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Sustainability is o \

concept relative to

economic and social

progress, attained by

means of respect of

the environment and

to be understood as:

an ideal, the creation

of ties with life, and

a fundamental social principie, along-

sidefreedom, social justice, democracy

and peace.

Sustainability is a resoúrce that ge~

nerates shareholder and social value,

providing a competitive advantage to

adopting firms.

Concerns with social and environmen-

tal obtigations characterize the present

juncture,

An organization's cuiture refiects the

-voiues it hás buiit as o result of social

demands and expectations, which are

constantly shifting based on what peo-

I A sustentabilidade é

um conceito vinculado

ao progresso econômico

e social, que se atinge

respeitando o meio am-

biente e deve ser enten-

dido como: um ideal/ a

criação de laços com a

vida e um valor funda-

mental da sociedade ao lado de outros va-

lores como a liberdade, a justiça social, a

democracia, a paz.

A sustentabilidade é um recurso que gera

valor para os acionistas e para a socieda-

de proporcionando vantagem competitiva

para as empresas que a adotam.

Preocupações com as obrigações sociais e

ambientais caracterizam o momento atual.

A cultura de uma organização reflete os va-

lores construídos, decorrentes das deman-

das e expectativas da sociedade, o que está

sempre em evolução, em função do momen-

to que as pessoas estão vivendo. A socieda-



tentâbiLidade em suas estraté-

gias de negócio. O mercado passa a valorizar

quem estiver comprometido com sustenta-
x

bUidade. Muito atem do lucro, cabe às insti-

tuições assumir responsabilidades ambien-

tais e sociais corporativas.

Do ponto de vista competitivo, terão grande

vantagem as empresas que investirem na imple-

sociedade são interdepen-

dentes, sendo necessário

buscar os pontos de con-,

vergéncia que trazem bene-

fícios compartilhados.

A Responsabilidade So-

cial Corporativa - RSC é umz

forma de gestão mais abran

gente, consciente dos com-

promissos com as gerações

futuras. A RSC das empre-

sas ganhou importância em

virtude de percepção dos

clientes, propensos a op-

tar por aquelas que além

de seguras e confiáveis

tenham inserido a sus-

de em evolução, cada vez mais informada e

consciente ,e atenta ao comportamento das

organizações, concede ou não a licença so-

cial para que elas operem. A cultura de cada

organização é própria. Refere-se a um siste-

ma de valores que condiciona o seu compor-

tamento. Essa cultura se-alimenta dos seus

valores e de suas crenças, mas tem também

os seus tabus. A base que sustenta os valo-

res organizacionais é complexa e própria de

cada oraanizacão. A emoresa e a

pie experience at each time. An evolving

society that is increasingly informed and

aware of, and attentive to how organiza-

tions behave grants or withholds licenses

for operation. Each organization hás its

own culture that concerns a values system

upon which behovior is contingent. This

culture feeds on vaiues and beliefs, but

includes taboos as weil. The basis that

sustains organizationai values is complex

and unique to each orga-

•<nization. Firm and socie-

ty are interdependent,

and th e converging

points that proviae mu-

tual benefits must be

found.

Corporate Social Rés-

ponsibility — CSR is o

more .comprehensive

form of management

that includes awareness

of obligations to future

generations. CSRhasgai-

ned importance among

firms because of the per-

ception of customers pró--

ne to prefer those that, in

iddition to being safe anc

reliable, have business strategies that

contemplate sustainability. The market

appreciates those that are committed to

sustainability. Above and beyondshowing

profits, institutions must accept environ-

mental and social responsibilities.

From the competitive standpoint, the-



SERasa

ré is o greot advantage to be hadforfir-

ms that invest in the imptementation of

social and environmental responsibility

pmctices, truly embrace corporctte go-

vernance and can effectiveiy communi-

cate these steps to society. CSR assumes

improvements in the reiationship with

stakeholders, creating long-term bonds of

trust, loyaity and ethics, based on social

and environmental principies and values.

CSR is dependent on corporate leaders'

view that businesses can and must play

a role b es i d es

showing profits,

adding impor-

ta n cê to ethical

values.

