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1 | Introdução 

No início de 2015, foi aprovado, pela Diretoria e pelo Conselho de Administração do 

BNDES, um plano plurianual de ações voltado para promover avanços progressivos na 

implementação da Política de Responsabilidade Social e Ambiental (PRSA) da 

instituição, em especial no que se refere à governança do tema, à gestão do risco 

socioambiental e a processos de diálogo e prestação de contas com as partes 

interessadas. Tal documento estabeleceu uma primeira agenda de trabalho, para o 

período 2015-2017, a ser atualizada a cada triênio, de modo a direcionar e mobilizar 

esforços em prol de avanços na atuação socioambiental do BNDES. 

A formalização do plano foi um passo relevante com relação à estruturação da 

governança e da gestão da temática socioambiental no BNDES. O documento 

consolidou algumas iniciativas até então dispersas na instituição, bem como 

incorporou novas frentes de trabalho, conferindo maior visibilidade e convergência a 

ações em andamento e possibilitando melhor acompanhamento de sua execução. 

Além disso, a existência de uma agenda de médio e longo prazo, formalmente 

aprovada em nível de Diretoria e Conselho de Administração, é fundamental para 

prover direcionamento e assegurar continuidade, coerência e consistência, ao longo 

dos anos, à implementação de ações relacionadas ao aprimoramento de políticas, 

procedimentos e práticas socioambientais no BNDES. 

No escopo do plano, está prevista a estruturação de uma agenda de trabalho para 

diálogo com agentes financeiros do BNDES na temática socioambiental. Nesse 

contexto, durante o 1º Fórum de Produtos Automáticos do BNDES, em 23 de 

novembro de 2016, foi anunciada a realização de pesquisa para compreender o 

estágio de amadurecimento da atuação socioambiental desses parceiros. O resultado 

do levantamento contribui para a identificação de oportunidades a fim de fortalecer a 

interação com os agentes, de modo a contribuir para avanços conjuntos no setor. 

 

2 | Metodologia 

A pesquisa consistiu no desenvolvimento e encaminhamento de questionário ao 

conjunto dos 85 agentes financeiros ativos credenciados no BNDES. Foram obtidas 

respostas de aproximadamente 62% das instituições – o equivalente a 53 
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respondentes, os quais representam cerca de 80% da exposição do BNDES ao risco 

de crédito em operações indiretas e fianças bancárias prestadas.  

Na tabela a seguir, é apresentado o perfil das instituições1 que aderiram à pesquisa, 

considerando segmentação adotada pelo BNDES: 

Tabela 1 – Universo dos Agentes Financeiros 

 

O questionário foi estruturado de modo a possibilitar uma visão ampla sobre a atuação 

socioambiental desses parceiros, contemplando as seguintes temáticas: i) 

Formalização e implementação de Política de Responsabilidade Social e Ambiental; ii) 

Dimensão socioambiental no processo de concessão de apoio financeiro; iii) 

Governança; iv)  Estrutura organizacional e capacitação interna; e v) Transparência e 

diálogo com partes interessadas. 

Para permitir a comparabilidade e consolidação dos dados obtidos, foram adotadas 

questões de natureza binária (“sim” ou “não”). Além disso, na maioria das vezes, foram 

realizadas perguntas adicionais, viabilizando a obtenção de informações 

suplementares, em forma de texto. Para a conversão de dados qualitativos em 

quantitativos, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que consiste na 

interpretação e codificação de material textual.  

                                                 
1
 O BNDES classifica os seus agentes financeiros conforme a natureza de sua atuação, adotando as 

seguintes categorias: Banco de tesouraria/negócio, Banco de crédito, Banco complexo, Banco de 
fomento/desenvolvimento, Banco de montadoras e Cooperativa de crédito. Mais informações estão 
contidas no Anexo I. 

