
ma estrada cuja construção está suspensa 
em Cundinamarca, Colômbia, porque afeta 
os recursos hídricos. Usinas que estão para

das no Brasil por conta de protestos de organizações 
ambientais. Uma t e rme lé t r i ca que deixa de ser 
construída no norte do Chile ante o clamor popular 
de que estaria em uma reserva marinha considerada 
santuário da natureza. 

Isso não é mais novidade. Os temas ambientais 
e sociais se transformaram em uma das principais 
fontes de risco nos grandes projetos de investi
mento realizados na América Latina. E os bancos po
dem ser uma das principais v í t imas dessa tendência. 
"Uma insti tuição na Ásia Oriental, por exemplo, foi 
fortemente prejudicada quando o governo decidiu 



fechar, por conta de problemas ambien
tais, 200 m i l empresas para as quais ela 
havia liberado crédito", conta Piotr Ma-
zurkiewicz, representante de Políticas 
Ambientais e Sociais da International 
Finance Corporation (IFC), unidade do 
Banco Mundia l que trabalha junto ao 
setor privado. 

As leis ainda não asseguram que 
um projeto autorizado pela autoridade 
ambiental seja finalmente executado, 
já que a pressão da comunidade pode 
ir muito mais a lém. Diante dessa si
tuação, os grandes bancos do mundo 
t ê m desenvolvido seus próprios meca
nismos para avaliar os riscos sociais e 
ambientais dos projetos que financiam. 
Foi assim com a criação dos Princípios 
do Equador, em 2003, um conjunto de 
pad rões proposto por um grupo de 
bancos, ú t i l na hora de analisar o fi
nanciamento de projetos que podem 
ter impacto ambiental e social. Esses 
princípios foram criados por bancos 
globais, como Citigroup, A B N Amro, 
Barclays e WestLB com base no modelo 
ambiental do Banco Mundia l e das po
líticas sociais da IFC. 

"Apesar de tudo, ainda existem 
grandes players na região que es tão 
expostos a um alto nível de risco social 
e ambiental e que não seguem esses 
princípios", afirma Mazurkiewicz. O 
recomendável é que todos aqueles que 
tenham um volume de crédito corpo
rativo ou de financiamento de projetos 
superiores aUS$ 10 milhões assinem-e 
assumam - esses princípios. 

Desde 2002, depois da integração 
com o Banco Real, o Santander-s ignatá-
rio dos princípios - conta com uma área 
de Risco Socioambiental no Brasil. Todos 
os anos, a equipe, coordenada por Chris
topher Wells e formada por dois bió
logos, um geógrafo, um químico e um 
engenheiro ambiental, analisa cerca 
de 3 m i l empresas para fornecer crédito. 
"Nesses oito anos, apenas 54 empresas 
não tiveram o financiamento renovado 

por causa de problemas ambientais. Em 
contrapartida, 5% das companhias que 
analisamos anualmente obtêm o cré
dito, mas com condicionantes", revela 
Wells, acrescentando que o setor em que 
isso é mais comum é o do agronegócio. 

Os casos de instituições latino-ame
ricanas que estão dispostas a adotar a 
série de recomendações previstas nos 
Princípios do Equador - a participação 
é voluntária - não se l imi tam ao Brasil. 
O chileno Corpbanca é um exemplo. 
Mesmo com um volume baixo de em
préstimos, foi o primeiro e único do país 
a assinar o documento. "São 11 proje
tos nos quais olhamos com detalhes a 
parte ambiental", diz Jorge Gómez, ge
rente de Marketing do banco. O Banco-

lombia t a m b é m foi o primeiro de seu 
país a ser signatário dos princípios. Por 
ano, a inst i tuição tem 160 operações 
de financiamento analisadas com ba
se nesses padrões. Um dos primeiros 
desafios foi convencer a alta direção. 
"No começo, a equipe comercial achou 
que isso representaria mais um requi
sito para seus clientes, o que poderia 
prejudicar a participação de mercado", 
afirma Franco Piza, gerente de Gestão 
Ambiental do grupo. "Isso foi superado 
quando identificamos que há uma ten
dência dos bancos internacionais em 
direção a isso." 

PROCEDIMENTOS 
A adoção dos princípios é um mero trâ
mite para os bancos. A dificuldade sur
ge quando é preciso torná-los opera
cionais. Segundo a IFC, a parte mais 
complexa é "estabelecer um sistema de 
gestão ambiental e social sólido, a lém 
de um mecanismo de controle apro
priado", diz Mazurkiewicz. 

Tal monitoramento não é realiza
do nem pela IFC, nem pela Secretaria 
Executiva dos Princípios do Equador. 
A tarefa foi assumida por um grupo de 
ONGs especializadas em ecofinanças. 
A BankTrack, sediada em Amsterdã, 
é uma das mais conhecidas. "Nosso 
objetivo inicial é ter uma comunicação 
aberta com os bancos, para sensibilizá-
los sobre as questões ambientais en
volvidas nos projetos que pretendem 
financiar", diz Roland Widmer, coor
denador do programa Ecofinanças da 
ONG Amigos da Terra e representante 
da BankTrack no Brasil. "Quando existe 
algum problema, nós comunicamos ex-
traoficialmente. Se ele persistir, entra
mos na Justiça. Até o momento, porém, 
não acionamos nenhum banco." 

Segundo a ONG, a parte mais negli
genciada entre os Princípios do Equador 
é a referente às consultas públicas. "O 
princípio número 5 indica que alguns 
projetos precisam de consultas públi
cas para serem aprovados, o que muitas 
vezes não acontece", diz Widmer. "Nas 
hidrelétricas do Rio Madeira [Santo An
tonio e Jirau] e do Rio Xingu [Belo Monte], 
por exemplo, há evidências claras de 
que essas consultas não foram realiza
das de forma adequada." 

Embora ainda exista o que ser me
lhorado, os casos mostrados acima, so
mados à influência dos bancos globais 
e aos avanços daqueles que passaram 
a adotar os princípios, são passos ne
cessários para que o financiamento 
sustentável deixe de ser exceção e se 
transforme em uma prática corriqueira 
na concessão de crédito. 
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