
Itaú Unibanco recebe prêmio como o mais sustentável dos mercados emergentes  

Concedida pelo Financial Times e pela IFC, a premiação levou em conta políticas, práticas e 
produtos do banco nas esferas ambiental, social e financeira, com benefícios tanto para a 
instituição quanto para a sociedade.  

O jornal britânico Financial Times e a International Finance Corporation (IFC) acabam de 
conceder ao Itaú Unibanco o prêmio Emerging Markets Sustainable Bank of the Year, 
destinado à instituição financeira mais sustentável dos mercados emergentes, considerando a 
criação de valor em suas operações nas esferas ambiental, social e financeira. Além disso, o 
banco foi premiado como líder regional na América Latina. A premiação foi anunciada na noite 
de 4 de junho, durante a cerimônia de encerramento da Financial Times Sustainable Banking 
Conference, evento realizado anualmente em Londres. Os vencedores foram selecionados de 
uma lista de 117 instituições de 42 países.  

"O modelo de atividade com foco no desenvolvimento sustentável e em boas práticas de 
governança corporativa tem sido a diretriz de atuação do Itaú e do Unibanco há muitos anos. 
Com a fusão, devemos fortalecer ainda mais esse direcionamento, com base em valores e 
princípios que privilegiem o desenvolvimento social e a responsabilidade ambiental, atreladas 
ao desempenho financeiro", afirma Sonia Favaretto, superintendente de Sustentabilidade do 
Itaú Unibanco.  

A vitória do Itaú Unibanco foi resultado da análise de políticas, práticas e produtos que trazem 
benefícios tanto à instituição quanto à sociedade. Entre eles, foram analisados a Política de 
Crédito Socioambiental do banco, as linhas de crédito especiais para o desenvolvimento de 
projetos de energia renovável que a instituição disponibiliza em parceria com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fundos sociais, como o Ecomudança e o 
Excelência Social, o programa de educação financeira Uso Consciente do Dinheiro e projetos 
para a melhoria da qualidade da educação pública desenvolvidos pela Fundação Itaú Social.  

Também foi considerado o engajamento do Itaú Unibanco com organizações e fóruns voltados 
para o desenvolvimento sustentável, como os Princípios do Equador, do qual o Itaú é 
signatário, além de chair do Comitê Diretivo, e o Carbon Disclosure Project, iniciativa 
internacional cuja expansão na América Latina foi patrocinada pelo banco. 

A sustentabilidade como princípio 

Ao somar valores e atitudes das instituições que lhe deram origem, o Itaú Unibanco fortalece 
seus compromissos com o respeito aos direitos humanos, à responsabilidade socioambiental e 
à conduta ética. A associação também aumenta a responsabilidade do banco, como um dos 
principais players do setor financeiro mundial, na promoção do desenvolvimento sustentável, 
por meio de seus serviços, processos, produtos e relacionamentos.  

O banco usa instrumentos de monitoramento e prestação de contas alinhados com 
compromissos internacionalmente reconhecidos, como o Pacto Global, os Princípios do 
Equador, as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e as normas AA1000 e SA8000. As 
práticas de negócios observam os códigos de ética do setor financeiro e seguem, ainda, as 
tendências indicadas pelo Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e pelo Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE-Bovespa), entre outras 
referências de mercado.  

 

 



Logo após a fusão, a instituição começou a desenhar sua nova Política de Sustentabilidade, 
baseada nas experiências e compromissos dos dois bancos e aprovada pelo Comitê Executivo 
em abril de 2009. Considerado fundamental para o crescimento sustentável, o documento 
orientará as políticas corporativas e setoriais atuais e futuras.  

Para fortalecer a manutenção desse direcionamento em seu processo decisório, o banco 
estabeleceu sua Governança de Sustentabilidade, estruturada em grupos que contemplam 
todos os níveis da instituição, inclusive o Conselho de Administração. Também em abril foi 
finalizado o Relatório Anual de Sustentabilidade 2008, publicado com o selo “A+ Checked”, da 
Global Reporting Initiative (GRI), e de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira das 
Companhias Abertas (Abrasca).  

O Itaú Unibanco ainda apoiou a consultoria britânica AccountAbility na publicação das versões 
em português das normas AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) e AA1000 Assurance 
Principles Standard (AA1000APS), que oferecem diretrizes para o engajamento dos 
stakeholders como forma de construir relações transparentes e éticas, baseadas no diálogo. 
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