NATUREZA DA INSTITUIÇÃO 
QUANTIDADE DE 

RESPONDENTES 

Bancos de Crédito 

Bancos de Montadora 

Bancos de Desenvolvimento 

Bancos de Tesouraria 

Bancos Complexos 

Cooperativas de Crédito 

TOTAL 

13 

12 

9 

8 

7 

4 

53 
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3 | Resultados 

Na presente seção, são apresentados os principais resultados da pesquisa, 

organizados nas seguintes temáticas:  

- Formalização e implementação de Política de Responsabilidade Social e Ambiental 

- Dimensão socioambiental no processo de concessão de apoio financeiro 

- Governança 

- Estrutura organizacional e capacitação interna 

- Transparência e diálogo com partes interessadas 

3.1| Formalização e implementação de Política de Responsabilidade Social e 
Ambiental 

Na pesquisa, buscou-se averiguar se as instituições dispõem de uma Política de 

Responsabilidade Social e Ambiental, com diretrizes para a sua atuação, bem como de 

um plano de ações para promover a sua efetiva implementação. 

Segundo as respostas obtidas, a maioria das instituições (96%) já dispõe de uma 

Política de Responsabilidade Social e Ambiental formalizada. Entre essas, uma 

parcela expressiva afirmou ter realizado a sua divulgação (76%). 

 

Figura 1 - Desenvolvimento e implementação de PRSA 
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Além disso, praticamente a totalidade dos respondentes possui um plano de 

implementação da PRSA (96%)2. Entre esses, mais da metade (53%) relatou já ter 

concluído a sua execução. Para os demais (47%), a previsão é de que as ações sejam 

concluídas entre 2017 e 2020. 

Figura 2 – Plano de implementação da PRSA 

 

As respostas possivelmente refletem a publicação da Resolução CMN 4.327/2014, de 

25 de abril de 2014, que trouxe um conjunto de obrigações relativas à atuação 

socioambiental de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil. O normativo requer, entre outros aspectos, o estabelecimento de uma 

Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), proporcional à natureza da 

instituição e à complexidade de suas atividades, de seus serviços e produtos 

financeiros, além da elaboração de um plano de ações voltado para a sua efetiva 

implementação. 

3.2| Dimensão socioambiental no processo de concessão de apoio financeiro 

Na pesquisa, buscou-se também averiguar como as instituições financeiras gerenciam 

o risco socioambiental de suas operações, inclusive no que se refere à existência de 

políticas específicas e a processos de avaliação de clientes, de projetos a serem 

financiados e de garantias associadas.  

3.2.1| Existência de Políticas Específicas  

A maioria (83%) dos 53 respondentes afirmou dispor de política de não apoiar 

determinadas atividades econômicas ou práticas empresariais em função de seus 

impactos socioambientais.  Por meio de perguntas abertas, foi possível obter 

                                                 
2
 Duas instituições afirmaram ter ações continuadas, ao invés de dispor de plano de ação. 
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informações adicionais sobre tais setores ou atividades. As respostas, em forma de 

texto, foram agrupadas, por semelhança, nas categorias dispostas na tabela 2.  

Tabela 2 – Agrupamento, em categorias, de setores ou atividades não apoiadas 

Atividade Descrições apresentadas por respondentes 
  

Trabalho escravo e/ou infantil 
- Empreendimentos em que, comprovadamente, se pratique a 
exploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual 
de menores ou a exploração de mão-de-obra infantil  

Jogos de azar 
- Incentivo direto ou indireto a jogos ilegais 
- Exploração de jogos de azar, bingos, caça níqueis, cassinos, 
apostas ou equivalentes  

Exploração sexual - Incentivo direto ou indireto à prostituição ou exploração sexual 

Madeira 

- Processamento ou comercialização de madeira de florestas nativas 
sem as necessárias licenças e autorizações dos órgãos competentes  
- Extração ou beneficiamento de madeira nativa não certificada ou 
que não adote melhores práticas de manejo 

Amianto 

- Extração ou fabricação de produtos que contenham amianto 
- Produção ou comercialização de fibras de amianto não agregadas, à 
exceção de compra ou utilização de forro de cimento de amianto 
agregado e folhas de cimento-amianto cujo teor de amianto seja 
menor que 20%  

