
Aprincipal motivação de uma 
instituição financeira em seu 
negócio é a geração de lucro. 
No entanto, isso não exclui a 

possibilidade de uma atuação mais in
cisiva como agente decisivo na propa
gação de práticas de sustentabilidade 
- seja na esfera financeira, seja na am
biental ou social. Essa foi a principal ra
zão que levou um grupo de bancos in
ternacionais a estabelecer, em 2003, os 
Princípios do Equador - um conjunto 
de regras para condicionar a concessão 
de financiamentos à adoção de padrões 
mínimos de sustentabilidade. 

Seguidas atualmente por 77 bancos de 
vários países (e uma instituição associa
da ao grupo), as regras dos Princípios do 
Equador já têm forte presença na América 
Latina. Fazem parte da iniciativa Banco 
de Crédito (Peru), Banco de la República 
Oriental del Uruguay (Uruguai), Corp-
banca (Chile), Cifi (Costa Rica), Banco-
lombia (Colômbia) e Banco de Galicia y 
Buenos Aires (Argentina). O Brasil, na
turalmente, não poderia ficar de fora: cin
co instituições já estão no grupo - Brades-
co, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e Banco Pine. 

"Os Princípios do Equador nada mais 
são do que uma análise de crédito ala
vancada. Queremos que o projeto seja 
avaliado utilizando-se as melhores prá
ticas, incluindo o estudo dos riscos que 
não eram antes levados em consideração 
- e que têm o potencial de parar um em
preendimento", avalia o gerente de cré
dito socioambiental do Itaú BBA, Ro

berto Dumas Damas. Ele conta que são 
utilizados como parâmetro os padrões 
da International Finance Corporation 
(IFC), braço do Banco Mundial para o 
setor privado. O cliente dá ao banco um 
plano de mitigação dos possíveis impac
tos socioambientais, que é incluído no 
acordo de empréstimo. 

RESISTÊNCIAS 
Como a primeira instituição brasileira 
a aderir aos Princípios do Equador foi o 
Unibanco, seguido pouco depois pelo Itaú 
- alguns anos antes da fusão entre as duas 
instituições -, Dumas avalia que a expe
riência do banco na adoção dessas regras 
já está bastante balizada pela prática e pela 
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natureza do mercado brasileiro. Ele conta 
que as empresas tinham (e algumas ainda 
têm) muita resistência à adoção de padrões 
de sustentabilidade. "Nós explicamos que 
hoje é necessário incluir nos riscos de qual
quer projeto essas variáveis ambientais e 
sociais, e buscar ouvir e atender às deman
das dos diversos stakeholders envolvidos. 
Com a velocidade da informação hoje em 
dia, especialmente por meio das redes so
ciais, é muito fácil para uma empresa rela
cionada a um grande projeto, como uma 
usina hidrelétrica, ter sua imagem preju
dicada. E é do nosso interesse, financeiro e 
de reputação, que isso não ocorra", afirma. 

Dumas afirma que o grau de conscien
tização das empresas em relação à sus
tentabilidade de seus projetos vem au
mentando - e a adesão aos Princípios do 
Equador é facilitada pelo fato de que os 
maiores bancos brasileiros (e diversos 
dos estrangeiros que atuam aqui) fazem 

parte do grupo. "Acreditamos que, mais 
importante do que recusar projetos por
que eles não se adequam, é tentar enten
der por que isso ocorre e convencer as 
empresas a dar a devida atenção a essas 
variáveis socioambientais. E também le
vamos em consideração o track record 
desse cliente para saber se ele de fato po
derá adotar as medidas necessárias no 
prazo determinado." E esse esforço de 
convencimento não envolve apenas as re
sistências externas, mas também as inter
nas, dentro do próprio banco. 

Para convencer seus interlocutores, 
Dumas conta que utiliza argumentos ra
cionais, afastando a imagem comumen-
te associada à sustentabilidade, de idea
listas românticos em defesa da natureza. 
"Trata-se de uma análise de crédito. Se 
há algum problema [resultante do não 
atendimento das variáveis ambientais e 
sociais], isso prejudica a capacidade da 
empresa e, em decorrência, afeta meu flu
xo de caixa. No final das contas, os Prin
cípios do Equador são um arcabouço pa
ra se utilizar nessa avaliação." 