Committing to

environmentai

and social sustai-

n abi li ty creates

a virtuous cycle

that contributes

to create value

not onlyforstockholdersr but aiso for so-

ciety in general.

The market currently measures organi-

zations' intangible assetsr such as brand,

reputation, social and environmental res-

ponsibility, customer portfotio, organi-

zational environment, innovation skiils,

corporate governance and answerability,

and price them beyond mere book value.

Society acknowledges that law-abiding,

transparent, ethical and moral attitudes

shouid pervade ali of a firm's activities

mentação de práticas de responsabilidade social,

ambiental, adotarem efetivamentea governança

corporativa e souberem comunicá-las à socieda-

de. A Responsabilidade Social Corporativa - RSC

pressupõe aperfeiçoamentos no relacionamento

com as partes interessadas, em toda a cadeia de

valor, criando vínculos de longo prazo, de con-

fiança, de fidelidade e de ética, baseados em

princípios e valores sociais e ambientais.

A RSC sustenta-se na visão dos líderes das

empresas de que os negócios podem e devem

desempenhar um papel além do lucro, com

P F N ' [ N H A a valorização dos

princípios éticos.

A adoção de com-

promissos com a

sustentabil idade

"ambiental e social

gera urn círculo vir-

tuoso que contribui

para a criação de

valor não só para

os acionistas mas

também para a so-

ciedade.

O mercado, atualmente, mensura os ativos in-

tangíveis de uma organização, a marca, a repu-

tação, a responsabilidade social e ambiental, a

carteira de clientes, o ambiente organizacional,

as competências para a inovação, a governança

corporativa, a responsabilidade com o produto

e atribui a essas empresas valor de mercado su-

perior ao valor contábil.

A sodedade reconhece que posturas legais,

transparentes, éticas e morais devem permear

todas as atividades da empresa e que as questões



de eficiência econômica, responsabilidade am- and that matters ofeconomic efficiency,

biental e justiça sodal devem ser incorporadas environmentai responsibiiity and social

na estratégia de negócios das mesmas. A susten- justice must be part of their business

tabüidade adotada nas estratégias empresariais strotegies. The sustai nability incorpora-

constitui um recurso de elevado valor, raro e de ted into business strategies stands as a

difícil imitação, cabendo-lhes utilizá-lo conve- resource thatis valuabie, scarce and hard

nientemente para alavancar negódos. . to imitate that can be used to ieverage

business.

Um sistema financeiro inovador, sólido, ético An innovative, sound, ethicai and effi-

e eficiente é essendal para o desenvolvimento cientfinancial system is essentialfor the

econômico e sodal do país. O sistema financei- country's economic and social develop-

ro está inserido em um mercado globalizado, ment. The financial system operates in a

interconectado, com alta competitividade, in- globalized, interconnected, highly com-

terdependente, economicamente vulnerável e petitive, interdependent, economically

com volatilidades globais. vulnerable and globally volatile market.

Os bancos vivem permanentemente identifi- Banks are constantly spotting conver-

cando pontos de convergênda entre as deman- ging points between society's require-

das da sodedade e as suas disponibilidades e ments and their own willingness and

interesses. A motivação para a adoção da sus- interests. The motivation to adoptsustai-

tentabilidade nos negódos bancários, muito nability in banking, farmore than a legai

mais que uma exigénda legal, é um mandato requirement, is a moral impera tive. The

moral. Os riscos e os custos inerentes aos nego- risks and costs inherent to financial busi-

dos financeiros podem ser menores se adotada ness couta be smaller if sustai nability was

a sustentabilidade, em sua estratégia de nego- a part ofthe business strategy. Therefore,

do. Dessa forma, é predso escolher as questões each bank must select sustainability-re-

desustentabilidade,queatendamàsnecessida- tated issues that best meet the demands

dês dos clientes nas esferas econômica, sodale ofcustomers at the economic, social and

ambiental, mas que, também, transformem o environmentai leveis, but aiso change

que seriam desafios e riscos, em oportunidades what might be chailenges and risks into

de negódos. business opportunities.

É preciso ressaltar que o setor financeiro It is worth noting that the financial in-

pode ter alto impacto ambiental e social in- dustry can have a high indirect environ-

direto decorrente das atividades de finan- mental and social impact as a resuit of



the funding provided to customers. This

is why the core ofthe issue lies in having

avaiiabie toois to meosure customers'

management capacity on the financial,

environmentai and social dimensions.

