 
eficiência energética das casas e edifícios financiados com Financiamento 
imobiliário. 

26  As instituições financeiras possuem um ambicioso objetivo, com meta no 
horizonte de tempo, para melhorar a sua carteira de Financiamento 
imobiliário. 

27  As instituições financeiras oferecem empréstimos e serviços de hipoteca 
para clientes que lhes permitam tornar sua propriedade mais sustentável. 

28  As instituições financeiras aplicam o Código de Conduta para os 
Empréstimos Hipotecários com base na EU Mortgage Credit Directive. 

29  As instituições financeiras que emitem títulos lastreados em 
financiamento imobiliário são transparentes sobre os aspectos de 
sustentabilidade dos edifícios (por exemplo, a eficiência energética). 

30  As instituições financeiras só investem em títulos lastreados em 
Financiamento imobiliário se há transparência suficiente sobre os 
aspectos de sustentabilidade dos edifícios (por exemplo, a eficiência 
energética). 
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Mineração 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas protegidas que se 
enquadram nas categorias I-IV da União Internacional de Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e nas 
áreas que gerenciam. 

2 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas que se enquadram 
como Patrimônio Mundial da UNESCO nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

3 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas protegidas que se 
enquadram no âmbito da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas nas 
suas operações comerciais e nas áreas que gerenciam. 

4 *  As empresas minimizam o risco de acidentes fazendo uso das melhores 
técnicas disponíveis e desenvolvendo um roteiro sólido para situações de 
crise (chamado "plano de contingência"). 

5  As empresas não operam em locais onde as consequências de um 
acidente para o meio ambiente são incontroláveis. 

6  As empresas reduzem a extração de resíduos e gerenciam e processam 
isso de uma forma responsável. 

7  A disposição fluvial e submarina de rejeitos é inaceitável. 

8  As empresas realizam análises de estresse hídrico e evitam impactos 
negativos em regiões de alto estresse hídrico. 

9  As empresas não iniciam operações em áreas com estresse hídrico 
pré-existente e operações que disputem recursos com as necessidades 
das comunidades.   

10  As empresas incluem os efeitos de uma mina na saúde local e no meio 
ambiente, após seu fechamento, em planos para o desenvolvimento de 
novas minas. 

11 *  As empresas garantem a recuperação dos ecossistemas após a conclusão 
das atividades comerciais, para todos os projetos da indústria extrativa (ou 
seja, isso é incluído como uma atividade no planejamento e no orçamento 
do projeto). 
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12 **  As empresas respeitam a mineração em pequena escala e artesanal e 
melhoram o desenvolvimento sustentável econômico e social em nível 
local. 

13  As empresas respeitam a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho. 

14  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas por engajar-se em séria consulta às comunidades locais e 
na obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) quando se 
trata de povos indígenas. 

15  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas com o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos 
usuários da terra envolvidos. 

16  As empresas seguem os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos 
Humanos para a segurança de seus funcionários e instalações da 
empresa. 

17  As empresas estabelecem processos de remediação e compensação para 
vítimas de violações de direitos humanos (incluindo mecanismos de 
reclamação e possibilidades de compensação). 

18  As empresas pagam os devidos impostos em todos os países nos quais 
operam. 

19  Para cada país em que as empresas operam, eles relatam país por país 
sobre as suas receitas, custos, lucros, subsídios recebidos dos governos e 
pagamentos a governos (por exemplo, os impostos retidos na fonte, os 
pagamentos por concessões e fiscal da empresa). 

20  Oferecer, prometer, dar e exigir, direta ou indiretamente, propinas e 
outras vantagens indevidas a fim de conquistar e manter acordos e outras 
vantagens indevidas, é inaceitável. 

21  As empresas só operam em zonas de fraca governança ou em áreas 
afetadas por conflitos se estas são capazes de demonstrar que não são as 
causadoras e não contribuem para a violação dos direitos humanos. 

22  Mineração e comércio de materiais de conflito é inaceitável. 

23  A mineração de urânio é inaceitável. 

24  A mineração com remoção de cume de montanhas é inaceitável. 

25  Estabelecimento de novas minas de carvão é inaceitável. 
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26  A mineração de carvão é inaceitável. 

27  A mineração e comércio de materiais de conflito é inaceitável. 

28  As empresas trabalham em consonância com padrões e iniciativas 
relevantes para determinados minerais (mencionado na secção 3.8.2 da 
metodologia deste tema). 

