DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE
BANCO DO BRASIL PARA O CRÉDITO
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As Diretrizes de Sustentabilidade do Banco
do Brasil para o Crédito – Agronegócio,
Agricultura Irrigada, Energia Elétrica,
Construção Civil, Mineração, Petróleo e
Gás, Transportes e Papel e Celulose visam
dar publicidade às práticas negociais e
administrativas adotadas pelo BB, reforçando
o atendimento aos seus compromissos
públicos assumidos e em alinhamento
com os princípios de responsabilidade
socioambiental constantes de suas políticas
gerais e específicas. Com essas boas
práticas, o Banco do Brasil busca contribuir
para mitigar riscos ao meio ambiente e à
sociedade e reduzir os impactos de seus
financiamentos e investimentos bem como
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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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;
● Incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável nas práticas cotidianas dos negócios bancários,
em particular nas operações de crédito;
● Oferecer condições diferenciadas de crédito em função de critérios de sustentabilidade em consonância
com o Protocolo Verde do qual o Banco do Brasil é signatário;
● 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;
● Incentivar internamente a oferta de linhas de financiamento socioambientais;
● 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.
As Diretrizes de Sustentabilidade Banco do Brasil para o Crédito foram desenvolvidas para os setores do
Agronegócio, Agricultura Irrigada, Energia Elétrica, Construção Civil, Mineração, Petróleo e Gás, Transportes
e Papel e Celulose.
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As Diretrizes de Sustentabilidade Banco do Brasil para o Crédito apresentadas adiante são um compromisso
do Banco do Brasil para aprimorar as práticas de financiamento a setores produtivos de grande importância
para o desenvolvimento do País, mas com eventual potencial para gerar externalidades socioambientais negativas.
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Setor de Construção Civil
O setor da construção civil é um dos mais importantes na economia nacional, representando aproximadamente 5,8% do PIB em 2011. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o setor
apresentou crescimento acentuado em 2010, com taxa de crescimento de 11,6%1, o melhor desempenho
dos últimos 24 anos.
Dentre os fatores que contribuíram para o aumento na demanda por construção civil, merecem destaque a
modernização do marco regulatório do setor com aumento da segurança jurídica nos contratos imobiliários
com a Lei 10.931, de 2004 (alienação fiduciária e patrimônio de afetação), bem como o constante aumento
dos níveis de emprego e renda, que, aliados à estabilização da economia brasileira, contribuíram diretamente para o crescimento do número de famílias aptas a obter financiamentos imobiliários. No mesmo sentido,
a redução da Selic e a modificação das regras da poupança impactaram diretamente o mercado de crédito,
promovendo a redução das taxas de juros para o consumidor final e aumentando a capacidade de pagamento das famílias brasileiras, fomentando ainda mais o mercado habitacional.
Sob outro enfoque e com o mesmo grau de importância, tivemos os estímulos governamentais para o setor,
que promoveram a desoneração fiscal da cadeia produtiva e injetaram grande volume de recursos no setor
da habitação, provenientes da dotação orçamentária prevista para o Programa Minha Casa Minha Vida.
Os outros setores da cadeia produtiva da construção civil também possuem fatores que indicam forte
crescimento pelos próximos anos. Segundo o Ministério do Esporte, os investimentos oriundos de recursos
públicos e/ou financiamentos com recursos federais (BNDES) para a Copa do Mundo de 2014 é de R$ 26,8
bilhões, dos quais apenas 10,1% foram executados.
Segundo a Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base), o total de investimentos, incluídos aí os recursos oriundos da iniciativa privada, chegará a R$ 117,8 bilhões, dos quais se destacam os
investimentos em mobilidade urbana (33,0%) e rede hoteleira (14,72%)2.
Desta forma, percebe-se da análise dos tópicos abordados, grande potencial do setor da construção civil,
que deve continuar a ser um dos motores do crescimento econômico dos próximos anos.
1

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO: Banco de Dados – Resumo Contas Nacionais: PIB- Total Brasil / Valor Adicionado Bruto (pb) /