A correiation exists omong economic

and financiai efficiency and social and

environmentai responsibiiity. R is the

bank'sjob, therefore, to drawstrategies

capabie of mitigating

risks, ieveraging sus-

tai na bie businesses,

increase operational

diversification, redu-

ce minimum regulatory

capitai and, at the some

time, create vaiue for

sharehoiders and society.

Sustainability is constan-

tiy under construction and

acts as on important and

differentiated resources

that cannot be bought

or easiiy repiicated, and

provides a competitive

advantage.

The existing deveiopment modei for

banks must embrace a new attitude to-

wards business: adding social and envi-

ronmentai concerns to economic gains.

Incorporating the Sustainability con-

cept into the business orientation is stra-

tegic and must be consistent with the va-

ciamento para seus clientes. Por isso o cer-

ne da questão é dispor de ferramentas para

mensurar a capacidade de gestão dos seus

clientes, nas dimensões financeiras, am-

bientais e sociais.

Há uma correlação entre eficiência econô-

mica, financeira, responsabilidade social e

ambiental. Cabe, assim, ao banco identificar

estratégias que contribuam

para reduzir riscos, alavancar

negócios . sustentáveis, au-

mentar a diversificação de

operações, reduzir o capital

mínimo regulador e ao mes-

mo tempo criar valor para

os acionistas e para a so-

ciedade.

A sustentabiLidade está

sempre em construção e

constitui um importan-

te e diferenciado recurso

que não pode ser com-

prado, nem facilmente

replicado e traz vantagem

competitiva.

3- Bancos são
Agentes da

Sustentabílidade
O atual modelo de desenvolvimento dos

bancos precisa adotar uma nova postura dian-

te dos negócios: aliar resultados econômicos

com preocupação social e ambiental.

A incorporação do conceito de sustentabi-

lidade na orientação dos negócios é estra-

tégico e deve estar alinhado com os valores



que compõem a cultura do banco, com a va-

lorização dos princípios éticos e com o com-

promisso de continuidade no longo prazo.

As instituições financeiras que não se ade-

quarem a esse posicionamento na concessão

de crédito correrão diversos riscos como.: me-

nor qualidade dos ativos, aumento nas provi-

sões, prejuízo no rating, maior capital regu-

lador, inadimplência dos clientes sujeitos a

multas, sanções, ações administrativas, civis e

penais, garantias depreciadas, zeradas ou ne-

gativas, danos à reputação, aumento no custo

de captação, problemas legais decorrentes da

co-responsabilidade e redução de resultados.

Tudo isso implica perda de valor para os acio-

nistas. Em outras palavras, a decisão do cré-

dito precisa envolver parâmetros ambientais e

sociais, mas também novos paradigmas para

proporcionar créditos que gerem resultados

sustentáveis. Resultados sustentáveis são

aqueles em que todos ganham: o cliente, o

banco, a sociedade e o planeta. Dessa forma,

associar os critérios ambientais e sociais aos

econômicos na análise de crédito visa a iden-

tificar os riscos e as responsabilidades das em-

presas. Com base nisso, pode-se identificar:

a) empresas com riscos ambientais e so-

ciais, com vulnerabilidades e carências que

não chegam a ser fatores de exclusão do

crédito, mas exigem correções, via linhas de

crédito específicas, com condicionantes que

induzem à adoção pelas empresas das me-

lhores práticas sustentáveis;

b) empresas com práticas ambientais e so-

ciais sustentáveis, para as quais devem ser

oferecidos créditos em condições especiais.

iues that make up a bank's cuiture, with

the appreciation of ethical vaiues and Q'

commitmentto long-term continuity.