Armas de fogo e munições - Produção e/ou comércio de armas de fogo e munições 

Substâncias químicas 

- Produção ou comércio de produtos que contenham PCBs (bifenilas 
policloradas)  
- Produção, distribuição, venda e comércio de pesticidas, herbicidas, 
produtos farmacêuticos e outras substâncias perigosas sujeitas a 
proibições internacionais 
- Produção, uso ou comércio de clorofluorcarbonos (CFCs) e outras 
substâncias que destroem a camada de ozônio e que tenham sido 
proibidas após o pedido de eliminação internacional progressiva 
(Protocolo de Montreal) 

Pesca marítima 
- Pesca com rede de deriva no meio ambiente marinho utilizando 
redes de mais de 2,5 km de comprimento 

Radiação e armas controversas 

- Minas antipessoais, bombas de fragmentação, armas nucleares, 
armas biológicas ou químicas, munições de urânio empobrecido 
- Produção ou comercialização de materiais radioativos, exceto 
compra de equipamentos médicos, equipamentos de controle de 
qualidade (medição) e qualquer equipamento cuja fonte de radiação 
seja considerada insignificante e/ou adequadamente protegida 

Comércio de vida selvagem 

- Comércio de vida selvagem ou produtos da vida selvagem 
regulamentados nos termos da Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Silvestres 
(CITES) 

Tabaco - Produção ou comercialização de tabaco 

Lavra rudimentar ou garimpo 
- Empreendimentos de mineração que incorporem lavra rudimentar ou 
garimpo 

Área de uso restrito 

- Formação de pastos e lavouras em áreas de preservação ambiental 
- Atividade agropecuária em imóvel localizado no Bioma Amazônia, 
constante da lista de áreas embargadas por desmatamento ou 
queimadas irregulares 
- Operações com impactos negativos em locais declarados como 
Patrimônio Mundial da Humanidade 

Outros 
- Fabricação de artefatos de joalheria 
- Depósitos de lixo e aterros sanitários 
- Novos fornos de guseiras 
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Em termos de ocorrência, destacaram-se as menções espontâneas ao não apoio a 

empreendimentos em que, comprovadamente, se pratique a exploração de trabalho 

escravo ou degradante, a exploração sexual de menores ou a exploração de mão-de-

obra infantil. Na figura 3, pode-se observar as categorias que foram citadas com maior 

frequência no material textual analisado. 

 

Figura 3 – Setores ou atividades não apoiadas – Quantidade de menções 

espontâneas  

 

A pesquisa também procurou averiguar a existência de políticas ou diretrizes para 

orientar a análise de risco socioambiental em setores de maior impacto na sociedade e 

no meio ambiente. Cerca de 21% das instituições afirmaram possuir políticas para 

setores específicos, o que equivale a 11 dos 53 respondentes. 

Buscou-se, ainda, identificar, os setores contemplados por tais documentos. As 

respostas, em forma de texto, foram categorizadas, de modo a possibilitar a 

identificação dos setores mais frequentes - madeira e seus derivados; mineração; 

armas e munição; e agricultura, conforme explicitado na figura 4. 
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Figura 4 - Políticas ou Diretrizes para Setores Específicos 

 

3.2.2| Avaliação Socioambiental de Clientes 

A maioria dos respondentes (85%) afirmou avaliar o risco das empresas que apoiam. 

Desse grupo, mais da metade (56%) declarou que esta avaliação impacta o rating de 

crédito de seus clientes. 

Por meio de perguntas abertas, foi possível obter informações adicionais sobre a 

natureza dessas avaliações. As respostas mais frequentes foram relacionadas à 

conformidade legal, tendo sido destacadas a manutenção da regularidade de licenças 

ambientais de seus empreendimentos, assim como a verificação da existência de 

multas, de termos de ajustamento de conduta (TAC) e de ações judiciais. Alguns 

agentes responderam que realizam pesquisas de informações públicas sobre as 

empresas ou aplicam questionários sobre aspectos socioambientais junto aos clientes.  

