
Bancos adotam princípios de responsabilidade social 
Tatiana Bautzer 
 
Dez dos maiores bancos no financiamento internacional de projetos adotaram ontem critérios 
mínimos ambientais e de responsabilidade social, que deverão ser atendidos para a concessão de 
crédito. O conjunto de regras, chamado de " Princípios do Equador " , foi baseado em critérios 
desenvolvidos pela International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, 
para concessão de crédito.  
 
Entre os critérios, estão o impacto ambiental do projeto sobre flora e fauna, a exigência de 
compensações em dinheiro para populações afetadas por um projeto (por exemplo, famílias 
obrigadas a mudar por inundação causada por uma hidrelétrica), a proteção a comunidades 
indígenas e proibição de financiamento ao uso de trabalho infantil ou escravo.  
 
ABN Amro, Barclays, Citigroup, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse, HypoVereinsbank (HVB), 
Rabobank, Royal Bank of Scotland, WestLB e Westpac são os dez bancos que adotaram os 
princípios. Juntos, financiam em média 30% do total de projetos em todo mundo - no ano 
passado, subscreveram o total de US$ 14,5 bilhões em empréstimos. Mas, como lembrou 
Christopher Bray, do Barclays, em muitos casos os empréstimos são sindicalizados, o que deverá 
elevar a adoção dos novos critérios para até 50% do total de empréstimos em um primeiro 
momento. As regras serão aplicadas para todos os financiamentos de projetos acima de US$ 50 
milhões, que representam 97% do total.  
 
O diretor da IFC, Peter Woicke, estima que em dez anos mais de US$ 100 bilhões em 
investimentos sejam sujeitos às novas regras. " Essa é uma resposta do setor privado aos 
debates em torno da globalização " , afirmou, lembrando que a maior parte dos projetos de infra-
estrutura hoje é feita em mercados emergentes, que nem sempre têm leis rígidas de proteção ao 
meio ambiente. Os critérios não incluem, entretanto, a geração ou destruição de empregos 
proporcionada pelos projetos.  
 
Pelos novos critérios, haverá três classificações para empréstimos em relação ao risco ambiental e 
social: A (alto risco), B (risco médio) e C (baixo risco). Para os projetos classificados como A ou B, 
os bancos se comprometem a fazer um relatório ambiental sugerindo mudanças no projeto para 
reduzir os riscos à comunidade onde serão implantados, no qual deve estar incluída a alternativa 
de não concluir o projeto. " Não devemos perguntar quais seriam os projetos hoje rejeitados, mas 
como esses projetos poderiam ser diferentes com a adoção dos critérios " , afirmou Woicke.  
 
A base da classificação será um conjunto de regras chamadas " salvaguardas " criado pela IFC 
entre 1990 e 1998, mas a aplicação será de responsabilidade dos bancos, que devem investir nos 
próximos meses na qualificação de seus analistas de crédito para atender às exigências.  
 
Alguns bancos, como o Citigroup, já se comprometeram a publicar em seus relatórios anuais o 
número de projetos de infra-estrutura financiados e suas respectivas classificações ambientais. " 
Acredito que muito mais bancos vão adotar os princípios nos próximos meses " , afirmou o 
presidente da unidade corporativa global do Citigroup, Charles Prince.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2003. 