Taxas Reais (%) de crescimento / Participações (%) do Setor da Construção Civil na Economia Nacional e na Indústria. Disponível em:< http://www.cbicdados.com.
br/menu/pib-e-investimento/pib-brasil-e-construcao-civil. > Acesso em 03 Jan. 2013.
2

Fonte: Abdib – atualizado em 12/2011.
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O crescimento urbano e a implantação de infraestrutura de transportes, energia e saneamento estão entre
os principais fatores antrópicos identificados que desencadearam a devastação das florestas nativas e a
consequente perda de diversidade biológica. Com os sistemas ecológicos simplificados, em longo prazo,
perdem-se os serviços ambientais prestados por tais ecossistemas, relevantes para o bem-estar humano3.
Os agregados para a indústria da construção civil são os insumos minerais mais consumidos no mundo4.
Dentre os insumos minerais utilizados para a fabricação de materiais de construção podemos destacar o calcário, argila, areia, ferro, alumínio e petróleo, necessários à fabricação de pisos cerâmicos, cimento, concreto,
vidro, asfalto, PVC, materiais plásticos em geral, portas e esquadrias, vergalhões, estruturas metálicas5. Além
da extração mineral, a extração de madeira, o uso da água e da energia elétrica na construção civil também
geram significativos impactos ambientais.
A geração de resíduos sólidos pelo setor também é significante. Em 2010, no Brasil, aproximadamente 50%
dos resíduos sólidos produzidos vieram de novas construções e de demolições, segundo o Panorama de
Resíduos Sólidos no Brasil, divulgado em abril de 2011 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais - Abrelpe.
O Banco do Brasil reconhece o papel primordial da indústria da construção civil para o desenvolvimento
do País. Reconhece também o potencial que o setor tem em trabalhar no sentido de minimizar seus impactos, seja no desenvolvimento de novas tecnologias ou na otimização dos processos de forma a evitar o
desperdício de água, energia elétrica ou materiais. Nesse sentido, o Banco do Brasil estabelece as seguintes
diretrizes de sustentabilidade para a concessão de crédito para o setor da construção civil.
1

PINTO, Tarcísio de P. (Coord.). Gestão ambiental de resíduos da construção civil: a experiência do SINDUSCON/SP. São Paulo: Obra Limpa: I&T: SIN-

DUSCON/SP, 2005. Disponível em:<www.sindusconsp.com.br>. Acesso: 14 Ago. 2012
2

Vanderley M John. Aquecimento Global . Disponível em HTTP://www.cbcs.org,br/usefilesbancoDeConhecimento/Aquecimento%20Global.pdf. Acesso

em 17 Set 2012
3

RAMBALDI, D.M. OLIVEIRA, D.A.S.(orgs.). Fragmentação de Ecossistemas: Causas, Efeitos sobre a Biodiversidade e Recomendações de Políticas Públi-

cas. Série Biodiversidade. Brasília, 2ª Edição, MMA/SBF, 2005.
4

VALVERDE,F. M. Agregados para a construção Civil. Disponível em:< http://simineral.org.br/arquivos/AgregadosparaConstruoCivilFernandoMendes-

Valverde.pdf> . Acesso em 17 Set. 2012.
5

Haga, Heitor Cesar Riogi. Produção e comercialização de insumos da cadeia produtiva da construção habitacional : diagnóstico para o desenvolvimen-

