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A s Diretrizes de Sustentabilidade Banco do Brasil para o 
Crédito – Agronegócio, Agricultura Irrigada, Energia Elé-
trica, Construção Civil, Mineração, Petróleo e Gás, Trans-

portes e Papel e Celulose – buscam dar visibilidade às práticas 
negociais e administrativas adotadas pelo BB, reforçando o aten-
dimento a seus compromissos públicos assumidos e em alinha-
mento aos princípios de responsabilidade socioambiental cons-
tantes de suas políticas gerais e específicas. 

Com essas boas práticas, o Banco do Brasil busca mitigar riscos ao 
meio ambiente e à sociedade e reduzir os impactos de seus finan-
ciamentos e investimentos, bem como identificar novas oportuni-
dades de atuação na cadeia de valor dos negócios sustentáveis, a 
partir de questões socioambientais relevantes e de temas estraté-
gicos para o desenvolvimento sustentável.

Este documento foi elaborado pelas Diretorias do 
Banco do Brasil envolvidas diretamente com os setores 
trabalhados e contou com o apoio do WWF-Brasil no 
âmbito da parceria do Programa Água Brasil.

- 2018 -
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APRESENTAÇÃO

A postura de responsabilidade 
socioambiental do Banco do Brasil é 
orientada pelos seguintes direcionadores: 

Questões socioambientais relevantes:

O s princípios de responsabilidade socioambiental 
do Banco do Brasil compõem as políticas gerais 

e específicas do BB que, por sua vez, propõem incor-
porar os princípios balizadores do desenvolvimento 
sustentável1 no planejamento de suas atividades, ne-
gócios e práticas administrativas, envolvendo os seus 
públicos de relacionamento.

Compreendemos que responsabilidade socioambiental é 
ter a ética como compromisso e o respeito como atitude 
nas relações com funcionários, colaboradores, fornece-
dores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concor-
rentes, comunidade, governo e meio ambiente.

Incorporar os princípios 
socioambientais na prática 
administrativa e de negócio 

Implementar visão articulada e 
integradora de responsabilide 
socioambiental 

Disseminar os princípios 
socioambientais e criar uma cultura de 
responsabilidade 

Ouvir e considerar a diversidade 
dos interesses dos públicos de 
relacionamento 

Influenciar a incorporação dos 
princípios de responsabilidade 
socioambiental no país

Uso inadequado dos 
recursos naturais

1 - O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades (Relatório Brundtland, 1987). BRUNDTLAND. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987.

O Banco do Brasil reconhece que a atividade produ-
tiva, urbana ou rural, ao mesmo tempo em que produz 
benefícios econômicos positivos, pode gerar no longo 
prazo impactos negativos sobre os ecossistemas e a 
qualidade de vida das pessoas, e se engaja no esforço 
da sociedade em prol da sustentabilidade.

Os critérios socioambientais na análise de crédito e 
a avaliação de potenciais riscos são continuamente 
aperfeiçoados, de forma a promover o aprimoramento 
das ferramentas de prevenção, mitigação e da gestão 
dos riscos socioambientais que eventualmente possam 
decorrer de suas operações de crédito. Com isso, con-
tribui para o estabelecimento de parâmetros para a 
criação de políticas e requisitos regulatórios que per-
meiem a produção sustentável e que possam diminuir 
as chances de perdas econômicas para os setores en-
volvidos ao longo do tempo.

Esse aprimoramento contínuo permite que o Banco 
do Brasil atualize e adapte suas práticas de concessão 
de crédito, consolidando instrumentos, métodos e 
processos voltados para a mitigação de riscos socio-
ambientais. Os resultados apontam para as formas 
de atuação do Banco para com seus clientes, de modo 
a fomentar o engajamento dos setores econômicos e 
apresentar como principais resultados:

Conhecimento mais preciso
sobre riscos envolvidos em diferentes formas de pro-
dução e uso dos recursos naturais, e maior entendi-
mento sobre os benefícios de práticas responsáveis que 
conduzam à sustentabilidade;

Aumento da oferta 
de produtos financeiros, que auxiliem as cadeias 
produtivas em seu processo de reestruturação, em 
atendimento à uma realidade pautada em critérios 
de sustentabilidade.

Conversão de habitats 
naturais descontrolada e 
desordenada

Perda de biodiversidade Poluição de água de 
superfície e águas 
profundas

Poluição atmosférica Aquecimento global 
oriundo de emissões de 
gases de efeito estufa

Aumento de eventos 
climáticos extremos

Desertificação

Degradação e erosão 
do solo

Violação aos direitos 
humanos (trabalho escravo, 
infantil e degradante)

Pobreza, fome, 
discriminação e 
corrupção

Desrespeito ao direito 
dos povos indígenas 
e comunidades 
tradicionais, às minorias, 
aos consumidores, ao 
trabalho decente e à 
educação básica

Segurança alimentar Segurança hídrica
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SUMÁRIO EXECUTIVO TEMAS ESTRATÉGICOS
A definição das Diretrizes de Sustentabilidade 

Banco do Brasil para o Crédito tem por objetivos 
A elaboração e revisões anuais do documento conta 
com a participação de diversos stakeholders (acio-
nistas, especialistas do setor, ONGs, clientes e funcio-
nários). Compreende-se que os setores definidos para 
análise, possuem forte relação com temas estraté-
gicos adotados neste documento – Recursos Hídricos, 
Floresta e Biodiversidade, Mudanças Climáticas e Di-
reitos Humanos.

Considerando a relevância dos setores analisados e 
sua importância para o desenvolvimento do País, o 
Banco do Brasil, a partir deste documento, busca 
alinhar os preceitos de sustentabilidade aplicáveis a 
estes segmentos, bem como reforçar a importância 
da adoção de critérios socioambientais no processo 
de análise, concessão e gestão do crédito, e, assim, 
minimizar o risco de possíveis impactos negativos ao 
meio ambiente e à sociedade. Um dos maiores desafios encontrados pela sociedade 

nos dias de hoje é gerenciar a necessidade da humani-
dade por alimentos, energia, água, medicamentos e ma-
térias-primas, enquanto minimiza impactos adversos 
na biodiversidade e nos serviços dos ecossistemas. 

O Brasil é um dos países de maior biodiversidade e 
abriga a maior extensão de Floresta Amazônica da 
América Latina, com área em torno de 7 milhões de 
km2.  O País possui ainda vastas áreas de Cerrado, Ca-
atinga, Mata Atlântica, campos naturais, áreas cos-
teiro-marinhas e áreas inundáveis, como o Pantanal 
mato-grossense. Todos esses ecossistemas têm grande 
importância ecológica e econômica, com destaque para 
a biodiversidade e os serviços ambientais que prestam.
 
Para a economia do país, por exemplo, estima-se que o 
setor de base florestal, que atua basicamente em seis ca-
deias produtivas (lenha e carvão, madeira sólida, papel 
e celulose, painéis reconstituídos, produtos não madei-
reiros e serviços ambientais), seja responsável por 4% do 
PIB brasileiro e pela geração de 6 milhões de empregos2. 

Florestas e 
Biodiversidade

Recursos 
Hídricos

Mudanças
Climáticas

Direitos
Humanos

Florestas e Biodiversidade

O tema, portanto, é chave para o desenvolvimento local 
e nacional, além de estar intimamente ligado às mu-
danças climáticas e aos compromissos assumidos pelo 
governo brasileiro perante as partes do Acordo de Paris. 
O grande desafio do Brasil é conseguir integrar as ques-
tões ambientais à lógica de desenvolvimento econômico, 
de forma a buscar o desenvolvimento sustentável.

Reconhecemos a influência que as pressões econômicas 
exercem sobre a biodiversidade e todos os tipos de ecos-
sistemas. Reconhecemos também a importância da 
conservação e uso sustentável dos serviços prestados 
pelos ecossistemas para assegurar a vida, as atividades 
econômicas e o desenvolvimento humano.