Por ser a instituição com mais experiên
cia na utilização dessas regras entre os paí
ses em desenvolvimento - já é visto como 
um opinion maker de crédito sustentável 
-, o Itaú BBA está agora desenvolvendo o 
programa Outreach, por meio do qual essa 
vivência é passada para outras instituições 
da América Latina, sejam elas integrantes 

do grupo ou não. "Queremos difundir as 
melhores práticas nos países onde o Itaú 
BBA está, para que todos falem a mes
ma linguagem", diz. O programa chegou 
à Colômbia em outubro do ano passado e 
em junho último ao Peru. No próximo mês 
deverá incluir o Chile. 

NA PRÁTICA 
Para determinar como um projeto pode 
se afinar com os Princípios do Equador e 
monitorar efetivamente se isso está ocor
rendo, o Itaú BBA tem uma equipe multi
disciplinar, que envolve profissionais de 
diversas áreas - advogados, economistas, 
engenheiros ambientais, administrado
res e geólogos, entre outros. E essa abor
dagem é determinante para aceitar um 
projeto. "Uma empresa não conseguia 
provar que seu empreendimento estava 
situado fora de terras indígenas porque 
as fotos de satélite não eram precisas. En
viamos um especialista para lá e ele pôde 
constatar que o projeto estava a 100 qui
lômetros das terras indígenas mais próxi
mas", lembra Dumas. 

Os projetos do Itaú BBA que passa
ram pelo crivo dos Princípios do Equa
dor incluem as usinas hidrelétricas de 
Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira 
(RO), além de um projeto de mineração 
na Bahia. "É preciso ter em mente que, 
hoje em dia, apenas a licença ambien
tal não é suficiente; o Ministério Público 
pode entender que o projeto não está cor
reto. Temos de contatar todos os impac-
tados - populações que deverão ser rea-
locadas, cidades próximas que receberão 
a mão de obra do projeto, tudo." 

NOVAS REGRAS 
A adoção dos Princípios do Equador 
foi um dos pontos que fizeram o Itaú 
BBA conquistar por quatro anos segui
dos, de 2009 a 2012, o prêmio Sustai-
nable Bank of the Year, concedido pe
lo jornal britânico Financial Times em 
conjunto com a IFC. Isso levou o ban
co a fazer parte do Comitê Diretivo do 
grupo e a participar da terceira revisão 
de suas regras, que passarão a ter vi
gência em janeiro de 2014.  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Agora, fora o projectfinance, cujo va
lor mínimo é US$ 10 milhões, existe o 
project-related corporate loan, que en
volve projetos avaliados em pelo menos 
US$ 100 milhões (incluindo as dívidas). 
Os bancos têm de entrar com US$ 50 mi
lhões, no mínimo. Além disso, projetos 
que emitam mais de 100 mil toneladas de 
C0 2 na atmosfera devem reportar isso ao 
grupo, desde que a empresa autorize; e foi 
incluída a questão do consentimento livre 

e prévio das populações atingidas (o cha
mado Free, Prior and Informed Consent, 
FPIC). "Na prática, algumas das medidas 
são aplicadas aqui apenas quando viáveis. 
Não adianta elevarmos demais as exigên
cias de uma vez. Temos de fazê-lo de for
ma gradual e consistente. Do contrário, o 
banco vai se comprometer com medidas 
que o projeto não terá como cumprir. E aí 
sobra para nós também", diz. 

Ele complementa que o banco vai além 

do estabelecido no que se refere a manter 
um diálogo eficaz com todos os grupos en
volvidos. "No Brasil, contatos com povos 
indígenas devem ser feitos pela Fundação 
Nacional do Índio (Funai). Quando a em
presa vai até eles, é porque já tem a licença 
ambiental; aí fazemos o FPIC, que envolve 
a realização de oitivas - cujos vídeos serão 
analisados por nós. Se essas oitivas não 
transcorrerem de forma satisfatória, faze
mos novas para ver qual é o problema." • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 428, p. 86-88, out. 2013.