A figura 5 demonstra os tipos de avaliação citados mais frequentemente. 
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Figura 5 - Avaliação do Risco Socioambiental de Clientes 

 

 

 

3.2.3| Avaliação Socioambiental de Garantias 

A maioria das instituições (57%) afirmou realizar avaliação socioambiental de 

garantias. Quando questionadas sobre a natureza dessa análise, a resposta que mais 

se sobressaiu foi a verificação de contaminação do solo em terrenos oferecidos como 

garantia das operações de crédito. Esse aspecto foi recentemente tratado com 

destaque em Autorregulamentação da Federação Brasileira dos Bancos (SARB Nº 14, 

de 28/08/2014), que formaliza diretrizes e procedimentos para as práticas 

socioambientais dos seus signatários nos negócios e na relação com as partes 

interessadas. Esse documento estabelece, no artigo 18 do capítulo VII, que as 

instituições deverão adotar método de identificação de risco de contaminação no 

imóvel obtido em garantia, considerando essa variável na tomada de decisão. Outros 

aspectos mencionados na pesquisa incluem a verificação das condições de reserva 

legal e APP, a comprovação de que a localização não abrange terras de comunidades 

e povos tradicionais, e a apresentação de registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
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Figura 6 - Avaliação do Risco Socioambiental de Garantias 

 

3.2.4| Avaliação Socioambiental de Projetos 

Nesta seção, buscou-se compreender o tratamento da dimensão socioambiental no 

apoio a projetos, por meio de questões relativas aos seguintes temas: 

- Classificação de risco socioambiental de projetos; 

- Procedimentos de análise socioambiental de projetos; e 

- Existência de cláusulas contratuais de natureza socioambiental. 

Na análise das respostas, apenas foram consideradas as 40 instituições financeiras 

que, em função do perfil de seu negócio, realizam financiamento a projetos3. 

i. Classificação de risco socioambiental de projetos 

Inicialmente, foi averiguado se é realizada classificação de risco socioambiental de 

projetos, a exemplo da utilização de categorias ABC. Cerca de 43% dos respondentes 

afirmaram adotar tal classificação. Percebe-se que tal prática é mais comum entre 

                                                 
3
 Dentre as 53 instituições financeiras que responderam ao questionário, 13 afirmaram não financiar 

projetos. Os 12 bancos de montadora financiam somente máquinas e veículos e um dos bancos de 
crédito declarou não atuar com apoio a projetos. Desta forma, a análise das respostas desta seção não 
considerou tais instituições. 
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bancos complexos e de tesouraria, sendo menos encontrada entre bancos de crédito, 

bancos de desenvolvimento ou cooperativas de crédito. 

Figura 7 - Classificação do Risco Socioambiental de Projetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Classificação do Risco Socioambiental de Projetos, conforme natureza 

da instituição 

  

 

 

 

 

ii. Procedimentos de análise socioambiental de projetos 

Entre as instituições que adotam a classificação de risco socioambiental (17), a maioria 

(88%) declarou dispor de procedimentos distintos formalizados para a sua análise e 

acompanhamento, conforme a categoria de risco. Relativamente, isso ocorre com mais 

frequência entre bancos complexos (5) e de tesouraria (4). 
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Figura 9 – Aplicação de procedimentos distintos conforme categoria de risco 

socioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Classificação do Risco Socioambiental e Procedimentos 

 
Bancos 

Complexos 
Bancos de 
Tesouraria 

Bancos 
de 

Crédito 

Bancos de 
Desenvolvimento 

Cooperativas 
de Crédito 

TOTAL 

       

Total Geral 7 8 12 9 4 40 

 
Classificam 
risco 
socioambiental 
de projetos 

6 5 3 3 0 17 

 
Dispõem de 
procedimentos 
formalizados, 
distintos 
conforme risco 
socioambiental 

5 4 3 3 0 15 

 

