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REGULADORES FINANCEIROS BRASILEIROS

 Mercado bancário (ou de crédito): regulador é o Banco
Central do Brasil (BCB) – bancos comerciais, bancos de
desenvolvimento, bancos de investimento, cooperativas
de crédito, administradoras de consórcio, etc

 Mercado de investimentos: são órgãos reguladores a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) quanto às regras
para emissão e circulação de títulos corporativos, o BCB
quanto à emissão e circulação de títulos da dívida
pública, a PREVIC quanto aos investimentos de entidades
fechadas de Previdência Complementar (fundos de
pensão), a SUSEP quanto às seguradoras e entidades
abertas de previdência complementar.

 As gestoras de ativos (DTVMs e CTVMs) são reguladas por
BCB e CVM.



Iniciativas de autorregulação para o 

Desenvolvimento Sustentável no mercado bancário

• Possibilidades e limites da autorregulação

Possibilidades:

- Compromissos publicamente assumidos trazem
marketing positivo, mas tb geram dever de
cumprimento

- Ações de capacitação e compartilhamento de
experiências

Limites:

- Nem sempre existe estrutura para monitoramento

- Sistemas de monitoramento baseados apenas em
relatos unilaterais são pouco confiáveis

- Nem sempre existe sistema de sanções

- Quanto não há monitoramento ou sanções, sistema
perde a credibilidade.
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INICIATIVAS INTERNACIONAIS

• Universo bancário:

- UNEP-FI

- Princípios do Equador

• Universo dos investimentos:

- Principles for Responsible Investments (PRI)

- Índices de Sustentabilidade das Bolsas de
Valores

- Green Bonds Principles/Climate Bonds Initiative
(CBI)
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INICIATIVAS INTERNACIONAIS

• Mercado financeiro em geral:

Natural Capital Financial Alliance (NCFA) – antiga
Declaração do Capital Natural

• Mundo corporativo em geral:

- Pacto Global (Global Compact) – Direitos humanos

- Carbon Disclosure Project (CDP)

- Global Reporting Initiative/ Relato integrado

• Força-Tarefa do G-20 sobre Divulgação de
Informações associadas a Mudanças Climáticas
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• UNEP-FI

- Criação em 1992, na Cúpula das Nações Unidas
para o Meio Ambiente no Rio – “Declaração da
Banca para o Ambiente e o Desenvolvimento
Sustentável” - trechos mais relevantes:

- 1.3 Consideramos que as instituições financeiras
podem dar uma contribuição importante para o
desenvolvimento sustentável, por meio de suas
interações com outros setores da economia e os
consumidores, e por meio de suas atividades de
crédito, investimento e comércio.
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2.2 Cumpriremos todas as normas ambientais e sociais
vigentes em nível local, nacional ou internacional. Além da
conformidade, trabalharemos pela integração de critérios
ambientais e sociais às nossas operações e aos nossos
negócios em todos os mercados.

2.3 Reconhecemos que a identificação e quantificação dos
riscos ambientais e sociais deve integrar o processo de
análise e gestão de riscos, tanto nas operações nacionais
quanto nas internacionais.(...)

2.7 Reconhecemos a necessidade de que os prestadores de
serviços financeiros adaptem e desenvolvam produtos e
serviços tendo em vista a promoção dos princípios do
desenvolvimento sustentável.(...)

3.2 Assumimos o compromisso de compartilhar informações
relevantes com nossos clientes, de modo que eles possam
aprimorar sua capacidade de minimização de riscos
ambientais e sociais e promovam o desenvolvimento
sustentável.
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Membros: bancos de qualquer natureza (126); seguradoras
(62); gestoras de ativos financeiros (27)
11 bancos brasileiros (incluindo BNDES, Itaú e BRADESCO)

Governos não fazem parte.

Atividades: a) realização de treinamentos;

b) publicação de guias com orientações sobre Atividades
Financeiras e Promoção da Sustentabilidade;

c) compartilhamento de melhores práticas;

d) realização de estudos e pesquisas;

e) articulação de princípios globais comuns;
g) interlocução com partes interessadas no setor público e
privado;

h) realização de debates e eventos

Não há relatórios ou monitoramento do
cumprimento de quaisquer dos compromissos.
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• Princípios do Equador

- Criação em 2003, com inspiração nos padrões de
desempenho socioambiental definidos pela
International Finance Corporation (IFC)

- Abrangência: a) operações de Project Finance –
acima de USD 10 milhões; b) empréstimos
corporativos relacionados a Project Finance com
valor total de USD 100 milhões e envolvimento do
signatário em pelo menos USD 50 milhões e prazo
de no mínimo 2 anos; c) empréstimos-ponte com
prazo inferior a dois anos que se enquadrem nos
termos acima

Membros: 92 grandes bancos (comerciais e de
desenvolvimento) localizados em 37 países – BNDES
não é signatário

Representatividade: 5% do portfólio de crédito
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• Princípios do Equador

- Classificação de riscos dos projetos (categorias A,
B e C – alto, médio e irrelevantes)

- Compromisso de aplicação de um sistema de
avaliação de impactos ambientais e sociais
(incluindo saúde e segurança do trabalho,
comunidades tradicionais e comunidades do
entorno), elaboração de planos de ação, diálogo
com partes interessadas e monitoramento