Adotamos, portanto, práticas que valorizam a biodi-
versidade e os serviços ambientais e evitamos o apoio 
a iniciativas que aumentem a perda da biodiversidade 
e dos serviços ambientais, em conformidade com o 
Padrão de Desempenho nº 6 da IFC3 Conservação da 
Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Na-
turais, que faz parte dos Princípios do Equador. 

2 - SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO. Bens e serviços que a floresta fornece – A importância econômica das florestas. Disponível em: 
<http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/bens-e-servicos-que-a-floresta-fornece> Acesso: 15 Mai. 2017.
3- IFC – International Finance Corporation, braço do grupo Banco Mundial que apoia o desenvolvimento sustentável do setor privado.

Mitigar 
eventuais riscos socioambientais – em 
consonância com a legislação em vigor

Reduzir 
os impactos negativos de seus financiamentos  
e investimentos

Potencializar 
o recurso financeiro no sentido de empregá-lo em 
empreendimentos que proporcionem melhores 
condições sociais e ambientais

Identificar 
novas oportunidades de atuação na cadeia de 
valor dos negócios sustentáveis, a partir de 
questões socioambientais relevantes e de temas 
estratégicos para o desenvolvimento sustentável
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Para os projetos avaliados pelo Banco do Brasil com 
significativos riscos de natureza socioambiental, es-
pecialmente aqueles enquadrados nos Princípios do 
Equador, o Banco exige do cliente avaliação socio-
ambiental e plano de ação para mitigação dos riscos 
e impactos identificados, podendo decidir pela não 
concessão dos recursos financeiros. Obedecida a lei 

em vigor e alinhado às suas diretrizes operacionais, o 
Banco inclui condicionantes de cunho socioambiental 
nos contratos de crédito e realiza monitoramento pe-
riódico quanto à observância destas condicionantes, 
cujo descumprimento pode implicar no vencimento 
antecipado da operação, respeitando-se o previsto nos 
contratos assinados entre as partes.

Os recursos hídricos estão no topo da agenda ambiental 
tanto no Brasil quanto no planeta. Em 2015 foram dis-
cutidos internacionalmente os Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável, onde dois dos 17 objetivos dizem 
respeito à água. É fácil justificar o caso da água como 
um recurso natural essencial. O Brasil é o país mais 
rico do mundo em termos de recursos hídricos, con-
tendo 13% da água doce disponível no planeta, a maior 
área úmida continental do mundo (Pantanal), as mais 
extensas florestas alagadas (Amazônia) e uma fauna 
aquática incrivelmente diversa. Apesar disso, os pro-
blemas globais relacionados à água também estão pre-
sentes no País. A falta de planejamento em processos 
decisórios relacionados à expansão das hidrelétricas, 
ocupações desordenadas em morros e ao longo dos 
principais rios e práticas mal concebidas do uso do 
solo resultaram em redução da vazão dos rios, elimi-
nação de nascentes e olhos d’água e degradação das 
bacias de drenagem.

Em 1997, o Governo brasileiro instituiu a Política Na-
cional de Recursos Hídricos (PNRH). A Lei nº 9.433/97 
cria uma nova e importante estrutura para a gestão 
destes recursos, prevendo processos participativos e 
novos instrumentos econômicos que promovam o uso 
mais eficiente da água. 

O Banco do Brasil, como instituição financeira que 
atua fortemente no agronegócio e que também é líder 
na oferta de crédito para outros setores da economia, 
está ciente das externalidades negativas que o finan-
ciamento dessas atividades pode provocar. E, como ini-
ciativa voltada para a defesa desse importante recurso 
natural, o Banco do Brasil assume o compromisso de 

Existem fortes evidências científicas de que as mu-
danças climáticas se devem ao aumento da concen-
tração de determinados gases na atmosfera, resul-
tantes da atividade humana. As mudanças climáticas 
afetam os recursos naturais, o acesso à água, a pro-
dução de alimentos, a saúde e o meio ambiente5. Cen-
tenas de milhões de pessoas poderão passar fome, so-
frer com a falta de água e com inundações costeiras à 
medida em que o mundo for aquecendo. A economia 
e as sociedades do mundo todo serão afetadas em 
magnitude hoje desconhecida. A questão do clima co-
meçou a ser analisada pela sua dimensão ambiental e 
em seguida foram feitos estudos sobre sua relação com 
a produção e consumo, inclusive de energia, até que se 
concluiu que a transição para uma “economia de baixo 
carbono” é imprescindível para a humanidade6.

Apesar de ser um dos países líderes nas discussões 
sobre a mudança do clima, em função de sua matriz 
energética, pesquisa científica, abundância de re-

A afirmação dos direitos humanos no século XXI está 
intrinsecamente vinculada à sua inclusão, junto com a 
sustentabilidade ambiental, como um dos paradigmas 
ao desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento 
deveria englobar crescimento econômico, justiça so-
cial e inclusão e ambiente sustentável de forma equâ-
nime. Só assim, a sociedade poderá enfrentar grandes 
desafios mundiais como acabar com a pobreza, di-
minuir as desigualdades sociais, oferecer condições 
equânimes de acesso à saúde, promover a diversidade 
e conservar a diversidade biológica, os ecossistemas e 
os ambientes naturais.

Para assegurar a efetividade dos direitos humanos, as 
questões ambientais tornam-se condições fundamen-
tais. Os direitos humanos essenciais são extremamente 
vulneráveis à degradação ambiental e ao acesso injusto 

Recursos Hídricos

Mudanças Climáticas

Direitos Humanos

promover a conscientização e de buscar soluções, em 
conjunto com a sociedade, para os problemas relacio-
nados ao tema e para a implementação da PNRH.

4 - WWF-Brasil. Água para Vida, Água para Todos: Livro das Águas. Caderno de Educação Ambiental. Brasília: WWF – Brasil, 2006.

5 - STERN, N. The economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge University. Cambridge, 2006.
6 - Barros, A.F.G. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas, país emergente? Textos para discussão 
CEPAL 40. IPEA, 2010.
7 - Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010.

cursos naturais, entre outros, o Brasil não está isento 
das consequências decorrentes das mudanças climá-
ticas. Ao instituir a Política Nacional de Mudanças Cli-
máticas7 e assumir o compromisso nacional voluntário 
de adotar ações de mitigação de GEE (Gases de Efeito 
Estufa), que passam a fazer parte do compromisso do 
país perante as partes do Acordo de Paris, e em conso-
nância com os Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável, percebe-se claramente que o País busca meios 
para mitigar a mudança do clima de forma efetiva e 
garantir o bem-estar de seus cidadãos no longo prazo. 

Cientes da relevância e urgência do tema das mu-
danças climáticas e a importância do engajamento 
do setor privado nos esforços para redução dos GEE 
e para a adaptação de comunidades em áreas de vul-
nerabilidade climática, estamos comprometidos com a 
transição para uma economia de baixo carbono e com 
o papel de liderança que o Brasil pode assumir perante 
a comunidade internacional.

e inadequado aos recursos naturais. Da mesma forma, 
danos causados ao meio ambiente podem levar a vio-
lações de direitos. Assim, o pleno exercício de direitos 
como à vida, à saúde, à alimentação, à água, à moradia 
e a adequadas condições de trabalho depende funda-
mentalmente de um meio ambiente equilibrado que os 
suporte. 