Financiai institutions thotfail to align

with this stonce in their credit-granting

activities wiilface severa i risks, such as:

poorerassetquaÍity;increasedprovisions;

ralings loss; greater regulatory capitai;

defauits by customers subject to fines,

administrative, civil and criminai penai-

ties; iost, nuii or negative coiiaterai; re-

putation ioss; increased cost offunding,

legai probiems arisingfrom accesory sta-

tus; and reduced profits. Ali this impiies

ioss of sharebhoider vaiue. In other wor-

ds, credit decisions must inciude environ-

mentai and social parameters, as well as

nre paradigms to provide credit that ge-

nerates sustainabie resuits. Sustainabie

resuits are those where everybody stands

to gain: the customer, the bank, society

and the pianet. Therefore, associating

environmentai and social critério with

economic ones in credit anaiyses aims to

spot risks and pinpointfirms' responsibi-

iities. This can help identify:

a) firms with social and environmentai

risks, vuinerabiiitiesf and needs that whi-

ie not determinant to eiiminate credit, do

require correction by means of specific

credit faálities inciuding covenants to

induce adoption ofbest sustainabie prac-

tices;

b) firms with sustainabie environmen-

ta( and social practices, for which credit

can be offered underspeciai terms.



Credit is technology. Managing and

monítoring credit risk is a highly techni-

caí skiii that invoives scientific, statistic

and mathemoticol modeling and requires

scientific and objective metrics toforecast

and measure risks.

Credit-risk management invoives uncer-

tainties, asymmetries, operating, geo-

potiticat and market risks, knowledge of

firms' capital structure, return, coltateral,

aspects reiative to obligors' human beha-

vior, and anaiysis of social and environ-

mental aspects.

Credit is knowledge. Understanding

risk is the best decision-making tool. The

worst risk is the riskyou don't know. This

is why it is important to know and measure

risks and to take preventive steps, attemp-

ting to predict the likelihood ofoccurrence

and magnitude of risk events and thereby

attempt to preveni themfrom taking piace

and causing negative extern a li ti es.

In this context, the question arises: What

is the trueworth of credit for society?

For more than a financer of economic

activity, oragrowth driver, creditmustbe

a boosterforsustainable development. In

other words, it must add social objectives

to eco-nomic ones and respect the envi-

ronment. That is, credit must use sustai-

nability-related variables in its decision-

making processes.

Impiementing guidelines and forma me-

Crédito é tecnologia. O ato de gerenciar

e monitorar os riscos de crédito é extrema-

mente técnico. Agrega modelos científicos,

estatísticos, modelagem matemática e exige

medidas científicas e objetivas, para prever

e mensurar os riscos.

A gestão do risco de crédito envolve incerte-

zas, assimetrias, riscos operacionais, geopotí-

ticos, de mercado, conhecimento de estrutura

de capital das empresas, rentabilidade, garan-

tias, aspectos relacionados ao comportamen-

to humano dos tomadores de crédito e analise

dos aspectos sociais e ambientais.

Crédito é conhecimento. Compreender o

risco é. a melhor ferramenta para a tomada

de decisões._0 pior risco é o risco desconhe-

cido. Por isso, é importante conhecê-los,

medi-los e agir preventivamente procuran-

do prever a probabilidade da ocorrência e

a sua magnitude, para tentar evitar que os

mesmos se materializem e causem externa-

lidades negativas.

Neste contexto, surge a questão: Qual o ver-

dadeiro valor do crédito para a sociedade?

Muito mais que financiador das atividades

econômicas, do que indutor do crescimento,

o crédito deve ser o propulsor do desenvol-

vimento sustentável, isto é, deve incorporar

objetivos sociais aos econômicos e respeitar

o meio ambiente. Isto é, o crédito necessita

utilizar variáveis associadas à sustentabili-

dade nos seus processos decisórios.

A implantação das diretrizes e de mecanis-



mos formais de avaiiação dos riscos social chanisms to assess the social and environ-

Q ambiental das empresas implica a criação mental risks firms pose requires creating

do Sistema de Gestão de Risco Social e Am- the Social and Environmental Risk Manage-

biental - SGRSA. Trata-se de um novo siste- ment System (''Sistema de Gestão de Risco

ma de suporte do crédito, com avaliações SoáaleAmbiental"-SGRSA). Thisisanew

ampliadas, que possibilita uma mudança no 'credit-supportsystemwithexpandedasses-

status do risco de crédito. O SGRSA permite smentsthatenabies a changein credit-rísk

identificar mais variações do risco, contri- status. SGRSA allows identifying additionai

bui para melhor precificação das operações rísk variants, contributes to better credit

de crédito e possibilita dimensionar melhor pricing and allows a better determination

o capital regulador mínimo que o

banco deve manter para

suportar o risco de suas

operações.