to de estudos de prospecção tecnológica / H.C.R. Haga. – São Paulo, 2008.
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A atividade é responsável por produzir uma grande quantidade de externalidades ambientais negativas com
o consumo de recursos naturais, a modificação da paisagem e a geração de resíduos sólidos e emissões
gasosas1. Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, aproximadamente um terço das
emissões de gases de efeito estufa globais estão relacionados com a cadeia da construção civil2.
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DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE BANCO DO BRASIL PARA O CRÉDITO
SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL
• Exigir a comprovação da conformidade legal das atividades e empreendimentos mediante a apresentação do licenciamento ambiental e da outorga pelo Poder Público dos direitos de uso da água (outorga
d’água), de uso da terra e de ocupação do solo, quando aplicáveis, entre outros;
• Incorporar critérios socioambientais ao processo de análise para a concessão de financiamentos de projetos, considerando a magnitude de seus potenciais impactos e riscos e a necessidade de adoção de medidas mitigadoras e compensatórias;
• Aprimorar continuamente o processo de análise de crédito do Banco alinhando-o a tratados e acordos
internacionais vigentes no País e às melhores práticas internacionais, principalmente no que concerne ao
meio ambiente e à gestão territorial;
• Observar na contratação das operações de crédito imobiliário, quando aplicável, autorizações e licenciamentos quanto à utilização da água e energia elétrica acolhendo compromisso do ente público e o estudo
de viabilidade e de disponibilidade desses recursos;
• Observar, quando aplicável1, o estudo e diagnóstico por equipamentos e serviços para empreendimentos
e entornos e, a partir da demanda, acolher instrumento de compromisso do ente público assegurando a
disponibilização e manutenção dos equipamentos sociais necessários para educação, saúde, transporte e
segurança;
• Buscar garantir a origem legal e sustentável dos produtos florestais utilizados nos empreendimentos
financiados;
• Valorizar continuamente a utilização dos instrumentos que garantam a adequada gestão dos resíduos de
obras bem como a correta destinação dos mesmos;
• Exigir, quando aplicável, a comprovação da adoção de medidas de mitigação e compensação dos impactos socioambientais e acompanhar o cumprimento das mesmas;

1

Atualmente empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (PMCMV – FAR).
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A aprovação do crédito está condicionada à análise prévia do cliente, da operação e também da documentação
apresentada.

DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE BANCO DO BRASIL

• Vedar financiamentos a clientes comprovadamente vinculados à exploração de mão de obra infantil e de
trabalho análogo ao escravo.
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QUADRO RESUMO
LEGENDA
Temas Estratégico