29 *  As empresas são certificadas de acordo com os critérios de certificações 
existentes para determinados minerais (citados na seção 3.8.2 da 
metodologia). 

30 *  As empresas publicam um relatório de sustentabilidade que contém (uma 
quantidade de) informações dos Padrões GRI. 

31 *  Grandes empresas e multinacionais publicam um relatório de 
sustentabilidade que é elaborado de acordo com os Padrões GRI (Opção 
Essencial ou Abrangente). 

32 *  As empresas integram critérios ambientais, sociais e de governança em 
seus contratos e políticas operacionais. 

33 *  As empresas incluem cláusulas sobre o cumprimento de critérios 
ambientais, sociais e de governança em seus contratos com 
subcontratados e fornecedores. 
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Óleo e gás 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

1 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas protegidas que se 
enquadram nas categorias I-IV da União Internacional de Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e nas 
áreas que gerenciam. 

2 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas que se enquadram 
como Patrimônio Mundial da UNESCO nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

3 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas protegidas que se 
enquadram no âmbito da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas nas 
suas operações comerciais e nas áreas que gerenciam. 

4  As empresas minimizam o risco de acidentes (vazamentos de óleo, 
vazamentos), fazendo uso das melhores técnicas disponíveis e ter um 
roteiro sólido para situações de crise (o chamado "plano de contingência"). 

5  As empresas não operam em locais onde as consequências de um 
acidente para o meio ambiente são incontroláveis. 

6  Empresas reduzem resíduos da extração de óleo e gás e mineração, 
especialmente da queima de gás natural, e gerenciam e processam estes 
resíduos de uma maneira responsável. 

7  As empresas incluem os efeitos ambientais e de saúde do 
desmantelamento das instalações de produção, especialmente de 
plataformas de perfuração offshore, em planos para o desenvolvimento 
de novos projetos. 

8  As empresas realizam análises de estresse hídrico e evitam impactos 
negativos em regiões de alto estresse hídrico.   

 9  As empresas não iniciam operações em áreas com estresse hídrico 
pré-existente e operações que disputem recursos com as necessidades 
das comunidades. 

 10   As empresas reduzem os efeitos causados pela pesquisa sísmica em 
baleias e outros mamíferos marinhos.  
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11  As empresas respeitam a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho. 

12  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas por engajar-se em séria consulta às comunidades locais e 
na obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) quando se 
trata de povos indígenas. 

13  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas com o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos 
usuários da terra envolvidos. 

14  As empresas seguem os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos 
Humanos para a segurança de seus funcionários e instalações da 
empresa. 

15  As empresas têm processos para permitir a reabilitação de qualquer 
impacto negativo dos direitos humanos que possam ter causado ou 
contribuído. 

16  As empresas pagam os devidos impostos em todos os países nos quais 
operam. 

17  Para cada país em que as empresas operam, eles relatam país por país 
sobre as suas receitas, custos, lucros, subsídios recebidos dos governos e 
pagamentos a governos (por exemplo, os impostos retidos na fonte, os 
pagamentos por concessões e fiscal da empresa). 

18  Oferecer, prometer, dar e exigir, direta ou indiretamente, propinas e 
outras vantagens indevidas a fim de conquistar e manter acordos e outras 
vantagens indevidas, é inaceitável. 

19  As empresas só operam em zonas de fraca governança ou em áreas 
afetadas por conflitos se estas são capazes de demonstrar que não são as 
causadoras e não contribuem para a violação dos direitos humanos. 

20  A mineração de petróleo de campos de areia de alcatrão é inaceitável. 

21  A mineração de petróleo de xisto betuminoso é inaceitável. 

22  A mineração de petróleo a partir do carvão liquefeito é inaceitável. 

23  A extração de gás de xisto é inaceitável. 

24  A perfuração de petróleo e gás no Ártico é inaceitável. 

25 *  As empresas publicam um relatório de sustentabilidade que contém (uma 
quantidade de) informações dos Padrões GRI. 
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26 *  Grandes empresas e multinacionais publicam um relatório de 
sustentabilidade que é elaborado de acordo com os Padrões GRI (Opção 
Essencial ou Abrangente). 

27 *  As empresas integram critérios ambientais, sociais e de governança em 
seus contratos e políticas operacionais. 

28 *  As empresas incluem cláusulas sobre o cumprimento de critérios 
ambientais, sociais e de governança em seus contratos com 
subcontratados e fornecedores. 