- Relatórios anuais com informações sobre
operações avaliadas – se não apresentados,
geram exclusão (única sanção prevista); relatórios
devem ser publicados nos websites dos bancos
membros
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• Global Compact (Pacto Global)

Criação: 2000 – iniciativa/apoio da ONU

Membros: mais de 8 mil empresas (pouco mais de
mil são do mercado financeiro); quase 4 mil entes
governamentais e entidades do terceiro setor

Abrangência: - proteção aos direitos humanos

- proteção ambiental

- direitos trabalhistas

- combate à corrupção

Obrigações: relatório anual acerca do progresso
na implementação dos princípios assumidos
(signatários aprendizes, ativos ou avançados)
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• Natural Capital Financial Alliance

Origem: Declaração do Capital Natural – 2012 (Rio + 20)

Membros: bancos multilaterais (como IFC), grandes bancos
privados de diversos países, fundos de pensão, gestoras de
ativos. Apoio de diversas instituições acadêmicas e do 3º. setor.

Objetivo: fazer c/ que o uso de recursos naturais e os impactos
nos habitats naturais decorrentes da atividade econômica
sejam internalizados pelo sistema econômico, a fim de promo-
ver a utilização responsável e mitigação dos efeitos indesejados

Compromissos das instituições signatárias:
1) Compreender impactos e dependências do capital natural

2) Inserir considerações relativas ao uso e impactos do capital
natural na concessão de crédito, investimentos em ações e
títulos e produtos relacionados a seguros

3) Inserir o capital natural na contabilidade financeira
4) Relatar e disponibilizar publicamente informações sobre usos

e impactos do capital natural
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INICIATIVAS NACIONAIS

• Mercado bancário:

1) Sistema de Autorregulação da FEBRABAN (SARB) –
adesão é específica para cada ato normativo, não
sendo automática para todos os associados

- Sanções previstas: advertência reservada;
advertência perante os demais signatários; multa;
exclusão do SARB

- Normativo SARB 14, de 2014: PRSA

a) Adoção de método que considere a capacidade
de identificar a finalidade da utilização de recursos
pelo tomador de crédito



Iniciativas de autorregulação para o 

Desenvolvimento Sustentável no mercado bancário

b) Verificação do licenciamento será realizada nas
operações “de significativa exposição a risco
socioambiental” (art. 9º.)

c) Contratos em tais operações conterão cláusulas
prevendo as seguintes obrigações para o
tomador de crédito:

- observar a legislação ambiental e trabalhista, em
especial as normas relativas à saúde e segurança
ocupacionais e à inexistência de trabalho infantil
e de trabalho análogo ao escravo;

- monitorar e mitigar seus riscos ambientais;

- monitorar seus fornecedores diretos e relevantes
no que diz respeito ao cumprimento das
legislações ambiental e trabalhista;
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- Será prevista ainda faculdade de a instituição
financeira realizar o vencimento antecipado da
operação em casos de revogação da licença
ambiental, ou de decisão judicial definitiva
contra o tomador de crédito por danos ao meio
ambiente, utilização de trabalho infantil,
trabalho análogo ao escravo ou proveito
criminoso da prostituição (art. 11).

d) Obrigatoriedade de avaliação e
monitoramento do risco socioambiental nas
operações de Project Finance (arts. 12 e 13)

e) Obrigatoriedade da avaliação das políticas
socioambientais das empresas em caso de
aquisição de participações

f) Obrigatoriedade da avaliação ambiental

de garantias imobiliárias (art. 16)
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g) Obrigatoriedade, no caso de imóvel rural, de
declaração do proprietário acerca do registro da
reserva legal e da inexistência de restrições de uso
decorrentes da legislação urbanística, de proteção ao
patrimônio histórico e cultural, inserção em áreas de
preservação ambiental, terras indígenas ou
quilombolas (art. 17)

h) Dever de gerenciamento dos impactos
socioambientais diretamente derivados das atividades
de cada instituição financeira, assim considerados: a
eficiência no consumo de energia e recursos naturais;
gestão adequada de resíduos; aspectos relacionados
ao trabalho análogo a escravo, infantil e exploração
sexual; consideração de aspectos socioambientais nos
processos de contratação de fornecedores e
prestadores de serviços (art. 15).

i) Dever de divulgação de relatório anual relativo

ao cumprimento da PRSA (art. 22)
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2) Protocolo Verde –Ministério do Meio Ambiente

Bancos públicos – 1995

Bancos privados – 2009

Deixou de vigorar em 2014. Boa parte dos
compromissos não foram cumpridos até hoje
(exemplo: incorporação de fatores ambientais no
custo do crédito).

3) Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo

2005 – iniciativa da OIT, Instituto Ethos, Instituto
Observatório Social e da ONG Repórter Brasil

2014 – InPacto

Adesão maciça dos grandes bancos, utilizando a

Lista Suja do Trabalho Escravo (criada em 2004)
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Saudações sustentáveis!

Para saber mais, visite:www.sisctm.com.br

Contatos: lumoessa@hotmail.com e

luciane.moessa@sisctm.com.br
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