Símbolo

Florestas e Biodiversidade
Água
Mudanças Climáticas
Direitos Humanos

DIRETRIZES DE CRÉDITO - SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL
Exigir a comprovação da conformidade legal das atividades e empreendimentos mediante a apresentação do licenciamento ambiental e da outorga pelo
Poder Público dos direitos de uso da água (outorga d’água), de uso da terra e
de ocupação do solo, quando aplicáveis, entre outros.
Incorporar critérios socioambientais ao processo de análise para a concessão de
financiamentos de projetos, considerando a magnitude de seus potenciais impactos e riscos e a necessidade de adoção de medidas mitigadoras e compensatórias.
Aprimorar continuamente o processo de análise de crédito do Banco alinhando-o a tratados e acordos internacionais vigentes no País e às melhores práticas internacionais, principalmente no que concerne ao meio ambiente e à
gestão territorial.
Observar na contratação das operações de crédito imobiliário, quando aplicável,
autorizações e licenciamentos quanto à utilização da água e energia elétrica acolhendo compromisso do ente público e o estudo de viabilidade e de disponibilidade desses recursos.
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INICIATIVAS DO BANCO DO BRASIL
Adoção de critérios socioambientais na avaliação do estudo de limite de crédito de empresas e de projetos de investimento.
Para projetos com significativos riscos de natureza socioambiental, especialmente aqueles enquadrados nos Princípios do Equador, o Banco exigirá do
cliente avaliação socioambiental e plano de ação para mitigação dos riscos e
impactos identificados, e realizará monitoramento periódico quanto à observância destas condicionantes.
Programa Água Brasil – objetivos: i) estimular a adoção de práticas sustentáveis na agropecuária, reduzindo seu impacto sobre os recursos naturais e a
biodiversidade, melhorando a qualidade das águas e ampliando a cobertura
da vegetação natural; ii) revisar e atualizar critérios socioambientais utilizados nos processos de financiamento e investimento; iii) revisar e aperfeiçoar
modelos de negócios voltados ao desenvolvimento regional sustentável, fortalecer e ampliar o portfólio de produtos e serviços financeiros que ofereçam
incentivos e atrativos com características socioambientais.
Suspensão de novos créditos a clientes incluídos em relação de empregadores
que submetem seus trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenham em condições análogas ao trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
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Observar, quando aplicável, o estudo e diagnóstico por equipamentos e serviços para empreendimentos e entornos e, a partir da demanda, acolher instrumento de compromisso do ente público assegurando a disponibilização
e manutenção dos equipamentos sociais necessários para educação, saúde,
transporte e segurança.
Buscar garantir a origem legal e sustentável dos produtos florestais utilizados
nos empreendimentos financiados.
Valorizar continuamente a utilização dos instrumentos que garantam a adequada gestão dos resíduos de obras bem como a correta destinação dos mesmos.
Exigir, quando aplicável, a comprovação da adoção de medidas de mitigação
e compensação dos impactos socioambientais e acompanhar o cumprimento
das mesmas.
Vedar financiamentos a clientes comprovadamente vinculados à exploração
de mão de obra infantil e de trabalho análogo ao escravo.
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ANEXO I – Lista de compromissos voluntários e
pactos assinados pelo Banco do Brasil
Adesão à Moratória da Soja: em 01.12.2010, o Banco do Brasil aderiu ao movimento denominado Moratória da Soja. Iniciado em 24 de julho de 2006, é o compromisso da Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais (Abiove) e da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), em conjunto com
seus associados, de não comercializar, adquirir e financiar soja oriunda de áreas desflorestadas dentro do
Bioma Amazônia, após julho de 2008. Com a adesão, o BB se compromete a não financiar a produção de
soja em áreas desmatadas após julho de 2008. O Grupo de Trabalho da Soja (GTS) conta com a participação
de organizações não governamentais, do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE).
Adesão ao The CEO Water Mandate: O Banco do Brasil aderiu ao The CEO Water Mandate. Trata-se de
uma proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) para que as empresas signatárias do Pacto Global
passem a abordar a questão da água e o gerenciamento deste recurso em suas estratégias corporativas e,
assim, contribuir positivamente no combate à crise emergente de água.
Agenda 21 Empresarial: Em junho de 2004, o Banco do Brasil assumiu publicamente o comprometimento
com ações voltadas ao desenvolvimento sustentável de seus negócios em solenidade que contou com a