  

   

 
 



99 

Geração de energia 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações 
internas da instituição financeira: 

1  A instituição financeira financia empresas envolvidas na geração de 
energia renovável (eólica, solar, hidroelétrica de pequeno e médio porte, 
geotermal, energia das marés, etc.) 

2  A instituição financeira tem uma meta mensurável para aumentar seu 
financiamento à geração de energia renovável. 

3  A instituição financeira tem uma meta mensurável para reduzir seu 
financiamento à geração de energia de combustíveis fósseis, em termos 
absolutos ou em relação ao seu financiamento à geração de energia 
renovável. 

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às empresas que 
a instituição financeira financia ou nas quais investe: 

4  Centrais a carvão sem a captura de carbono operacional e de 
armazenamento são inaceitáveis.   

5  Usinas termelétricas a carvão sem sequestro de carbono (ou seja, sem a 
captura e o armazenamento de carbono) são inaceitáveis. 

6  Usinas de energia de combustível fóssil são inaceitáveis. 

7  A energia nuclear é inaceitável. 

8  Usinas hidrelétricas de grande escala são inaceitáveis.   

9 *  As empresas evitam impactos negativos em áreas protegidas que se 
enquadram nas categorias I-IV da União Internacional de Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla em inglês) nas suas operações comerciais e nas 
áreas que gerenciam. 

10 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas que se enquadram 
como Patrimônio Mundial da UNESCO nas suas operações comerciais e 
nas áreas que gerenciam. 

11 *  As empresas evitam impactos negativos sobre áreas protegidas que se 
enquadram no âmbito da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas nas 
suas operações comerciais e nas áreas que gerenciam. 
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12  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas por engajar-se em séria consulta às comunidades locais e 
na obtenção de consentimento livre, prévio e informado (CLPI) quando se 
trata de povos indígenas. 

13  As empresas evitam conflitos sobre direitos de terra e adquirem recursos 
naturais apenas com o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos 
usuários da terra envolvidos. 

14  As empresas têm processos para permitir a reabilitação de qualquer 
impacto negativo dos direitos humanos que eles possam ter causado ou 
contribuído. 

15  A construção de barragens está em conformidade com os 7 princípios da 
Comissão Mundial de Barragens (WCD, na sigla em inglês). 

16  A construção de todos os projetos de infraestrutura aquática está em 
conformidade com os 7 princípios da Comissão Mundial de Barragens 
(WCD, na sigla em inglês). 

17  A produção de biomateriais está em conformidade com os 12 princípios 
da Mesa Redonda sobre Biomateriais Sustentáveis (Roundtable on 
Sustainable Biomaterials - RSB). 

18  A instituição financeira publica um relatório de sustentabilidade que 
contém (uma quantidade considerável) de informações padrões 
estabelecidos nas Diretrizes G4 da GRI para Relatórios de 
Sustentabilidade. 

19  Grandes empresas e multinacionais de geração de energia publicam um 
relatório de sustentabilidade configurado conforme as Diretrizes G4 da 
GRI para Relatórios de Sustentabilidade, incluindo o Suplemento Setorial 
de Energia Elétrica.   

20 *  As empresas integram critérios ambientais, sociais e de governança em 
seus contratos e políticas operacionais. 

21 *  As empresas incluem cláusulas sobre o cumprimento de critérios 
ambientais, sociais e de governança em seus contratos com 
subcontratados e fornecedores. 
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Direitos do consumidor 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política quanto à relação entre a instituição financeira e 
seus clientes: 

1  A instituição financeira tem uma política de divulgação dos direitos do consumidor e riscos 
de produtos e serviços. 

2  A instituição financeira tem uma política que estabelece princípios éticos para que o 
atendimento aos consumidores seja feito de maneira não discriminatória. 

3  A instituição financeira garante que os consumidores têm acesso a mecanismos adequados 
para receber e tratar reclamações e que passem por um processo de diligência 

4  A instituição financeira divulga os resultados do monitoramento de reclamações, como o 
número de queixas, as principais questões, as instituições onde as queixas foram registradas 
ou em quais canais foram recebidas pelo banco (call-center, site, e-mail, telefone, agências 
bancárias). 

5  A instituição financeira tem compromissos públicos para reduzir as queixas dos 
consumidores, fixando metas e tornando essas informações acessíveis aos stakeholders. 