Por outro lado, a concepção de um meio ambiente 
sustentável envolve o equilíbrio necessário para que 
o desenvolvimento humano e o uso dos recursos na-
turais, hoje, permitam sua manutenção em condições 
adequadas para que as próximas gerações também 
possam usufruir dessas mesmas condições essenciais 
ao seu desenvolvimento social e econômico. Por isso, 
a conservação ambiental e o uso sustentável dos re-
cursos naturais devem ser considerados uma parte im-

Quanto ao financiamento de atividades que usam 
recursos hídricos, o BB exige a apresentação da 
outorga pelo Poder Público dos direitos de uso (outorga 
d’água) nos casos em que a atividade demande:

I. derivação ou captação de água para  
consumo final, inclusive abastecimento 
público ou insumo de processo produtivo 

II. extração de água de aquífero  
subterrâneo para consumo final ou  
insumo de processo produtivo 

III. lançamento em um corpo d’ água de esgotos  
e demais resíduos líquidos ou gasosos,  
tratados ou não, com o fim de diluição, 
transporte e disposição final 

IV. aproveitamento dos potenciais hidrelétricos 

V. outros usos que alterem o regime, a 
quantidade ou a qualidade da água existente 
em um corpo d’água 

Nas atividades agropecuárias, a outorga é exigida 
nos financiamentos de investimento e custeio 
para agricultura irrigada e para criação de ani-
mais em confinamento. São observadas também 
determinações de governos estaduais.
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portante da afirmação dos direitos de povos e grupos 
sociais às condições básicas que os permitam obter 
soberania alimentar e produtiva, dispor de ambientes 
saudáveis para a vida digna e manter condições para 
extraírem seu sustento e progresso econômico – ou 
seja, lutarem por seus direitos humanos.

Outra associação direta entre a garantia dos direitos 
humanos e a sustentabilidade ambiental se dá por 
meio de assegurar o exercício de direitos que contri-
buam com a elaboração de políticas socioambientais. 
Isso inclui os direitos de liberdade de expressão e asso-
ciação, de acesso a informação, de avaliação prévia dos 
impactos ambientais e sociais, de participar dos pro-
cessos de tomada de decisão, consulta prévia e infor-
mada, de recorrer à Justiça e aos remédios legais, de 
monitoramento independente pela sociedade civil. Por 
isso, a melhor maneira de tratar as questões ambien-

tais é assegurar a participação, no nível apropriado, 
de todos os cidadãos interessados8. A garantia de tais 
direitos é essencial para a elaboração de políticas pú-
blicas ambientais, tornando-as mais transparentes, 
mais abrangentes e bem fundamentadas e mais ade-
quadas à proteção dos direitos humanos e ambientais.

É neste marco que o Banco do Brasil reconhece os 
desafios da promoção da sustentabilidade nos negó-
cios, com vistas ao fomento de uma economia livre de 
questões sociais relevantes, como o trabalho escravo, 
infantil e degradante, e indutora de melhores condi-
ções à participação de mulheres e jovens e o respeito 
aos direitos das populações indígenas e comunidades 
tradicionais. Por meio destes modelos o Brasil poderá 
atingir um desenvolvimento socioambiental justo e 
inclusivo e aliado à conservação da natureza e ao uso 
consciente dos recursos naturais.

Nota-se que as Diretrizes de Sustentabilidade para o 
crédito, desde 2010, já incluíam a maioria dos setores 
relevantes para a mitigação das mudanças climáticas 
apresentanto, portanto, forte relação com as ações do 
governo para o cumprimento das metas do Acordo de 
Paris que viriam em 2015.

As atividades relacionadas à Mudança do uso da 
Terra e Florestas são relevantes para o cumpri-
mento pelo Brasil de sua CND, bem como para a pro-
moção do desenvolvimento sustentável do país nas 
próximas décadas. Eliminar o desmatamento ilegal 
é um desafio vultoso diante da escala e dos diversos 
vetores que promovem mesmo que indiretamente, a 
conversão ilegal das florestas. Isso exigirá o aprimo-
ramento das políticas públicas de combate ao desma-
tamento ilegal, a criação de incentivos econômicos que 
desestimulem o desmatamento e fomentem as exter-
nalidades positivas atreladas às florestas.

A tônica da agenda governamental e privada de uso 
da terra para as próximas décadas tem o enfoque 
de incentivos econômicos voltados para promover a 
eliminação do desmatamento ilegal; a restauração 
florestal com viés econômico quando possível; o de-
sestímulo à conversão de áreas especialmente em re-
giões com baixa aptidão para a agricultura; e o ma-
nejo florestal sustentável.

8 - Princípio 10 da Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992.

9 - Acordo de Paris. Disponível em: <http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf>. Acesso: 05 Jul. 2017.
10 - Compromissos Nacionalmente Determinados – Brasil. Disponível em: http://www4.unfccc.int/ndcregistry /PublishedDocuments/
Compromissos Nacionalmente Determinados – Brasil. Disponível em: <http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20
Documents/Brazil/1/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf>. Acesso: 11 Jul. 2017.
11 - Documento-Base para subsidiar os diálogos estruturados sobre a elaboração de uma estratégia de implementação e financiamento da 
Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil ao Acordo de Paris. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/
ndc/sumario_executivo_2017.pdf>. Acesso em: 13 Jul. 2017.
12 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso: 28 Jul. 2017.

Diretrizes de Sustentabilidade do Brasil para o Crédito-Temas Estratégicos

Atuar em consonância com as políticas públicas e com os compromissos 
assumidos nos pactos e acordos relacionados aos Temas Estratégicos 
contribuindo para o cumprimento da legislação pertinente

Aprimorar o alinhamento dos princípios do desenvolvimento sustentável  
às práticas cotidianas dos negócios bancários, em particular nas operações 
de crédito

Fomentar práticas de negócios sustentáveis nas cadeias de valor de seus 
financiamentos e investimentos

Desenvolver novos produtos e serviços com foco em questões socioambientais, 
com particular ênfase no combate às mudanças climáticas

Disseminar informações por sua rede de clientes, consumidores, 
fornecedores, funcionários e outras partes interessadas, com o objetivo de 
aumentar a conscientização sobre os Temas Estratégicos

Atuar de forma conjunta com governo, empresas e sociedade no sentido de 
promover o desenvolvimento sustentável

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL
O Acordo de Paris (COP 21)9 e a Contribuição 

Nacionalmente Determinada (CND)10 apresentada 
pelo governo brasileiro em 2015, juntamente com o 
Documento Base para sua Estratégia de Implemen-
tação e Financiamento11 , assim como  os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)12 definidos pelas 
Nações Unidas em 2015 são os eventos de escala in-
ternacional de maior impacto à atividade econômica 
no Brasil no que se refere à sustentabilidade socioam-
biental e mitigação das mudanças climáticas.

A contribuição do Brasil será reduzir, até 2025, as 
emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos 
níveis de 2005. E, até 2030, reduzir as emissões em 
43% abaixo dos níveis de 2005. Quanto à adaptação 
aos efeitos da mudança do clima, a CND do Brasil in-
dica a prioridade com a dimensão social, tendo pre-
sente a necessidade de proteger as populações vulne-
ráveis dos efeitos negativos da mudança do clima e 
fortalecer sua capacidade de resiliência. Nesse con-
texto, o Brasil propõe-se a trabalhar no desenvolvi-
mento de novas políticas públicas, tendo como refe-
rência o Plano Nacional de Adaptação (PNA).

A CND do Brasil inclui metas relacionadas 
aos seguintes setores/atividades:

Bioenergia

Mudança do uso da 

Terra e Florestas

Agropecuária

Indústria 

Energia 

Elétrica

Transportes
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O setor de Energia Elétrica pode ser impactado 
pelas mudanças climáticas, na medida em que a ge-
ração hidrelétrica tem uma estreita ligação com o re-
gime de chuvas e o clima. No caso de a mudança do 
clima afetar a capacidade de geração hidrelétrica, a efi-
ciência energética será fundamental para garantir um 
menor aumento da geração em usinas termelétricas a 
gás, mitigando os impactos ambientais dessa escolha. 

O Brasil indicou que pretende alcançar 10% de ganhos 
de eficiência no setor elétrico até 2030. No documento-
-base do CND foi detalhado como atingir esse valor por 
meio de: melhorias na eficiência de equipamentos uti-
lizados pelos três setores da economia (residencial, in-
dustrial, comercial e outros, que inclui o setor público); 
melhorias nos hábitos de consumo de eletricidade; e po-
líticas públicas de eficiência energética no setor elétrico.