A pesquisa também procurou averiguar se as instituições exigem, de seus clientes, a 

contratação de consultoria para avaliar riscos ou impactos socioambientais. Tal prática 

é adotada por cerca de 28% dos 40 respondentes que financiam projetos, sendo mais 

frequente entre bancos complexos e de tesouraria. Percebe-se, ainda, que a 

contratação de consultoria é mais comum (65%) entre as instituições que adotam a 

classificação de risco socioambiental de projetos.  
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Tabela 4 – Contratação de Consultoria 

 
Bancos 

Complexos 
Bancos de 
Tesouraria 

Bancos 
de 

Crédito 

Bancos de 
Desenvolvimento 

Cooperativas 
de Crédito 

TOTAL 

       

Total Geral 7 8 12 9 4 40 

 
Classificam 
risco 
socioambiental 
de projetos 

6 5 3 3 0 17 

 
Contratam 
Consultoria 

6 4 0 1 0 11 

 

Figura 10 – Exigência de contratação de consultoria para identificar e tratar os 

riscos socioambientais 

 

 

 

 

 

Por meio de perguntas abertas, foi possível obter informações adicionais, de 27 

instituições financeiras, sobre a natureza das avaliações socioambientais de projetos. 

A análise dessas respostas possibilitou a identificação de três principais abordagens 

para a análise socioambiental de projetos: 

• Conformidade legal: verificação de aspectos relativos ao cumprimento da 

legislação ambiental e social aplicável ao projeto, exigência de apresentação de 

licenças e autorizações ambientais aplicáveis, solicitação de auto declarações, 

identificação de fatos relevantes que possam ocasionar perdas financeiras à 

instituição;  

• Políticas internas: além dos aspectos contidos na abordagem “conformidade 

legal”, há aplicação de procedimentos específicos para a análise, que 

geralmente incluem a avaliação das práticas e da capacidade de gestão 

socioambiental do sponsor do projeto, assim como a identificação dos riscos 
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e/ou impactos socioambientais do projeto e de medidas preventivas e 

mitigadoras; 

• Padrões internacionais: adoção de referências externas para a análise 

socioambiental de projetos, em especial os padrões de desempenho da 

International Finance Corporation (IFC), com envolvimento de consultorias 

especializadas para projetos de maior risco. 

 

Figura 11 – Natureza das avaliações sociambientais (*) 

 

(*) 13 instituições financeiras não apresentaram informações adicionais, em forma de texto, sobre a natureza de 
suas avaliações socioambientais de projetos 

 

Percebe-se que as abordagens diferem conforme o perfil da instituição financeira.  

Bancos complexos, em sua maioria, encontram-se no grupo que adota padrões 

internacionais de desempenho socioambiental, enquanto cooperativas de crédito 

estão mais próximas da abordagem de conformidade legal, possivelmente em função 

do menor risco dos projetos financiados. Os bancos de crédito e os bancos de 

desenvolvimento/fomento geralmente desenvolvem suas políticas internas. Por fim, 

percebe-se que as três abordagens estão presentes entre bancos de tesouraria, 

sendo que a adoção de padrões internacionais destacou-se entre as instituições com 

atuação global.   
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Figura 12 - Análise Socioambiental de Projetos 

 

 

 

iii. Cláusulas contratuais de natureza socioambiental 

A maioria (75%) dos 40 respondentes afirmou dispor de cláusulas gerais de natureza 

socioambiental nos contratos firmados, válidas para operações de financiamentos a 

projetos. 

Por meio de perguntas abertas, foi possível obter informações adicionais sobre a 

natureza dessas cláusulas. As respostas mais frequentes foram relacionadas ao 

cumprimento da legislação ambiental e social, bem como à validade das licenças e 

demais autorizações ambientais. Também foi destacada a previsão de penalidades em 

casos de crime ambiental ou descumprimento da legislação, além da 

responsabilização por danos socioambientais e ressarcimento ao agente financeiro.  
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Figura 13 - Cláusulas Socioambientais Gerais 

 

3.3| Governança 

Esta seção teve por objetivo averiguar a existência de estrutura de governança para 

viabilizar a gestão da PRSA. Tal aspecto consiste em obrigação presente na 

Resolução CMN 4.327/2014, que requer que instituições financeiras mantenham 

estrutura de governança compatível com o seu porte, a natureza do seu negócio, a 

complexidade de serviços e produtos oferecidos, bem como com as atividades, 

processos e sistemas adotados, para assegurar o cumprimento das diretrizes e dos 

objetivos da PRSA.  