6  A instituição financeira tem um mecanismo para resolução alternativa de litígios (ADR, em 
inglês), isto é, um processo independente disponível para resolução de reclamações que não 
sejam eficientemente resolvidas através dos prestadores de serviços financeiros e de 
mecanismos internos, tais como Ouvidorias. 

7  A instituição financeira tem uma política de equacionamento de dívidas de consumidores 
superendividados. 

8  A instituição financeira tem políticas claras ou um código de conduta a fim de proteger os 
consumidores contra o excesso de endividamento. 

9  A instituição financeira desenvolveu e implementou perfis de risco relativos a seus produtos 
de investimento. 

10  A instituição financeira privada respeita a proteção de dados do cliente, não divulgando a 
terceiros sem o consentimento do cliente. 

11  As informações financeiras e pessoais dos consumidores estão resguardadas por meio de 
mecanismos de controle e proteção adequados com as orientações de como os dados 
podem ser recolhidos, processados, mantidos, utilizados e divulgados. 

12  A instituição financeira tem uma política e um procedimento claros de responsabilização em 
caso de roubo, furto e fraude envolvendo clientes em agências bancárias, caixas eletrônicos, 
internet e agentes autorizados. 

13  A instituição financeira publica suas políticas ou procedimentos de cobrança e as empresas 
que as representam nestes procedimentos. 
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14  A instituição financeira tem procedimentos e políticas para evitar venda casada ou outras 
práticas inadequadas. 

15  A instituição financeira fornece aos consumidores informações fundamentais sobre os 
benefícios, riscos e termos do serviço e alterações nas taxas. 

16  A instituição financeira tem políticas claras ou um código de conduta sobre informações 
pré-contratuais em crédito imobiliário. 

17  A estrutura de remuneração da instituição financeira para seus prestadores de serviços 
financeiros e agentes autorizados é desenhada de forma a encorajar uma conduta 
responsável, um tratamento justo dos consumidores e para evitar conflitos de interesse. 

18  A instituição financeira tem um programa para treinar corretamente e qualificar os 
funcionários e agentes autorizados na comercialização de produtos e serviços para os 
consumidores. 

19  A instituição financeira tem um programa para treinar corretamente e qualificar os 
funcionários e agentes autorizados sobre os direitos do consumidor e políticas de proteção 
e práticas. 

20 **  A instituição financeira garante que não haja restrições de acesso para os clientes por causa 
de serviços financeiros baseados em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

21  A instituição financeira tem uma política comprometida em fornecer acessibilidade para 
clientes com deficiências e necessidades especiais em todas as agências físicas e serviços 
eletrônicos, como em plataformas on-line. 
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Inclusão Financeira 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política quanto à relação entre a instituição 
financeira e seus clientes: 

1  A instituição financeira possui políticas, serviços e produtos voltados 
especificamente a grupos pobres e marginais. 

2  A instituição financeira possui filiais em áreas rurais, não apenas em áreas 
urbanas. 

3  A instituição financeira disponibiliza serviços financeiros online, sem necessidade 
de dinheiro vivo (cashless) e no celular. 

4  Mais de 10% dos empréstimos é destinado a micro, pequenas e médias empresas 
(MPMEs). 

5  A instituição financeira não exige um colateral como garantia para fornecer crédito 
a MPMEs. 

6  A instituição financeira tem uma política de divulgação dos direitos do cliente e os 
riscos de produtos ou serviços (incluindo risco de superendividamento) oferecidos 
aos clientes com baixa taxa de alfabetização e MPMEs. 

7  Os termos e condições da instituição financeira estão disponíveis em língua 
nacional/local para os clientes. 

8  A instituição financeira possui uma política para elevar a educação financeira de 
grupos de baixa renda, grupos marginais e MPMEs. 

9  A instituição financeira não cobra ou cobra uma taxa razoável aos clientes para 
abertura de uma conta bancária básica. 

10  A instituição financeira não requer um montante mínimo para manter uma conta 
bancária básica. 

11  A instituição financeira possui um padrão e fornece informações sobre o tempo de 
processamento de crédito. 

12  A instituição financeira tem produtos financeiros adequados, acessíveis e 
convenientes para envio ou recebimento de remessas domésticas através de uma 
conta. 

