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 MERCADO DE CAPITAIS E CRÉDITO 

 ● Maior Confiança / Reputação / Boicote / Risco de Imagem;  

 ● Acesso a melhores linhas de financiamento (MLAs). 

  

 COMPLIANCE 

 ● Compliance com legislação ambiental e compromissos  

 voluntários; 

 ● NÃO EXISTE APENAS UM ÚNICO STAKEHOLDER. 

Incorporação da Variável Ambiental no Processo 

de Análise de Crédito: PARA QUÊ? 

 Identificar, avaliar, controlar, transferir e monitorar riscos socioambientais  (RISCO DE 

CRÉDITO): 
 

 ACIONISTAS 

 ● Menor Risco de Crédito; 

 ● Menor Risco de Garantias; 

 ●  Portfólio Mais Sólido. 
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Administração de Riscos 

ACEITÁVEL 

INACEITÁVEL 

Risco 

Retorno 

Investmento COM 

 Administração de 

risco socioambiental 

Investmento SEM 

Administração de 

risco socioambiental 

 

 

 

“TRANSFORMAR RISCOS EM OPORTUNIDADES” 
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Exemplo Hipotético 

Premissas: 

 

1. Vamos assumir que o banco esteja financiando ou repassando recursos para a 

construção de uma Hidrelétrica de 3000 MW de capacidade que será construída para gerar 

12,000,000 Mwh por ano ou 1,000Mwh por mês; 

2. Vamos assumir que a produção de energia será totalmente vendida para o grid (leilão) a 

um preço médio de US$40/Mwh – Receita Mensal de US$40 Milhões (compromisso de 

entregar energia em Agosto de 2009); 

3. De acordo com o Plano Ambiental de Mitigação (EAP), 2000 famílias deveriam ser 

reassentadas (incluindo população indígena!!!); 

4. Finalmente vamos supor que o acionista deste projeto entenda que a mitigação do risco 

ambiental não seja necessária ou muito custosa (incompleta!!!). 
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Exemplo Hipotético 
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Questões Desconfortáveis!!! 

1. O que aconteceria se o seu banco estivesse financiando este projeto, em 

termos de fluxo de caixa (non-recourse debt)? Seguro garantia e de performance 

não cobrem atrasos por problemas de invasão de MAB ou população indígena!!! 

2. O que aconteceria se o seu banco tivesse como garantia os recebíveis da 

venda da energia? 

3. Como esse atraso afetaria a Provisão de Devedores Duvidosos de seu banco e 

conseqüentemente sua LUCRATIVIDADE? 

4. Como esses protestos afetariam a reputação do seu banco como um dos 

financiadores? 

5. Como esses eventos impactariam a performance das ações de seu banco? 
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Questões Desconfortáveis!!! 

“Sustainability is not just about turtles” 
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Política de Risco Socioambiental Corporativa 
 Lista de Atividades Proibidas -> o Itaú Unibanco não concede crédito a: 

 - Empresas incluídas no Cadastro Nacional de empregadores que tenham mantido trabalhadores em 

condições análogas às de escravo, conforme MTE;  

 - Trabalho infantil em desacordo com a legislação pertinente; 

 - Atividades que incentivem a prostituição.  

  Lista de Atividades Restritas -> atividades que representam maior potencial de risco socioambiental. 

Portanto, observa-se atendimento a diretrizes específicas para concessão de crédito :   

- Produção ou comércio de armas de fogo, munições e explosivos; 

- Extração e produção de madeira e produção de lenha e carvão vegetal provenientes de florestas nativas; 

- Atividades Pesqueiras; 

- Extração e industrialização de asbesto /amianto.  

   Bens imóveis recebidos em garantia; 

 Organismos Geneticamente Modificados – atendimento à Lei 11.105/05, para financiamentos a pesquisas 

com OGM, verifica-se a existência do Certificado de Qualidade em Biossegurança. 

   Estruturas de Project Finance – Equator Principles. 

   Financiamento de Projetos –  Mesmo processo Equator Principles, mas com critério de legislação local. 
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Rumo a Nova Economia: Pragmatismo Tripartite 

 

BANCOS 

 

 

EMPRESAS 

 

REGULADORES  E 

GOVERNO 

Fiduciary duty dos bancos e das empresas 

 Internalizar as externalidades 

 Comando e Controle  

 Incentivos a nova economia 

a. Apoio do IFC junto aos órgãos 

reguladores (China, Indonésia, Bangladesh 

e Nigéria) 

 