A maioria dos respondentes (83%) afirmou contar com estrutura de governança 

específica para o tema socioambiental. Além disso, cerca de 30% dos 53 

respondentes declararam dispor de um Comitê Socioambiental formalmente instituído. 

Pode-se notar, na figura 14, que tal estrutura é mais comumente presente entre 

bancos complexos. Quando existente, o Comitê geralmente possui ingerência nas 

decisões de crédito (63%).  
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Figura 14 – Governança 

 

 

 

Entre as instituições que afirmaram não possuir Comitê Socioambiental, a maior parte 

mencionou que as discussões sobre a temática ocorrem nos Comitês de Crédito e/ou 

de Risco (38%). 

Por fim, praticamente a totalidade das instituições (96%) declarou contar com membro 

do Conselho ou Diretor formalmente designado como responsável pela gestão da 

PRSA. 
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Figura 15 – Membro do Conselho ou Diretor responsável pela PRSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4| Estrutura Organizacional e Capacitação Interna 

Nesta seção, foi abordada a existência de estrutura organizacional exclusivamente 

dedicada à análise socioambiental de projetos. 

Dos 40 respondentes4, 30% (12) possuem equipe exclusivamente dedicada à análise 

socioambiental de projetos. Essa estrutura foi encontrada em bancos complexos, de 

tesouraria e de crédito, não sendo relatada por bancos de desenvolvimento/fomento ou 

cooperativas de crédito. Uma parcela expressiva das instituições que contam com tal 

estrutura centralizada são signatárias dos Princípios do Equador.  

Figura 16 - Estrutura Organizacional 

 

 

Dentre as instituições que não possuem equipe dedicada à análise socioambiental de 

projetos, 36% afirmaram contar com programa estruturado de capacitação em 

questões socioambientais para seus colaboradores. 

                                                 
4
 Os bancos de montadora e um dos bancos de crédito consideraram essa pergunta não aplicável à sua 

atuação, uma vez que afirmaram não apoiar projetos. 
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Figura 17 - Capacitação 

 

 

3.5| Transparência e Diálogo com Partes Interessadas 

O questionário também compreendeu um conjunto de questões para averiguar as 

práticas de transparência e diálogo adotadas pelas instituições financeiras, incluindo: 

- divulgação da quantidade de clientes/projetos objeto de análise socioambiental; 

- participação em fóruns ou grupos de trabalho sobre a temática socioambiental no 

setor financeiro; 

- processo, devidamente formalizado e aprovado, para elaboração e revisão da PRSA 

com partes interessadas;  

- existência de canal para recebimento e tratamento de denúncias; e 

- publicação de relatório de sustentabilidade. 

i. Divulgação da quantidade de clientes/projetos objeto de análise 

socioambiental 

Entre as 40 instituições que financiam projetos, somente 18% declarou divulgar a 

quantidade de clientes ou projetos objeto de análise socioambiental, com a 

identificação do número de casos aprovados ou rejeitados. Essa prática é mais 

comumente encontrada entre bancos complexos, como se pode observar na figura a 

seguir. Praticamente a totalidade das instituições que adotam essa prática é signatária 

dos Princípios do Equador – casos onde é assumido um compromisso público com a 

divulgação dessas informações. 
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Figura 18 – Divulgação de Projetos 

 

ii. Participação em fóruns ou grupos de trabalho sobre a temática 

socioambiental no setor financeiro 

A maioria dos 53 participantes da pesquisa (68%) afirmou estar presente em fóruns ou 

grupos de trabalho sobre a temática socioambiental no setor financeiro.   