13  A instituição financeira fornece crédito imobiliário para pessoas de baixa renda. 
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Remuneração 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações internas da 
instituição financeira: 

1  A instituição financeira mantém o direito de recuperar os bônus no caso de, após o 
pagamento, notar-se que eles haviam sido pagos indevidamente (procedimento 
chamado de "clawback scheme") 

2  O bônus representa, no máximo, 100% do salário anual fixo. 

3  O bônus representa, no máximo, 20% do salário anual fixo. 

4  O bônus representa, no máximo, 10% do salário anual fixo. 

5  A remuneração fixa não ultrapassa vinte vezes o salário mais baixo ou a escala 
mais baixa de salário no grupo bancário. 

6  Pelo menos 60% do bônus é baseado em objetivos de longo prazo (não confundir 
com os acordos para o pagamento diferido do bônus). 

7  Pelo menos um terço do bônus é baseado em critérios não-financeiros. 

8  Pelo menos dois terços do bônus é baseado em critérios não-financeiros. 

9  O bônus é baseado na satisfação do empregado. 

10  O bônus é baseado na satisfação do cliente. 

11  O bônus é baseado no impacto socioambiental e práticas operacionais da 
instituição financeira. [MODIFICADO] 

12  O bônus é baseado na melhora dos impactos socioambientais dos investimentos e 
serviços financeiros realizado pelas instituições financeiras. [MODIFICADO] 
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Transparência e Prestação de Contas 
  

Os seguintes elementos são cruciais para uma política em relação às operações internas da 
instituição financeira: 

1  A instituição financeira descreve sua estrutura de investimentos e financiamento 
em relação a questões socioambientais e promove insights sobre como a 
instituição financeira pode garantir que seus investimentos irão de acordo com as 
condições estabelecidas na política. 

2  A estrutura de financiamento e investimentos da instituição financeira em relação 
às questões socioambientais é auditado por uma terceira parte e os resultados 
são publicados. 

3  A instituição financeira publica os nomes dos governos nos quais investe. 

4  A instituição financeira publica os nomes das empresas nas quais investe. 

5  A instituição financeira menciona e descreve todas as empresas (em seu site) para 
as quais tenha concedido mais de 10 milhões de dólares. 

6 *  A instituição financeira divulga os nomes de todas as operações mais relevantes 
de project finance e de empréstimos corporativos relacionados a projetos, 
incluindo as informações exigidas pelos Princípios do Equador III. 

7 *  A instituição financeira publica uma distribuição de sua carteira por região, 
tamanho e setor (em consonância com os GRIs FSSD FS6). 

8 *  A instituição financeira publica um detalhamento de seu portfólio em uma 
mesma tabela combinando dados setoriais e regionais. 

9 **  A instituição financeira publica uma distribuição suficientemente detalhada de 
sua carteira, por exemplo, com base nos dois primeiros dígitos da NACE e ISIC. 

10 **  A instituição financeira publica uma distribuição suficientemente detalhada de 
sua carteira, por exemplo, com base nos quatro primeiros dígitos da NACE e ISIC. 

11 *  A instituição financeira publica o número de empresas com as quais houve 
interação em temas sociais e ambientais (em consonância com os GRIs G4 FSSD 
FS10). 

12 *  A instituição financeira publica os nomes das empresas com as quais tenha 
interagido em temas sociais e ambientais. 

13 **  A instituição financeira publica os resultados deste engajamento, incluindo os 
temas, objetivos e prazos. 
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14  A instituição financeira publica os nomes das empresas que estão excluídas do 
investimento devido a questões de sustentabilidade, incluindo as razões da sua 
exclusão. 

15  A instituição financeira publica seu histórico completo de votações. 

16 *  A instituição financeira publica um relatório de sustentabilidade que podem 
conter (uma quantidade de) informações dos Padrões GRI. 

17 *  A instituição financeira publica um relatório de sustentabilidade que é elaborado 
de acordo com os Padrões GRI (Opção Essencial ou Abrangente). 

18  O relatório de sustentabilidade da instituição financeira passou por verificação 
externa. 

19  A instituição financeira informa sobre a consulta a organizações da sociedade civil 
e outras partes interessadas. 

20 **  A instituição financeira estabelece ou participa de mecanismos efetivos de 
reclamações em nível operacional para indivíduos e comunidades que possam ter 
sido afetadas negativamente pelas atividades com as quais está vinculada. 

21 ***  A instituição financeira reporta sobre o processo deste mecanismo de 
reclamações, incluindo seu progresso e desempenho. 

22 *  A instituição financeira compromete-se a respeitar e cooperar de boa fé com 
mecanismos de solução de controvérsias estatais, judiciais e não judiciais, 
quando os casos com os quais está conectada são levados a tais mecanismos. 

 

 
 




