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Os bancos brasileiros terão um grande papel em relação à prática da sustentabilidade, 
sobretudo no que diz respeito a mudanças climáticas. Isto ocorrerá não apenas em relação ao 
que ocorre no país, mas em todo o mundo. Esta é a opinião de Joe Sellwood, diretor da 
Accountability. Segundo o executivo, isto ocorre porque as instituições financeiras, por meio de 
concessão de créditos, dão condições a projetos que muitas vezes podem gerar impactos 
sociais, e no caso da mudança climática, esta é uma questão que atualmente tem importância 
no cenário mundial. “O Brasil tem papel fundamental para resolver desastres climáticos”, 
afirmou Sellwood durante a realização do Semarc nesta sexta-feira (24). 

O consultor Andrew Savitz, da CEO da Sustainable Business Strategies, concordou com os 
apontamentos levantados por Sellwood, e declarou que “os bancos podem interferir neste 
cenário, negando empréstimos a empresas com práticas não sustentáveis”. O executivo disse 
ainda que tanto bancos quanto outras empresas não devem ter medo de mostrar algumas 
ineficiências quanto à responsabilidade social e sustentabilidade quando elas existirem.  

“Há, porém, a necessidade de demonstrar à sociedade e a investidores o que está sendo feito 
para reverter este quadro”, ele argumenta. Savitz destaca ainda a importância de que as 
instituições financeiras, a exemplo de qualquer outra, preparem os relatórios GRIs (Global 
Reporting Initiative), documento com ações sociais e ambientais adotados pelas empresas. 

Os microcréditos cedidos por instituições financeiras foram apresentados por ambos executivos 
como uma maneira de prática de responsabilidade social. Segundo Savitz, qualquer tema 
ligado a sustentabilidade é tão importante para as companhias que se assiste um movimento 
de criação e solidificação de índices de sustentabilidade em Bolsas de Valores em todo o 
mundo. 

Além disso, Sonia Favaretto, diretora setorial de responsabilidade Social e Sustentabilidade da 
Febraban, acrescentou à discussão que “a questão é tão importante no cenário global que 
regras internacionais são elaboradas, a exemplo dos Princípios do Equador”. Outro ponto 
abordado por Sonia foi o de que as empresas como devem estar atentas para o fato de que 
“sustentabilidade não é algo abstrato, pois pode ser comprovada com business cases”, ela 
afirma, sobre o impacto positivo proporcionado por casos de realização de negócios 
sustentáveis que trouxeram retorno às companhias que o praticaram.  
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