No setor de Agropecuária, conforme parâmetros uti-
lizados em estudo do Observatório ABC13, a recuperação 
de 15 milhões de hectares de pastagem (divididos em 1,5 
milhão de ha ao ano em 10 anos) resultará na redução 
de aproximadamente 101,7 milhões de toneladas de CO2 
equivalente (CO2e)14 no prazo de 10 anos. 

O setor de Integração Lavoura, Pecuária e 

Floresta - ILPF corresponde a uma das principais 
práticas agrícolas sustentáveis do programa ABC, a 
partir da redução de emissão prevista no CND brasi-
leiro a ser realizada até 2030. Ressalta-se que a ILPF 
é uma estratégia de produção que pode acolher em 
sua concepção outras práticas sustentáveis previstas 
no ABC, como por exemplo, o sistema de plantio di-
reto e a recuperação de pastagens degradadas, por 
isso, tem escopo mais amplo.

Com a adoção de sistemas de integração com com-
ponente florestal, em especial o sistema silvipastoril 
(IPF) e o sistema agrossilvipastoril (ILPF) é possível 
a ocupação da terra em 100% do tempo. Isto porque, 
além da produção agrícola, também é possível realizar 
o pastejo na época chuvosa e na entressafra seca, e 
ainda, ocorre o desenvolvimento contínuo das árvores 
nestes sistemas durante todo o decorrer do ano. Com 
isso, aumenta-se a geração de renda pela diversificação 
das atividades e também a melhoria da qualidade am-
biental, o que caracteriza a intensificação sustentável15. 

O setor Industrial deve contribuir com reduções de 
emissões da ordem de 7% (2025) e 8% (2030) em re-
lação às emissões do setor em 2005, representando um 
teto de 99 milhões CO2e em 2030, segundo o governo 
brasileiro. Este setor já é representado nas Diretrizes 
de Sustentabilidade BB para o Crédito, na medida em 
que estas incluem empresas de subsetores industriais 
como Papel e Celulose.

13 - Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: A evolução de um novo paradigma. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/
bitstream/item/117611/1/sumario-estudo-1.pdf>. Acesso: 15 Mai. 2017.
14 - Medida métrica utilizada para comparar as emissões de vários GEE baseado no potencial de aquecimento global de cada um. O dióxido de 
carbono equivalente é o resultado da multiplicação das toneladas emitidas de gases de efeito estufa pelo seu potencial de aquecimento global. 
Por exemplo, o potencial de aquecimento global do gás metano é 21 vezes maior do que o potencial do CO2. Então, dizemos que o CO2 equivalente 
do metano é igual a 21. Disponível em: <http://ipam.org.br/glossario/co2-equivalente-co2e/> . Acesso: 23 Mai. 2017.
15 - Integração Lavoura-Pecuária e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: Estratégias para intensificação sustentável do uso do solo. Disponível 
em: <https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/viewFile/23294/13157>. Acesso: 01 Ago. 2017.

16 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-
sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>. Acesso: 01 Ago. 2017.

O setor Químico é composto por atividades e pro-
cessos bastante heterogêneos, e as ações propostas 
pelo governo para tal setor são mais genéricas. Tal he-
terogeneidade também dificulta categorizar empresas 
e atividades visando o desenvolvimento de Diretrizes 
de Sustentabilidade para o Crédito, unificadas para 
todas. Entretanto, o setor de Petróleo e Gás, que faz 
parte do setor químico, já figura entre os setores para 
os quais o Banco do Brasil desenvolve diretrizes de 
sustentabilidade para o crédito.

As metas e ações propostas para o setor de Trans-
portes refletem o Plano Setorial de Transporte e de 
Mobilidade Urbana para a Mitigação da Mudança do 
Clima (PSTM) e têm como objetivo contribuir para a 
mitigação das emissões de GEE no setor, por meio de 
iniciativas que levam à ampliação da infraestrutura 
de transporte de cargas e à maior utilização de modos 
mais eficientes energeticamente e, no setor de mobili-

dade urbana, ao aumento do uso de sistemas eficientes 
de transporte público de passageiros. 

Foram concluídas em agosto de 2015 as negociações 
que culminaram na adoção, em setembro, dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por 
ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desen-
volvimento Sustentável. Processo iniciado em 2013, 
seguindo mandato emanado da Conferência Rio+20, 
os ODS deverão orientar as políticas nacionais e as ati-
vidades de cooperação internacional nos próximos 15 
anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODM).

Com participação do Brasil em todas as sessões das 
negociações intergovernamentais, o acordo materiali-
zou-se em 17 Objetivos e 169 metas, os quais contem-
plam temas como a erradicação da pobreza, segurança 
alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade 
de gênero, redução das desigualdades, energia, água 
e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de 
consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecos-
sistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo,  
infraestrutura e industrialização, governança e meios 
de implementação16.

Os ODS, embora tenham algumas metas e hori-
zontes de tempo para as questões climáticas dife-
rentes do CND brasileiro para o Acordo de Paris, 
complementam e reforçam este último. As dimen-
sões sociais, por exemplo, estão mais desenvolvidas 
no âmbito dos ODS, servindo como uma das refe-
rências para os aspectos sociais das Diretrizes do 
Crédito no Banco do Brasil.
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SETORES ANALISADOS
O Banco do Brasil é favorável a iniciativas que visem à ampliação e adequação dos negócios nos diversos se-

tores da economia nacional, com atenção às boas práticas agrícolas, aos limites naturais, à integração com 
as políticas setoriais de recursos hídricos, saneamento e mudanças climáticas e, sobretudo, às necessidades para 
o consumo humano.

As Diretrizes apresentadas adiante são um compromisso do Banco do Brasil em aprimorar suas práticas de finan-
ciamento considerando os aspectos socioambientais.

Agronegócio

Agricultura irrigada 17

A perspectiva de aumento populacional e de avanço 
da renda per capita dos países em desenvolvimento 
devem continuar sendo fatores de estímulo ao cresci-
mento da produção agrícola e pecuária. 

Além disso, o incentivo à utilização de biomassa como 
fonte de energia elétrica e combustível em escala mun-
dial, visando ao aumento da segurança energética e à 
redução as emissões de gases de efeito estufa, pres-
siona a produção agrícola.

A agricultura brasileira tem o importante desafio de 
atender a expectativa de crescente demanda mundial 
por alimentos, fibras e biocombustíveis, conciliando-o 
à conservação dos recursos naturais e dos ecossistemas 
fundamentais para o Brasil e para a humanidade. 

Além da fronteira agrícola, há elevado potencial de 
crescimento da agropecuária brasileira por meio do 
aumento da produtividade, da recuperação de áreas 
degradadas de pastagens e da adoção de técnicas de 
impacto ambiental positivo. 

A integração lavoura-pecuária-florestas busca atingir 
melhores rendimentos, associados à redução da 
pressão sobre ecossistemas naturais.

Esse potencial de crescimento já vem sendo atestado 
pelas crescentes safras agrícolas observadas nos úl-
timos anos, haja vista o avanço da inovação tecnoló-
gica no campo, garantindo safras mais resistentes a 
pragas e condições ambientais desfavoráveis. 

De acordo com o Informe da Conjuntura dos Recursos 
Hídricos no Brasil de 2017, documento elaborado anu-
almente pela Agência Nacional de Águas, a irrigação é 
a principal responsável pelo uso consuntivo da água, 
correspondendo a 46,2% do total das vazões retiradas. 

Entre 1975 e 2015, a taxa média de crescimento da produ-
tividade agropecuária no Brasil foi de 3,58% ao ano. Na 
década de 2000, o crescimento da produtividade acele-
rou-se e atingiu crescimento médio de 4,08% ao ano. 

O avanço da produção agrícola no Brasil deve conti-
nuar baseado na produtividade, considerando a ten-
dência de expansão da produção de grãos (+27,4%) e 
da área plantada (+14,9%) para os próximos 10 anos, 
segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA).
Em relação ao complexo de carnes no Brasil (bovinos, 
frangos e suínos), a expectativa é que a produção con-
tinue apresentando intenso crescimento na próxima 
década (+26,8%), com destaque para as carnes de 
frango e suínas, conforme projeção do MAPA.