Por meio de pergunta aberta, foi possível identificar algumas dessas iniciativas. As 

respostas, em forma de texto, foram agrupadas, conforme a sua frequência. A 

Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Federação Brasileira de 

Bancos (FEBRABAN) foi o fórum de discussão com maior número de citações, o que 

parece indicar sua importância como indutor de práticas socioambientais no setor 

financeiro.  

Os bancos de desenvolvimento/fomento, de modo geral, fizeram menção espontânea 

a discussões na Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Bancos 

internacionais citaram a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI) e dois 

bancos de montadora mencionaram a Associação Nacional das Empresas Financeiras 

de Montadoras (ANEFI).  

Dois bancos signatários dos Princípios do Equador mencionaram espontaneamente 

participação no grupo de discussão dos signatários.  
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Figura 19 - Transparência e Diálogo 

 

 

iii. Processo, devidamente formalizado e aprovado, para elaboração e revisão 

da PRSA com partes interessadas  

A maioria das instituições declarou possuir um processo de revisão da PRSA com o 

envolvimento de partes interessadas. No entanto, por meio das informações adicionais 

em forma textual, percebe-se que esse processo de consulta foi geralmente restrito a 

comunidade interna da instituição ou a práticas rotineiras de revisão e atualização de 

documentos. Apenas seis agentes financeiros demonstraram, nos relatos textuais, 

possuir processo mais amplo de engajamento com partes interessadas, incluindo 

público externo, para revisão de sua política. 

iv. Existência de canal para recebimento e tratamento de denúncias 

A maior parte dos respondentes (72%) declarou possuir canal formalizado para 

recebimento e tratamento de denúncias. Na metade desses casos (53%), foi 

destacado que essa atribuição fica a cargo da Ouvidoria. 

v. Publicação de relatório de sustentabilidade 

Cerca de 60% das 53 instituições afirmaram divulgar informações sobre a sua atuação 

socioambiental. Mais especificamente, 43% declararam publicar relatório de 

sustentabilidade ou relato integrado. 
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4 | Considerações Finais 

A pesquisa trouxe um primeiro panorama sobre as práticas socioambientais de 

agentes financeiros do BNDES. Ficou evidente que o setor tem avançado no trato da 

temática, com clara influência da Resolução CMN 4327/2014, que estabeleceu um 

conjunto de obrigações relativas à atuação de instituições financeiras autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, em especial no que se refere à: 

- formalização e divulgação de uma Política de Responsabilidade Social e 

Ambiental; 

- elaboração de um plano de ações voltado para a sua execução; e 

- designação de Diretor responsável pela gestão da PRSA. 

Os resultados também demonstraram que os agentes financeiros do BNDES estão em 

diferentes estágios com relação à maturidade da gestão do risco socioambiental. Tal 

heterogeneidade reflete a diversidade do perfil das organizações, com diferentes 

portes e natureza de atividades, compreendendo desde grandes conglomerados do 

setor financeiro até cooperativas de crédito.  

A maioria das instituições pesquisadas afirmou dispor de processo instituído de análise 

do risco socioambiental de empresas (85%) e de garantias (57%). Houve, ainda, 

diversas menções espontâneas à realização de avaliação do risco de contaminação de 

terrenos apresentados como garantias. Percebe-se aqui uma provável influência de 

autorregulamentação da Febraban (SARB nº 14, de 28/04/2014, que trata  essa 

temática com destaque.  