O SGRSA, atua preventiva-

mente na identificação, ava-

liação e monitoramento dos

riscos sodais e ambientais das

empresas* cabendo atentar para

os seguintes aspectos:

a) gestão de riscos da em-

presa, definição dos clientes

passíveis do crivo ambiental e

social e definição de critérios

e variáveis a serem observa-

dos pelo banco, .quando da

tomada de decisão para a

concessão de crédito. Para

tanto, há necessidade de ferramentas,

ofthe minimum regulatory

capital banks must keep

to sustain the risk in their

operations.

SGRSA hás preventive

actionbyidentifying, as-

sessing and monitoring

social and environmen-

tal risks at firms, with

thefollowing notewor-

thypoints:

a) risk management

at the firm, definition of

customerssubjectto envi-

ronmentai and social risk

scrutinyf and definition of

critério and variables the

bank must observe when

making credit decisions.

como os questionários para captação das infor- This requires tools, such as questionnaires

mações, a serem preenchidos pelos clientes. É for information capture thatcustomers must

preciso também desenvolver metodologia espe- be required to complete. There is abo a need

cífica, estabelecer indicadores de desempenho to develop a specific methodology and esta-

sodais e ambientais, de forma a apoiar a análise btish soda/ and environmental performance

dos clientes. Deve-se, também formatar relato- indicators as a means to support customer

rios, que contenham os pareceres dos analistas analysis. Reports must also be created with



credit analyst opinions regarding sodai and

environmentol risks.

b) hsk monagement ctt thefinanced pro-

ject, on an individual cose basis, possibly

dividing projects into high, médium and iow

risk classes, based on the performance stan-

darás and industry guidelines ofthe Interna-

tfonal Finance Corporation -IFC- World Bank,

CONAMA íaws and State-level environmental

authority regulations, among others;

c) risk management at the industry or área

ofactívity, by means ofawareness ofthe best

practices and of social and environmental

aspects and impacts. Industry-based credit

policies co/7 be deveioped to inciude speci-

fic analytical parameters. Attention must be

paid to compliance with the law, in particular

laws that require environmental licensing;

d) negative screens established by banks

that c/70ose not to fund certain customers

and industries, according to legai and ethical

principies and international agreements. For

example:

- Firms that have been black-listed for so-

cial and environmental reasons, involved with

money laundering, bríbery, forced orchild la-

bor, pornography, etc;

- The frearms, gambling, tobacco indus-

tries, etc;

Building sustainability in a bank is a

complex, ongoing and time-consuming

task. This is a new business model that

can create radical changes in cuiture,

de crédito quanto aos riscos sodais e ambien-

tais.

b) gestão de risco do projeto financiado, por

meio de avaliação caso a caso, podendo utilizar

a categorização dos projetos em alto, médio e

baixo risco, tendo como referências: os padrões

de desempenho e diretrizes setoriais do Inter-

nacional Finance Corporation - IFC - Banco Mun-

dial, Legislação do CONAMA e regulamentos dos

órgãos ambientais estaduais, entre outras;'

c) gestão do risco do setor ou ramo de ativi-

dade, por meio do conhecimento das melhores

práticas e dos aspectos e impactos sodais e am-

bientais. Podem ser desenvolvidas políticas se-

toriais de crédito, com inclusão de parâmetros

de análise específicos. Há obrigatoriedade de

atentar para as conformidades Legais, notada-

mente aquelas que prescrevem a obrigatorieda-

de de licenciamentos ambientais;

d) filtros negativos, definidos pelos bancos que

deddem não financiar determinados clientes

e setores, conforme princípios legais, éticos e

adesões a convenções internadonais. Exemplo:

- Empresas constantes em Listas negras sob

aspectos sodais e ambientais, envolvidas com

lavagem de dinheiro, suborno, trabalho forçado

ou infantil, pornografia etc;

- Setores de armamentos, jogos de azar, taba-

co etc;

A construção da sustentabilidade em um

banco é complexa, contínua e demorada.