17 - Texto baseado em Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: Informe 2017. Agência Nacional de Águas. Brasília: ANA, 2017. In: 
http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel.pdf. Acesso: 10 Set. 2018.
18 - Ver relatório: PIB do Agronegócio Brasil – Dezembro/2018. Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA / 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. In: https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Relatorio%20
PIBAGRO%20Brasil_MAIO_CNA.pdf. Acesso: 10 Set. 2018.

Fonte: Agência Nacional de Águas.

Além da própria irrigação, a água é destinada ao abas-
tecimento humano no campo e na cidade, desseden-
tação animal e uso industrial. Pela ótica da vazão con-
sumida, a irrigação responde por parcela significativa 
(67,2% do consumo).

A observância da legislação ambiental e a adoção de 
boas práticas, como o manejo adequado de solo e água, 
o uso racional de agroquímicos e a preocupação com 
sanidade animal, por exemplo, são fundamentais para 

a mitigação do impacto da atividade sobre os recursos 
naturais e para a redução das emissões ou captura de 
gases, considerando as tendências apontadas para o 
agronegócio.

Observa-se expressivo aumento da agricultura irri-
gada no Brasil nas últimas décadas, crescendo sempre 
a taxas superiores às do crescimento da área plantada 
total. Somente em 2015, a área irrigada foi estimada em 
6,9 milhões de hectares. Ainda podem ser adicionados 
em torno de 76 milhões de hectares irrigados, quando 
considerado o potencial irrigável no Brasil.

É estratégico compreender a relação entre produtivi-
dade, área plantada e área com culturas irrigadas em 
todo o território nacional, principalmente devido ao 
constante aumento da contribuição do setor para o 
crescimento econômico do país. 

Historicamente, a participação do agronegócio no PIB 
brasileiro tem superado 20%18. Essa relação se torna 
cada vez mais desafiadora quando se associa o aumento 
da produtividade agrícola com aspectos socioambientais.

A Política Nacional de Irrigação (Lei 12.787/13) institui, 
dentre seus objetivos, o incentivo à ampliação da área ir-
rigada e o aumento da produtividade em bases ambien-
talmente sustentáveis; a redução dos riscos climáticos 
inerentes à atividade agropecuária; e a concorrência para 
o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro. 

A lei estabelece, ainda, que projetos públicos e pri-
vados de irrigação poderão receber incentivos fiscais, 
crédito e seguro rural para sua implementação, desde 
que cumpram as exigências de licenciamento am-
biental e tenham prévia outorga do direito de uso de 
recursos hídricos. 

Esses instrumentos legais podem ser reforçados por 
práticas e tecnologias que venham a fomentar o au-
mento da eficiência e a consequente redução do des-
perdício de água. 
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Construção Civil

Energia Elétrica

A Construção Civil é um dos setores de maior rele-
vância na economia interna, considerando não so-
mente o amplo escopo da cadeia produtiva, como 
também a influência direta na geração de empregos 
formais, informais e indiretos. 

A indústria da construção movimenta diversas 
áreas que abrangem construtoras, fabricantes e co-
merciantes de materiais de construção, máquinas 
e equipamentos, serviços técnicos especializados, 
serviços imobiliários, consultorias de projetos, en-
genharia e arquitetura.

O consumo final de energia elétrica deverá crescer em 
torno de 3,7% ao ano no Brasil até 2026. A projeção, 
divulgada no Plano Decenal de Expansão de Energia 
2026 (PDE 2026)19, considera que esse movimento 
estará concentrado na autoprodução, com taxa média 
anual de 4,5% ao ano. 

Assim, o modelo de Geração Distribuída de Energia 
deverá ganhar relevância nos próximos anos, ex-
pansão apoiada na redução do preço da energia solar, 
permitindo que pequenos consumidores instalem 
painéis de geração de energia fotovoltaica em casa e 
reduzam seus custos mensais com a conta de luz.

A capacidade instalada do Sistema Interligado Na-
cional, composto pela produção e transmissão de 
energia, deverá evoluir de 148 mil megawatts (MW) 
em 2016 para pouco mais de 212 mil MW em 2026, 
com priorização da expansão das fontes alternativas 
(eólica, solar, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelé-
tricas), que deverão apresentar crescimento na capaci-
dade de produção de 120% no período. 

A instabilidade recente da economia brasileira teve 
impacto importante no mercado da construção civil, 
que segue sem apresentar sinais mais consistentes de 
retomada, limitando a expansão da formação bruta de 
capital fixo. 

Mesmo diante do comportamento ligeiramente mais 
favorável de alguns indicadores, a exemplo da redução 
de estoques de imóveis observada ao longo deste ano, 
o setor ainda sente os efeitos da demanda contida e do 
mercado de crédito imobiliário sem evidências mais 
contundentes do início do processo de recuperação.

19 - Disponível em http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Decenal-de-Expansao-de-Energia-2026. 
Acesso: 03 Set. 2018.
20 - Disponível em http://anuariodotransporte.cnt.org.br/2018/Inicial. Acesso: 03 Set. 2018.

21 - Disponível em https://www.epl.gov.br/plano-nacional-de-logistica-pnl. Acesso: 03 Set. 2018.

Os investimentos em infraestrutura energética para 
suprir a expansão necessária até 2026 são estimados 
em R$ 361 bilhões, de acordo com o PDE 2026. 

Portanto, no horizonte de 10 anos, as expectativas são 
de importante expansão nos investimentos. Impor-
tante destacar o protagonismo que as fontes de energia 
solar, eólica e de biomassa estão ganhando na matriz 
energética brasileira. 

Além disso, o modelo de Geração Distribuída é uma 
tendência, não só nacional, mas também mundial. 
Dentre os principais fatores que sustentam o cresci-
mento desse modelo no Brasil, destacam-se: 

• Ambiente regulatório favorável para a autoprodução 
de energia; 

• Incentivos fiscais; 
• Reajustes nas tarifas de energia elétrica fornecida 

pelas distribuidoras em percentuais acima da inflação; 
• Redução dos preços dos sistemas de geração de 

energia fotovoltaica, que são responsáveis por 99% 
da geração de energia distribuída.

Diante da tendência de incremento da irrigação e con-
siderando o fato de que o país é um dos maiores ex-
portadores mundiais do agronegócio, é fundamental 
que o uso das reservas de água doce para essa finali-
dade eleve a eficiência dos campos brasileiros.

O Banco do Brasil, portanto, é favorável a iniciativas 
que visem à ampliação e adequação da agricultura ir-
rigada no país, com atenção às boas práticas agrícolas, 
aos limites naturais, à integração com as políticas se-
toriais de recursos hídricos, saneamento, mudanças 
climáticas e adaptações a elas e, sobretudo, às necessi-
dades para o consumo humano.

O investimento em infraestrutura de transportes é im-
prescindível para o desenvolvimento econômico de um 
país. No caso de uma nação como o Brasil, que possui 
dimensões continentais, o setor de transportes reves-
te-se de relevância ainda maior, considerando sua in-
fluência direta na competitividade de todos os setores 
da economia, por sua função de transferir insumos e 
bens finais para as mais diversas regiões.

Transportes

De acordo com dados da Confederação Nacional de 
Transportes (CNT)20, o Brasil possui 1,7 milhão de qui-
lômetros de rodovias, 30,5 mil quilômetros de ferro-
vias, e 65 aeroportos (domésticos e internacionais). 
Em relação ao transporte de cargas, em 2017, as insta-
lações portuárias brasileiras transportaram mais de 1 
bilhão de toneladas, sendo cerca de 20% via cabotagem 
e 74% de longa distância. 