No que se refere à análise socioambiental de projetos, foi possível identificar três 

principais abordagens, que coexistem em algumas instituições: i) verificação da 

conformidade legal; ii) desenvolvimento e implementação de políticas próprias; e iii) 

adoção de referências externas. Bancos complexos, em sua maioria, encontram-se no 

grupo que adota padrões internacionais de desempenho socioambiental, enquanto 

cooperativas de crédito estão mais próximas da abordagem de conformidade legal, 

possivelmente em função do menor risco socioambiental dos projetos financiados. Os 

bancos de crédito e os bancos de desenvolvimento/fomento geralmente desenvolvem 

suas políticas internas, enquanto as três abordagens estão presentes entre bancos de 

tesouraria. 
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As diversidades das abordagens e do perfil das organizações tendem a refletir-se na 

estrutura organizacional para a temática. Instituições que optam por manter equipe 

dedicada à análise socioambiental de projetos geralmente são bancos complexos e 

bancos de tesouraria, signatários dos Princípios do Equador, com compromisso 

público de adotar referências internacionais para a avaliação de projetos de maior 

risco. No entanto, nos demais casos, a análise e o acompanhamento socioambiental 

geralmente são realizados de forma descentralizada pela própria equipe comercial ou 

de crédito. 

Diferentes modelos de governança também coexistem no setor. Uma parcela das 

instituições (30%) conta com Comitê exclusivo para a temática socioambiental, que em 

grande parte dos casos possuem ingerência sobre decisões de concessão de crédito. 

Nas demais instituições, o assunto é tratado em outros colegiados, com destaque para 

os Comitês de Risco e de Crédito, além da Diretoria e do Conselho de Administração. 

As práticas de transparência e engajamento com partes interessadas também variam 

significativamente entre as organizações pesquisadas. Embora a maioria (72%) 

disponha de canais para recebimento de denúncias, apenas uma parcela (43%) 

publica relatório de sustentabilidade ou relato integrado. Também é pouco frequente a 

divulgação de informações sobre clientes ou projetos objeto de análise socioambiental, 

bem como a existência de processo formalizado e institucionalizado de revisão da 

PRSA com participação do público externo. 

Fica evidente, portanto, que há espaço para avanços no trato do tema no setor 

financeiro, o que já tem sido abordado em grupos de trabalho voltados para a temática. 

De fato, a maioria das instituições (68%) declarou participar desses fóruns de 

discussão, a exemplo da Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da 

Febraban e da ABDE. 

De posse desse primeiro mapeamento, o BNDES identificará possíveis oportunidades 

para fortalecer o diálogo junto ao conjunto de seus agentes, visando ao avanço 

conjunto no tratamento da dimensão socioambiental no setor financeiro e a adoção de 

uma estratégia de interlocução segmentada e diferenciada junto a esses parceiros. 
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ANEXO I 

 
 

Natureza das instituições 

 

Banco de Tesouraria/Negócio: entidades financeiras que operam predominantemente 

com títulos e valores mobiliários, aplicações financeiras de liquidez, derivativos e 

investimentos, bem como não possuem atividade claramente preponderante entre 

tesouraria e crédito  

Banco de Crédito: entidades financeiras que atuam predominantemente com 

empréstimos e financiamentos, com foco principal em créditos de baixo valor e no 

chamado “middle market”  

Banco Complexo: entidades financeiras e conglomerados financeiros de grande porte, 

com grande rede de agências, cujas atividades estão distribuídas entre negócios, 

crédito e tesouraria, não havendo preponderância entre elas  

Banco de Fomento/Desenvolvimento: entidades financeiras estatais estaduais, cujo 

objetivo precípuo é o de fomentar e proporcionar o suprimento de recursos 

necessários ao financiamento de programas e de projetos que visem promover o 

desenvolvimento econômico e social  

Banco de Montadoras: entidades financeiras associadas a montadoras de automóveis, 

caminhões e máquinas agrícolas e para a construção. Têm por objetivo fomentar a 

venda de veículos e máquinas, por meio de financiamento e arrendamento ao 

consumidor final e financiamento de estoque de capital de giro aos distribuidores 

(concessionárias)  

Cooperativa de Crédito: entidades financeiras privadas especializadas em propiciar 

crédito e prestar serviços a seus associados, constituídas sob a forma de sociedade de 

pessoas de natureza civil, classificando-se em cooperativas singulares ou centrais. 



Comitê de Sustentabilidade Socioambiental e Desenvolvimento Territorial (CSS)


