
CAIXA assina novo Protocolo Verde  

A Caixa Econômica Federal e mais cinco bancos públicos assinaram nesta sexta-feira (1º/08) 
Protocolo de Intenções dos Bancos pela Responsabilidade Socioambiental, no auditório do 
BNDES, no Rio de Janeiro (RJ). O objetivo do novo protocolo é empreender políticas e práticas 
bancárias pautadas na responsabilidade socioambiental. 

O novo documento traz cinco princípios norteadores: financiar o desenvolvimento com 
sustentabilidade, por meio de linhas de crédito e programas que promovam a qualidade de 
vida da população, o uso sustentável dos recursos naturais e a proteção ambiental; considerar 
os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos e nas análises de risco de clientes e 
de projetos de investimento, tendo por base a Política Nacional de Meio Ambiente; promover o 
consumo sustentável de recursos naturais, e de materiais derivados, nos processos internos; 
informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas e práticas 
de sustentabilidade da instituição; e promover a harmonização de procedimentos, cooperação 
e integração entre as organizações signatárias destes princípios. 

A presidente da CAIXA, Maria Fernanda Ramos Coelho, ressalta que esses princípios estão em 
sintonia com a política de crédito da empresa. “Incorporamos critérios socioambientais ao 
processo de análise e concessão de crédito para projetos de investimentos, considerando a 
magnitude de seus impactos e riscos e a necessidade de medidas mitigadoras e 
compensatórias”, completa.  

A CAIXA também disponibiliza produtos de crédito específicos para atividades e ações 
socioambientais e oferece condições diferenciadas (taxas, prazos e carência) para projetos 
com adicionalidade socioambiental. O banco ainda possui soluções financeiras para apoiar a 
política ambiental do Governo Federal, como o FIC Compensação Ambiental, o FIP CAIXA 
Ambiental, a gestão financeira do PROBIO II e o financiamento de projetos de MDL para 
créditos de carbono. 

O Protocolo Verde foi assinado pela presidente da CAIXA, Maria Fernanda, e os presidentes dos 
demais bancos, em cerimônia conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Participaram 
ainda os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Miguel Jorge, e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 
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