Já o transporte ferroviário foi responsável por car-
regar 375 bilhões de toneladas (crescimento de 10% em 
relação ao observado em 2016) e o aeroviário por 821,2 
milhões de toneladas de cargas (expansão de 9% em 
relação a 2016).

Atualmente, a matriz de transportes brasileira apre-
senta problemas importantes, os quais geram gar-
galos produtivos na economia, aumentam os custos de 
transporte e causam elevados impactos ambientais.
 
Dentre os principais problemas identificados pelo 
Plano Nacional de Logística (PNL, 2018) está a elevada 
participação do transporte rodoviário de cargas na 
matriz logística do País (64%)21, que até 2025 deve ser 
reduzida para 50%. 

Em contrapartida, as diretrizes estabelecidas para me-
lhorar a infraestrutura de transportes do País contem-
plam a ampliação da participação do transporte ferrovi-
ário de cargas, dos atuais 18% para 31%. Os resultados 
esperados dessa mudança são: redução nas emissões de 
CO2 em 19 milhões de toneladas ao ano e redução de     
R$ 55 bilhões por ano nos custos de transportes.

Em suma, conforme destaca o PNL, o Brasil precisa 
repensar a sua matriz de transportes com urgência, 
tendo em vista, especialmente, a elevada dependência 
em relação ao transporte rodoviário. Assim, ao longo 

dos próximos anos, volumosos investimentos no setor 
são necessários. 

Entretanto, alguns fatores de risco conjunturais e es-
truturais se colocam nesse cenário. Além do recente 
arrefecimento do nível de atividade econômica e do 
cenário político de incertezas, o ambiente regulatório, 
especialmente em relação ao modelo de concessões, 
precisa ser ajustado para promover um ambiente eco-
nômico mais estável aos investidores e assegurar a 
prestação de serviços à sociedade com preços e quali-
dade adequadas.
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O setor de Petróleo e Gás representa a principal fonte 
de energia do mundo. Tal situação, no entanto, po-
derá ser alterada nos próximos anos, considerando 
a eminente necessidade de diminuição das emissões 
de GEE no planeta.
 
Responsável por acidentes ambientais históricos, a 
indústria de óleo e gás participa significativamente 
dos investimentos voltados para a segurança e pro-
teção do meio ambiente. 

Em 2017 o Brasil se situou como o 10º maior pro-
dutor mundial de petróleo, com uma produção de 2,7 
milhões de barris/dia23. Na produção de gás natural, 
o país ocupou a 29º posição no ranking mundial, 
com produção de 27,5 bilhões de metros cúbicos24.

Atualmente, o País apresenta situação favorável 
no que diz respeito ao abastecimento de petróleo e 

Petróleo e Gás

gás natural, saindo da dependência da importação 
para uma situação de segurança energética, haja 
visto que, com a descoberta do pré-sal, a produção 
nacional de petróleo tem apresentado crescimento 
consistente nos últimos anos.

A importância do setor de Petróleo e Gás no contexto 
mundial requer necessariamente o ajustamento às 
novas condições socioambientais e a busca de novas 
áreas de atuação ou novos modelos de desenvolvi-
mento econômico.

Diante dessa constatação, ganha relevância a neces-
sidade da descarbonização, que pode ser compreen-
dida como a redução de emissões em relação ao PIB, e 
consequentemente o desenvolvimento da economia de 
baixo carbono, que poderá alterar as condições atuais 
e acarretar reflexos em todos os elos produtivos vincu-
lados ao setor no longo prazo.

O crescimento lento e gradual da economia e o ce-
nário político são os principais fatores que seguem 
influenciando a expectativa dos consumidores e em-
presários, bem como o apetite para ampliação dos 
investimentos no setor. 

Tal contexto denota os desafios que ainda permeiam 
o ambiente para novos negócios, mas a expectativa é 
de que a atividade da construção inicie um processo 
gradual de crescimento no final deste ano, movi-
mento que deve ser intensificado ao longo de 2019.

Corrobora esse cenário a melhora nos fundamentos 
econômicos, caracterizada pelo baixo patamar 
da Selic, inflação em consonância com as metas e 
avanço real da renda da economia.

Considerando a relevância do setor na economia, 
a melhora do cenário da Construção Civil geraria 
um “efeito cascata” em diversas atividades econô-

micas, se configurando no vetor que impulsionaria 
de forma mais pronunciada o crescimento do PIB e 
o desenvolvimento urbano do País. 

Além do ainda elevado déficit habitacional, a necessi-
dade de investimentos em obras de infraestrutura, com 
destaque para rodovias, portos, ferrovias, saneamento 
básico e mobilidade urbana, fundamentais para o de-
senvolvimento econômico, são gargalos que favorecem 
as atividades e geram oportunidades para o setor.

Papel e Celulose

O setor de Papel e Celulose é caracterizado pelo alto 
grau de investimento e pela integração de etapas no 
processo produtivo (florestal e industrial). Incrementos 
produtivos no setor se dão com base em respectivos au-
mentos na base florestal, fator associado a maiores re-
moções e emissões (transporte, manejo florestal e uso 
de fertilizantes) de GEE. 

Do lado do componente industrial há a maior parte das 
fontes de emissão de GEE do setor, provenientes prin-
cipalmente da queima de combustíveis fósseis para ge-
ração de energia térmica na forma de calor e vapor.

O consumo sustentável de energia e de água, bem 
como sistemas de produção limpos e tratamento de 
efluentes gerados no processo, tem sido foco de atu-
ação das maiores empresas. Apesar de o setor ser in-
tensivo no uso de energia, as corporações têm bus-
cado aprimorar as técnicas de uso da terra, da água, 
da energia e dos demais recursos, conciliando a pro-
dução sustentável.

Segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores 
(IBÁ)22, em 2017, a produção brasileira de celulose, con-
siderando-se o processo químico de fibra curta (euca-
lipto) e longa (pinus), foi de 19,5 milhões de toneladas, 
montante 4% superior ao de 2016. O volume exportado 
atingiu 13,2 milhões de toneladas, representando um 
incremento de 2,3% em relação ao ano anterior.

O setor de celulose foi responsável por movimentar cerca 
de US$ 6 bilhões em exportações em 2017, enquanto as 
exportações de papel atingiram a marca de US$ 2 bi-
lhões, com a China como nosso maior parceiro comercial. 

A área de árvores plantadas para fins industriais no 
Brasil totalizou 7,84 milhões de hectares em 2016. 
Do total, 34% pertencem a empresas do segmento de 
papel e celulose.

Historicamente, as plantações florestais foram consi-
deradas ameaças à conservação ambiental, fato pelo 
qual foram forçadas a procurar mecanismos que de-

22 - Cenários Ibá - Edição 51. Disponível em: <http://iba.org/images/shared/Cenarios/51_Cenarios.compressed.pdf>.  Acesso: 05/09/2018.

23 -  Disponível em:< http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/anuario-estatistico/2018/tabelas/T1.2.xls>. Acesso: 05 Set. 2018.
24 - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Disponível em:< http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/anuario-estatistico/2018/tabelas/T1.7.xls>. Acesso: 05 Set. 2018.

monstrassem seu compromisso com as melhores prá-
ticas socioambientais.

Nesse sentido, a certificação florestal destaca-se como 
principal mecanismo encontrado pelo setor, pois possi-
bilita que compradores de produtos madeireiros tenham 
a garantia de que o processo produtivo ocorreu de forma 
legal e é oriundo de uma floresta bem manejada. 

Tal certificação, que beneficia todo o setor, tem ten-
dência de crescimento e consolidação, tendo em vista 
que deixou de ser um diferencial, sendo hoje um requi-
sito para exportações e com perspectiva de aumentar 
sua importância no mercado doméstico.

Atualmente 63% da área total de florestas plantadas 
no Brasil possui rastreabilidade quanto às práticas so-
ciais e ambientais asseguradas por um mecanismo de 
certificação florestal (FSC ou Cerflor). 