presença de autoridades governamentais do Ministério do Meio Ambiente. A partir desse evento, o plano
de ação para o aprofundamento de sua postura de responsabilidade socioambiental, aprovado em 2003
pelo Conselho Diretor, passou a ser denominado Agenda 21 Empresarial do BB. Na ocasião, o BB também
assinou protocolo com o Ministério do Meio Ambiente para disseminar a Agenda 21 nos projetos de Desenvolvimento Regional Sustentável.
CDP: Em março de 2005, Banco do Brasil, Brasilprev e Previ, juntamente com os principais investidores institucionais em nível mundial, manifestaram formalmente apoio ao pedido de abertura de informações sobre
a emissão de gases de efeito estufa, que foi enviado às 500 maiores empresas do mundo. O pedido de
informações é resultado de projeto administrado pela Rockefeller Philanthropy Advisers, com recursos provenientes principalmente do Fundo de Carbono do Governo da Grã-Bretanha. Além de coerente com a postura de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, que prevê ponderações acerca dos impactos
sociais e ambientais das práticas administrativas e negociais - considerados aí os investimentos realizados
-, o apoio à iniciativa vem ao encontro dos interesses negociais do Banco. Segundo o Ministério do Meio
Ambiente, no Brasil, o aquecimento provocado pelo efeito estufa pode trazer como impactos as alterações
dos regimes de chuvas e da temperatura, com conseqüências diretas sobre a agricultura e a biodiversidade.
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Unidade Demonstrativa do Programa Agua Brasil. Bacia do Rio Peruacu, Januaria, Minas Gerais, onde o Programa atua pelo eixo Agua e Agricultura.
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As respostas ao pedido de informações estão disponíveis para consulta pública, sem qualquer ônus, no endereço eletrônico www.cdproject.net. A iniciativa conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e de instituições financeiras como o Credit Suisse Group, Deutsche Asset Management,
Fleet, HSBC Holdings, Merrill Lynch, Santander e UBS Global Asset Management.
Caring for Climate: Adotado pelo BB a partir de setembro de 2009, trata-se de uma plataforma adicional
de compromissos do Pacto Global, lançada em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável para participantes que
queiram avançar em soluções sobre mudanças climáticas. Ao adotar o “Cuidado com o Clima” (Caring for
Climate), as instituições se comprometem a: (i) desenvolver ações práticas para melhoria da eficiência energética e para a redução das emissões de carbono em seus produtos, serviços e processos, com definição de
metas voluntárias e divulgação anual dos avanços, mediante comunicação pública; (ii) identificar e entender
as implicações das mudanças climáticas no negócio da empresa e definir uma estratégia coerente minimizando riscos e identificando oportunidades; (iii) provocar ações para engajar o governo e a sociedade no
desenvolvimento de políticas para uma economia de baixo carbono; (iv) trabalhar em conjunto com empresas nacionais e do setor, na cadeia de valor, para o estabelecimento de normas e adoção de iniciativas
conjuntas voltadas para redução de riscos e aproveitamento das oportunidades relacionadas às mudanças
climáticas.
Código de Governança Corporativa: Em novembro de 2007, alinhado com as melhores práticas de mercado,
o Banco do Brasil divulgou seu Código de Governança Corporativa, documento que apresenta uma visão
panorâmica e de consulta simplificada sobre princípios e práticas da empresa, contribuindo para fortalecer
a transparência de sua gestão, aumentar seu valor institucional e facilitar o acesso ao seu capital por parte
de investidores, além de concorrer para sua perenidade. No Novo Mercado da BMF&Bovespa desde 2006, o
BB reafirma, por meio da iniciativa, seu compromisso com as melhores práticas de governança corporativa e
demonstra a preocupação da empresa com a transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade social corporativa.
Empresas pelo Clima (EPC): Desde 2009, quando foi criada, o BB participa da Plataforma EPC de debates,
coordenada pela Fundação Getúlio Vargas. Esta tem como proposta a construção de um novo modelo econômico para o País, baseado na busca do equilíbrio e em um processo de adaptação da economia brasileira
às mudanças climáticas. A Plataforma EPC tem por objetivo a construção de um novo modelo econômico
para o Brasil baseado no equilíbrio climático. Atualmente 34 empresas integram a iniciativa, coordenada
pela Fundação Getúlio Vargas. Enquanto membro da plataforma, desde o seu lançamento em 8 de outubro
de 2009, o BB participa ativamente dos debates e posicionamentos com o objetivo de orientar o processo
de adaptação da economia brasileira às mudanças climáticas. No âmbito da EPC são tratadas, entre outras,