Trata-se de um novo modelo de negócios

capaz de gerar mudanças fundamentais na



cultura, nos valores e no sistema de gestão.

É um processo sistema'tico, de interação di-

nâmica, pois as questões sociais e ambientais

são multidimensionais, exigem abordagens

interdisciplinares e o envolvimento de equi-

pes multidisciplinares. A adoção da sustenta-

bilidade deve estar alinhada com a missão, a

visão, o gerenciamento da marca corporativa

e com os valores. É importante que os valores

estejam alinhados com princípios universais.

A sustentabilidade não é uma tendência, mas

a direção certa que possibilita inovação, re-

putação, diferencial competitivo, fortale-

cimento da marca, elevação da cotação das

ações e benefício estratégico.

A lógica financeira que se preocupa com os

resultados no curto prazo é diferente da ló-

gica social e ambiental na qual os critérios

de responsabilidade visam, também, ao bem

comum.

Nos bancos, a adoção da sustentabilidade, que

diz respeito às estratégias de longo prazo, gera

sempre um primeiro e decisivo passo de com-

prometimento da alta administração. A deter-

minação dos principais gestores é fundamental

para a estratégia de adoção da sustentabilidade.

A saída destas lideranças, pode comprometer a

continuidade das políticas de sustentabilidade,

O passo posterior e imprescindível é o engaja-

mento dos funcionários, ou seja, as mudanças

estratégicas precisam ser compartilhadas pelo

público interno, que passa a adotar essas idéias

e vá Io rés.

A percepção pelo público externo proporciona

o efeito sinérgico necessário à consolidação dos

valores das empresas, ou seja, contribui para

vaiues and management system. It is

o systemotic process of dynamic itera-

tion, as social and environmentat issues

are multi-dimensional ones that require

cross-disdptinary approaches and tea-

ms. The adoption of sustai na bility must

be aligned with th e mission, vision, cor-

porate brand management and vaiues. It

is important thot the vaiues be aligned

with universal principies." Sustoinability

is not a trend but rather a concrete di~

rection thot leads to innovation, reputa-

tion, competitiva differentiation, brand

rei n f orce m e nt, share appreciation and

strategic benefits.

The financial reasoning that concerns

itself with short-term gains differs from

the social and environmental reasoning,

where responsibility critério also aim-to

achieve the common well-being.

At banks, the adoption ofsustainabili-

ty, which concerns long-term strategies,

always create a first and decisive step

reflected in the top managemenfs com-

mitment The determination of the sê-

nior managers is crucial for the strategy

of adopting sustainability. A leadership

change mayjeopardize continued sustai-

nability policies.

The next required step is the commit-

ment ofemployees, that is, the internai

public must share the strategic changes,

adopting the some ideas and vaiues.

Perception by the outside public provi-

des the synergy effect needed to consoli-

datefirm vaiues, thatis,Jtcontributesto



turning vaiues into beiiefs that become

integrai to thefirm's cuiture.

Financiai institutions that have adop-

ted sustainabiiity now reiy on a vaiuabie

resource that is difficuit to imitate and

can stand as a significant competitive

advantage. Sustainabiiity is a resource

that can't be bought. It is the accumu-

iated result ofyears o f a wiitfut stra-

tegy.

Once an organization's

vaiues and beiiefs have

been buiit, they must be

monitored to assure their

maintenance. This is why

sustainabiiity is an ongoing

concern.

transformar os valores em crenças, que passam a

fazer parte integrante da cultura da empresa.

As instituições financeiras c|ue adotaram a sus-

tentabilidade passaram a contar com um recurso

valioso, difícil de ser imitado e capaz de se cons-

tituir em importante vantagem competitiva. A

sustentabilidade é um recurso que não pode ser

comprado. É o resultado acumulado, durante

anos, de uma estratégia cons-

ciente.

Uma vez construídos os valo-

" rés e as crenças de uma organi-

zação é preciso monitorá-los,

com vistas a preservá-los.

Por isso, a sustentabilida-

de representa um valor em

construção.

Text Box
Fonte: Tecnologia de Crédito, a. 11, n. 64, p. 59-69, fev. 2008.