Outro mecanismo para demonstrar a sustentabilidade 
da cadeia produtiva, além da certificação das áreas 
plantadas, é a certificação da cadeia de custódia, que 
garante a rastreabilidade desde a produção de maté-
ria-prima até o consumidor final.
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Mineração

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA O CRÉDITO

A s Diretrizes de Sustentabilidade BB para o Crédito 
são práticas negociais e administrativas adotadas 

pelo Banco do Brasil para mitigar o risco socioam-
biental e reduzir os impactos de seus financiamentos e 
investimentos reforçando as questões socioambientais 
relevantes e temas considerados estratégicos para o 
desenvolvimento sustentável.

Essas práticas refletem os compromissos públicos 
assumidos e estão alinhadas aos princípios de res-
ponsabilidade socioambiental presentes nas políticas 
gerais e específicas do BB. Nesse sentido, o Banco do 
Brasil estabelece diretrizes de sustentabilidade para 
a concessão de crédito para os seguintes setores.

agricultura irrigada

energia elétrica

florestas & biodiversidade

agronegócio

petróleo e gás

recursos hídricos

mineração

trasportes

mudanças climáticas

construção civil

papel & celulose

direitos humanos

Legendas

O setor de Mineração é importante para a economia 
brasileira ao fornecer diversos insumos para diferentes 
setores da atividade, tais como agricultura, geração de 
energia e construção civil. 

Segundo o Sumário Mineral, elaborado pelo Departa-
mento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 2015, 
o PIB do setor de Mineração atingiu o valor de US$ 69,1 
bilhões, com participação de 3,9% no PIB nacional. 

O setor também apresentou participação expressiva 
nas exportações com um montante de US$ 39 bi-
lhões, correspondendo a 20,4% no total das expor-
tações brasileiras.

A exploração mineral gera impactos ambientais, so-
ciais e econômicos. Na esfera ambiental, os princi-
pais problemas gerados pela exploração da mineração 
podem ser classificados em quatro categorias:

• Poluição da água;
• Poluição do ar;
• Poluição sonora;
• Subsidência do terreno.

Com intuito de minimizar tais impactos, devem ser 
observadas a legislação e boas práticas.

No caso específico do Brasil, a exemplo de outros se-
tores, existe a necessidade de investimentos em infra-
estrutura. Do ponto de vista governamental, a preo-
cupação é com a redução sistemática de capital novo 
no setor, que é um dos mais importantes para o resul-

tado da balança comercial brasileira. O segmento vem 
apresentando, entretanto, seguidas quedas anuais no 
volume de investimentos.

Quanto às perspectivas, o agravamento das tensões 
comerciais entre China e Estados Unidos imputam um 
viés pessimista ao cenário. Isso porque produtos chi-
neses intensivos em aço tendem a ter sua exportação 
reduzida, o que pode pronunciar o enfraquecimento da 
cotação de insumos de toda a cadeia produtiva, com 
destaque neste caso para o minério de ferro. 

As tensões comerciais, aliadas ao abrandamento das 
restrições do governo chinês sobre nível de poluição 
e a expectativa de desaceleração gradual da economia 
chinesa, tem feito com que os analistas revisem as pro-
jeções de preço do mineral para os próximos períodos.
 
Contudo, ainda que tais revisões sejam para reduzir 
o valor médio anual da commodity, as projeções, em 
geral, mantêm o nível de preços em 2018 e 2019 acima 
do observado entre 2015 e 2016.

A despeito da retração de preços, a expectativa segue fa-
vorável para ampliação da extração brasileira de minério 
de ferro ao longo de 2018, tendo em vista a elevada qua-
lidade do minério brasileiro e o baixo custo de extração.

O prêmio para o minério de maior qualidade vem se 
elevando ao longo dos últimos anos. Em um cenário de 
redução dos preços e necessidade de maior eficiência, a 
tendência é de que o minério brasileiro se torne ainda 
mais competitivo no mercado transoceânico.
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Diretrizes Setores Temas Estratégicos

Apoiar a adoção de práticas que 
permitam a adaptação às mudanças 
climáticas, tais como: a melhoria e 
diversificação dos sistemas de produção, 
a gestão de recursos hídricos e a 
contratação de seguros de produção;

Apoiar a ampliação da área irrigada 
visando o aumento da produtividade 
e eficiência em bases ambientalmente 
sustentáveis;

Apoiar a divulgação de informações 
sobre a regularização ambiental das 
propriedades rurais, conforme definido 
pelo Código Florestal, e oferecer linhas 
de crédito para a recuperação da 
Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente;

Apoiar a estratégia nacional de redução 
das taxas de desmatamento através 
dos planos governamentais de combate 
ao desmatamento: Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal; Plano de Proteção e 
Combate às Queimadas e Desmatamento 
no Bioma Cerrado, entre outros;

Apoiar a modernização e o 
fortalecimento do cooperativismo, 
mediante participação no 
desenvolvimento de programas 
específicos e disponibilização de 
produtos e serviços adequados ao setor;

Apoiar empreendimentos que 
contribuam para conservação dos 
recursos hídricos; armazenamento 
hídrico; tratamento de água, dejetos e 
efluentes; reciclagem e monitoramento 
do uso da água;

Diretrizes Setores Temas Estratégicos

Apoiar empreendimentos que estejam 
alinhados aos tratados e acordos 
internacionais vigentes no País e às 
melhores práticas internacionais, 
principalmente no que concerne ao 
meio ambiente, à gestão territorial e às 
mudanças climáticas;

Apoiar empresas para que adotem 
política e práticas de consumo 
responsável, além da ecoeficiência na 
utilização de seus insumos e descarte 
dos mesmos;

Apoiar empresas que necessitem realizar 
ações e planos de investimentos voltados 
para gestão de resíduos provenientes da 
exploração, desenvolvimento e produção 
do setor;

Apoiar empresas que necessitem realizar 
ações para minimizar ou compensar os 
danos socioambientais causados pelos 
seus empreendimentos;

Apoiar projetos de exploração e 
produção que apresentem formas 
de controle e novas tecnologias que 
reduzam, eliminem e compensem a 
emissão de gás para a atmosfera;

Apoiar projetos que adotem práticas 
sustentáveis de produção agropecuária 
tais como: agricultura orgânica, 
sistemas agroflorestais, Sistema de 
Produção Integrada Agropecuária (PI 
Brasil) e Bem-Estar Animal;

Apoiar propostas de empreendimentos 
que apresentem alternativas para 
a correta disposição dos resíduos 
provenientes do transporte (pneus, 
graxas, óleos, embalagens);
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Diretrizes Setores Temas Estratégicos Diretrizes Setores Temas Estratégicos

Apoiar propostas de empresas que  
possuam plano de contingência em 
resposta a incidentes de poluição e/ou 
contaminação por óleo e seus derivados;

Apoiar propostas de empresas que 
possuem ações voltadas à redução da 
emissão de CO2, como: inventário de 
emissões, análise de alternativas de 
redução, implementação de projetos de 
compensação, adaptação e utilização 
de veículos de baixa emissão de CO2, 
dentre outros;

Apoiar, com a disponibilização de 
linhas de crédito, empreendimentos que 
preservem os recursos e/ou reduzam os 
riscos ao meio ambiente e que utilizem 
tecnologias limpas.