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Fórum Amazônia Sustentável: Em 28 de novembro de 2008, o Banco do Brasil aderiu ao Fórum Amazônia
Sustentável, grupo composto por diversas entidades governamentais, empresariais e não governamentais
que discute os caminhos para o desenvolvimento sustentável no bioma Amazônia. A participação do BB se
dá por meio de grupos específicos de trabalho, dos quais participam representantes da Unidade de Desenvolvimento Sustentável e da Diretoria de Agronegócios.
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente: A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que criou o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 260, permite aos contribuintes do imposto de renda deduzir o
total das doações aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O limite máximo de dedução é de 1% para pessoa jurídica e de 6% para pessoa
física do imposto devido. Esse valor é abatido integralmente na Declaração Anual de Ajuste. O Banco do
Brasil contribui para o FIA desde 2003 e incentiva, por meio de campanhas de comunicação, os seus funcionários e clientes a igualmente fazerem suas doações.
Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS): em 2013 o Banco do Brasil aderiu como Associado Pleno.
Constituído em 2009, o GTPS é uma associação civil sem fins econômicos, regida por estatuto próprio, que
busca contribuir para a sustentabilidade da pecuária bovina no Brasil através da cooperação ao longo da
cadeia de valor, considerando os aspectos sociais, ambientais, tecnológicos e econômicos. São membros
associados representantes de diferentes segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no
Brasil, entre eles indústrias, organizações do setor, produtores e associações, varejistas, fornecedores de
insumos, bancos, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades.
Índice Carbono Eficiente (ICO2): O índice da BM&F Bovespa é composto pelas ações das companhias participantes do índice IBrX-50 que aceitaram tomar parte nessa iniciativa e considera em sua ponderação não
apenas o free float das ações das empresas, mas também o grau de eficiência de emissões de gases de
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questões ligadas ao marco regulatório, à gestão das emissões de gases do efeito de estufa (GEE) e às práticas empresariais próprias de uma economia de baixo carbono. A plataforma prevê a realização de mesas
redondas temáticas envolvendo os setores mais poluentes, como: agronegócio, energia, florestas, indústria,
serviços e transportes. Além disso, as “Empresas pelo Clima” assumem o compromisso de publicar seus
inventários de GEE de acordo com a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol. O Protocolo é uma
ferramenta confiável, adotada por empresas e governos de todo o mundo para medição de emissões de
gases indutores do aquecimento global. Ser uma EPC significa também desenvolver soluções tecnológicas
para medição e redução das fontes de efeito de estufa. Em 30 de novembro de 2010, o Banco aderiu aos
documentos “Propostas empresariais públicas para uma economia de baixo carbono no Brasil: Energia,
Transportes e Agropecuária”, reafirmando os compromissos assumidos com a Plataforma EPC.
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Vista da Serra dos Pirineus e para a cidade de Pirenópolis (GO), onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo Cidades Sustentáveis.
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Objetivos do Milênio (ODM): Em parceria com o Governo Federal, o Banco do Brasil e a Fundação Banco
do Brasil desenvolvem uma série de iniciativas voltadas para a concretização dos oito Objetivos do Milênio,
compromisso assumido pelos países-membros das Nações Unidas no ano 2000. Além disso, o BB apoia e
patrocina o Prêmio ODM desde sua primeira edição, em 2005.
Pacto Global das Nações Unidas: No Fórum Econômico Mundial, em Davos, em 31 de janeiro de 1999, o
então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, desafiou os líderes empresariais mundiais a apoiar e
adotar o Pacto Global, tanto em suas práticas corporativas individuais quanto no apoio a políticas públicas
apropriadas. O Pacto Global é uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar a comunidade empresarial
internacional para a promoção de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio
ambiente e combate à corrupção. O Pacto Global foi criado para ajudar as organizações a redefinirem suas
estratégias e ações, a fim de que todas as pessoas possam compartilhar dos benefícios da globalização,
evitando que esses sejam aproveitados por poucos. Em junho de 2010, o BB participou de Encontro de
Líderes do Pacto Global 2010 sobre o tema “‘Construindo uma Nova Era da Sustentabilidade”, na sede da
Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque (EUA). O encontro foi dividido em três partes: ‘Definindo a
Agenda da Sustentabilidade’, em que foram debatidos a importância da orientação ética para os mercados
globalizados e a necessidade do desenvolvimento de processos mais robustos de gestão de riscos; ‘Liderando a Mudança’, que destacou o papel da liderança empresarial na disseminação de melhores práticas de
sustentabilidade e de governança em toda a organização, suas subsidiárias e cadeia de valor; e ‘Alcançando
o Desenvolvimento’, que enfatizou a responsabilidade do mundo dos negócios na definição de estratégias
e soluções para o combate à pobreza global.
Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo: Em agosto de 2005, o Banco do Brasil, juntamente com outras
54 empresas, aderiu ao Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo proposto pelo Instituto Ethos. Pelo pacto,
os signatários acordam em incrementar esforços visando dignificar e modernizar as relações de trabalho
nas cadeias produtivas dos setores comprometidos no cadastro de empregadores que tenham mantido
trabalhadores em condições análogas à escravidão. Desde agosto de 2004, o Banco do Brasil já praticava
a suspensão de novos créditos a clientes incluídos na relação de empregadores e proprietários rurais que
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efeito estufa, identificado por meio de análise dos inventários de emissões. Como o BB recebe questionamentos de investidores, clientes, governos e organizações da sociedade civil quanto às suas práticas em responsabilidade social corporativa, a adesão a esse índice é mais uma reposta do BB a esses questionamentos.
A adesão do Banco do Brasil ao ICO2 ocorreu em junho de 2010 e demonstrou ao mercado o compromisso
com a transparência, bem como a disposição na busca pelo alinhamento às melhores práticas referentes à
ecoeficiência empresarial e à contribuição para uma economia de baixo carbono, coerente com o disposto
em sua Estratégia Corporativa.
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submetem seus trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenham em condições análogas
ao trabalho escravo divulgada pelo Ministério do Trabalho.
Principles for Responsible Investment (PRI): A BB DTVM aderiu ao Princípios para o Investimento Responsável. O PRI consiste em seis princípios básicos, que se desdobram em diretrizes, cuja finalidade é viabilizar a
incorporação das questões sociais, ambientais e de governança corporativa às práticas de análise, decisão
e gestão de investimentos. O público-alvo do PRI é o conjunto dos investidores institucionais, proprietários
de ativos. Também podem ser signatários os gestores externos de ativos e os prestadores de serviços/consultores.
Princípios de Empoderamento das Mulheres: O Banco do Brasil aderiu, em 30 de agosto de 2010, aos Princípios de Empoderamento das Mulheres. Trata-se de uma iniciativa conjunta do Fundo das Nações Unidas
para o Desenvolvimento das Mulheres (UNIFEM) com o Pacto Global das Nações Unidas, que prevê, entre
outras ações: estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero; promover educação, treinamento e desenvolvimento profissional para mulheres; medir e publicamente relatar o progresso
no alcance da igualdade de gênero.
Princípios do Equador: Os Princípios do Equador são um conjunto de políticas e diretrizes a ser observado
na análise dos seguintes produtos financeiros: operações de Project Finance com valor de investimento
igual ou superior a US$ 10 milhões; serviços de assessoria para operações de Project Finance; Empréstimos
e financiamentos Corporativos Dirigidos a Projetos (Project Related Corporate Loans) com valor igual ou
superior a US$ 100 milhões, participação individual da instituição financeira de pelo menos US$ 50 milhões
e prazo igual ou superior a dois anos; Empréstimos-ponte (Bridge Loans) com prazo inferior a dois anos e
intenção de liquidação por meio de operações de Project Finance ou por Empréstimos e Financiamentos
Corporativos Dirigidos a Projetos. Tendo por base critérios socioambientais referenciados nos Padrões de
Desempenho de Sustentabilidade estabelecidos pela International Finance Corporation (IFC), e nas Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial, os princípios versam sobre avaliações
ambientais; proteção a habitats naturais; gerenciamento de pragas; segurança de barragens; populações
indígenas; reassentamento involuntário de populações; propriedade cultural; trabalho infantil, forçado ou
escravo; projetos em águas internacionais e saúde e segurança no trabalho. O Banco do Brasil, em fevereiro
de 2005, foi o primeiro banco oficial em nível mundial a integrar o grupo de instituições financeiras que
aderiu aos Princípios do Equador. Em julho de 2006 e junho de 2013, formalizou sua readesão ao pacto,