Apoiar, por meio do crédito e 
assessoria financeira, projetos que 
contribuam para o desenvolvimento 
de uma economia de baixo carbono, 
especialmente financiamentos voltados 
para agricultura de baixo carbono, 
eficiência energética, energia renovável 
(eólica, fotovoltaica, biomassa e 
pequenas hidrelétricas), entre outros;

Considerar empresas que adotem 
sistemas de maior eficiência energética, 
inclusive por meio da utilização de 
subprodutos do processo industrial 
para geração e cogeração de energia;

Considerar o enquadramento de 
projetos de irrigação às condições 
estabelecidas nos Planos de Irrigação 
previstos na Política Nacional de 
Irrigação (PNI), quando disponíveis;

Considerar projetos de investimento 
que contemplem Análise de Alternativas 
Locacionais e Tecnológicas para 
implantação de novas estruturas de 
transporte focadas em alternativas 
multimodais;

Considerar propostas de 
empreendimentos que contemplem 
análise de risco hídrico e a mitigação 
de impacto ambiental na(s) bacia(s) 
hidrográfica(s) onde se localiza, 
quando aplicável;

Considerar relacionamento das empresas  
com as comunidades do entorno;

Considerar se a empresa adota política 
de priorizar compras de fornecedores 
que possuam algum mecanismo de 
gestão de seus impactos ambientais;

Considerar, em projetos de irrigação, 
a manifestação prévia do comitê de 
bacia hidrográfica envolvida, quando 
constituído e atuante;

Considerar, tanto na empresa de base 
florestal como com os produtores 
rurais, as boas práticas agrícolas 
e socioambientais, bem como a 
certificação florestal;

Constar em instrumentos de crédito 
cláusulas que estabeleçam o vencimento 
antecipado das operações no caso de 
cassação, suspensão ou cancelamento 
das licenças ambientais, ou, ainda, 
por descumprimento de exigências 
socioambientais;
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Contribuir para a manutenção e/ou 
geração de emprego e renda na cadeia 
do agronegócio em função do aumento 
da produtividade no campo.

Criar mecanismos que incentivem 
a recuperação de áreas degradadas, 
de Reserva Legal e de Área de 
Preservação Permanente conforme 
definido pelo Código Florestal e o uso 
de tecnologias limpas; 

Estimular a utilização de crédito para 
a redução e absorção de gases de efeito 
estufa em apoio ao Plano Setorial de 
Mitigação e de Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Consolidação de 
uma Economia de Baixa Emissão de 
Carbono na Agricultura (Plano ABC) e 
a Contribuição Nacional Determinada 
(NDC) do governo brasileiro perante as 
partes do Acordo de Paris;

Exigir comprovação da origem legal 
e sustentável dos produtos florestais 
utilizados nos empreendimentos 
financiados;

Exigir licenciamento ambiental e 
outorga d'água das atividades e 
empreendimentos financiados pelo 
Banco quando aplicável;

Exigir na concessão de crédito rural 
a observância das recomendações e 
restrições do Zoneamento Agroecológico, 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático 
e do Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE), quando disponível;

Exigir, quando aplicável, a comprovação 
da adoção de medidas de mitigação 
e compensação dos impactos 
socioambientais e acompanhar o seu 
cumprimento;

Fazer constar nos contratos de 
financiamento de projetos de grande 
porte, quando aplicável, cláusula onde 
o empreendedor se compromete a 
descomissionar as instalações.

Firmar parcerias para orientar e apoiar  
trabalhadores rurais que adotem práticas 
conservacionistas de água e solo;

Fomentar a indústria de etanol e a 
cogeração de energia com bagaço de 
cana, a partir de lavouras estabelecidas 
em áreas definidas pelo Programa de 
Zoneamento da Cana-de-Açúcar; 

Fomentar o aumento da produtividade 
da pecuária, e sua integração com a 
lavoura e/ou florestas, como estratégia 
de redução da pressão por abertura de 
novas áreas/desmatamento;

Fomentar práticas ligadas à certificação 
voltadas para Boas Práticas Agrícolas na 
produção agropecuária e florestal;

Fomentar práticas sustentáveis junto 
aos seus clientes envolvidos na cadeia 
de valor de produtos agropecuários, 
florestais madeireiros e não madeireiros 
que tenham impactos diretos e indiretos 
sobre os recursos hídricos, ecossistemas 
e biodiversidade; 
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Fortalecer a agricultura familiar por 
meio do repasse de recursos para 
financiar práticas sustentáveis de 
produção e garantir a segurança 
alimentar dos agricultores familiares;

Incentivar, por meio do crédito, a adoção 
de modelos de produção diferenciados 
como sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta, sistemas 
agroflorestais ou agrossilvopastoris, 
sistema de plantio direto e redução do 
uso de fertilizantes nitrogenados;

Incentivar, por meio do crédito, 
atividades de florestamento, 
reflorestamento e manejo florestal, de 
forma a suprir a indústria madeireira 
e reduzir a pressão sobre as áreas de 
vegetação nativa.

Observar na contratação de operações 
de crédito imobiliário a adequada gestão 
da água, energia, materiais e resíduos 
através da Certificação PBQP-H ou ISO 
9001, conforme o caso;

Ponderar na análise de crédito 
empresas que apresentem soluções que 
minimizem os impactos ambientais 
onde serão instalados refinarias e dutos 
de transporte de petróleo e gás;

Reconhecer empreendimentos que 
observem a valorização do trabalho da 
mulher, da pessoa com deficiência e de 
grupos minoritários;

Utilizar critérios socioambientais nos 
processos de análise de limite de crédito 
e na concessão de financiamento à 
projetos, considerando seus potenciais 
impactos e riscos e a adoção de medidas 
mitigadoras e compensatórias;

Valorizar empreendimentos que 
observem as orientações do Plano de 
Mobilidade Urbana (PMU);  

Valorizar empresas que possuam plano/
política de acompanhamento da saúde dos 
profissionais responsáveis pelo transporte 
terrestre de carga e passageiros de 
forma a evitar sobrecarga de trabalho 
e uso de inibidores de cansaço e sono e 
consequentemente acidentes;

Vedar a concessão de crédito a pessoa 
física ou jurídica quando se destinar 
ao financiamento de atividades 
desenvolvidas por terceiros em terras 
indígenas, bem como a renovação 
do crédito concedido antes da 
demarcação da área;

Vedar financiamentos a clientes 
comprovadamente vinculados à 
exploração de mão de obra infantil, 
trabalho análogo ao escravo e à 
exploração sexual;

Vedar financiamentos a clientes que 
comprovadamente seja responsável por 
dano doloso ao meio ambiente.
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Pactos e Acordos
A gestão com foco na sustentabilidade tem se tornado 
tema relevante nas organizações, na medida em que 
os mercados se apresentam de forma mais complexa 
e novos desafios surgem. Tal transformação é eviden-
ciada pelas exigências de conformidade socioambiental 
de mercados consumidores globais, estimulando as 
empresas para o aperfeiçoamento de seus modelos de 
gestão e governança. Essa premissa requer um refina-
mento dos mecanismos de gestão de risco, para que as 

empresas passem a considerar o risco socioambiental 
como elemento fundamental na análise dos modelos 
de negócio.

Atento a esse cenário e visando a aplicação dos com-
promissos voluntários assumidos em suas práticas 
cotidianas de negócios, o Banco do Brasil construiu e 
está constantemente aprimorando suas diretrizes de 
sustentabilidade relacionadas ao crédito.

PRINCIPAIS PACTOS, COMPROMISSOS E INICIATIVAS 
VOLUNTÁRIOS ASSUMIDOS PELO BANCO DO BRASIL

Protocolo Verde

Selo “Empresa Amiga da Criança” - Fundação Abrinq

Pacto Global

CDP

Princípios do Equador

Princípios de Empoderamento das Mulheres

Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça

Programa Brasileiro GHG Protocol

Caring for Climate - The Global Compact

Empresas pelo Clima - Plataforma EPC

Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS)

Adesão a Moratória da Soja

Princípios para o Investimento Responsável

Conselho Mundial da Água

Cadastro Empresa Pró-Ética, da Controladoria-Geral da 
União e do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social - Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção (Selo 
Pró-Ética)

Carta Empresarial pelos Direitos Humanos e pela 
Promoção do Trabalho Decente, do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, 
do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
com a PATRI Relações Governamentais & Políticas Públicas

Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais

Programa Soja Plus

Adesão ao The CEO Water Mandate

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores 
Institucionais - Stewardship

Gold Community da Global Reporting Initiative (GRI)  
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saiba mais: https://www.bb.com.br/pbb/sustentabilidade/governanca-e-gestao/
pactos-e-acordos-voluntarios#/