versões atualizadas após longo processo de consultas e debates entre bancos, clientes e organizações da
sociedade civil.
Pró-Equidade de Gênero: O Banco pactuou, em outubro de 2007, a adesão à segunda edição do Programa
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Programa Brasileiro GHG Protocol: Em maio de 2008, foi lançado o Programa Brasileiro GHG Protocol com
o objetivo de incrementar a capacidade técnica e institucional de empresas no gerenciamento de suas
emissões de gases de efeito estufa através da disseminação da metodologia GHG Protocol para cálculo e
reporte. O GHG Protocol é uma das principais ferramentas para a identificação e cálculo de emissões de
gases de efeito estufa e suporte para o gerenciamento das mesmas, sendo utilizado pelas maiores empresas do mundo. Atento aos novos riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas, o Banco do
Brasil apoiou a iniciativa brasileira como membro-fundador, comprometendo-se a realizar o inventário de
suas emissões a partir de metodologia adaptada à realidade brasileira. Sua utilização apoiará a adoção de
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Pró-Equidade de Gênero, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), da Presidência da República. O objetivo é desenvolver novas concepções na gestão de pessoas e cultura organizacional para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho. As empresas participantes concorrem ao
Selo Pró-Equidade de Gênero se atingirem os objetivos do Programa e as metas traçadas em seus planos
de ação. Em março de 2009, o Banco do Brasil foi uma das 23 empresas brasileiras a receber o Selo Pró-Equidade. O Banco foi destacado pelo seu compromisso no âmbito do Programa e os reflexos positivos
por sua atuação na sociedade brasileira. Uma das ações realçadas pela SPM no âmbito do Programa Pró-Equidade de Gênero do BB foi a concessão da licença-maternidade de 6 meses, aprovada pelo Conselho
Diretor no final do mês de março de 2009. Este avanço foi um dos itens do Plano de Ação do Programa Pró-Equidade de Gênero para o biênio 2009/2010. O BB, porém, atendendo aos anseios do seu corpo funcional
feminino, decidiu antecipadamente pela prorrogação, sendo o primeiro banco a anunciar a concessão da
licença-maternidade de 180 dias, alinhando-se, assim às expectativas de proteção à infância e valorização
da mulher. A medida, que abrange mães gestantes e adotantes, vem ao encontro das políticas de gestão
de pessoas e responsabilidade socioambiental do BB. Como forma de oferecer as mesmas oportunidades
para homens e mulheres, assim como eliminar qualquer tipo de discriminação, o Banco apresentou propostas que englobam Processos de Capacitação e Treinamento, Ascensão Profissional e Planos de Cargos e
Carreira, Programas de Saúde e Segurança, Salário e Remuneração, Políticas de Benefícios, Mecanismos de
Combate às Práticas de Discriminação e de Sensibilização na Cadeia de Relacionamento. O Banco do Brasil,
ainda no contexto do Programa Pró-Equidade de Gênero apoia a campanha nacional “Homens unidos pelo
fim da violência contra as mulheres”, lançada, em outubro de 2008, pela Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres (SPM). A iniciativa é uma resposta do estado brasileiro à convocação do Secretário-Geral da
ONU, Ban Ki-moon, que lançou, em fevereiro de 2009, a campanha mundial “United to End Violence Against
Women”. Em Junho de 2010, foi realizada Oficina Melhores Práticas em Equidade de Gênero nas Empresas
Públicas e Estatais de Economia Mista, com participação ativa do BB, coordenando mesas temáticas. Em 1º
de Setembro de 2010, ocorreu em Foz do Iguaçu (PR), o II Ciclo de Encontros Regionais para o Fortalecimento da Equidade de Gênero no Mundo do Trabalho. O evento contou com a participação do Banco do Brasil
e de sete outras empresas estatais. Em 8 de Dezembro de 2010, em Brasília, o Banco conquistou o selo, pelo
segundo ano consecutivo.
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políticas e desenvolvimento de estratégias baseadas em um conhecimento consistente das emissões de
gases de efeito estufa decorrentes de suas atividades e de suas oportunidades de redução. Os promotores
do Programa Brasileiro GHG Protocol são o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, o Conselho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentável, o Ministério do Meio Ambiente, o World Resources Institute e o World
Business Council for Sustainable Development, com apoio da Embaixada Britânica e da Agência
Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional. Com base no escopo definido pelo Banco do Brasil,
a primeira fase do trabalho buscou identificar o volume de emissões a partir do consumo de combustíveis
fósseis utilizados nos geradores próprios de energia, do volume de energia elétrica adquirida das concessionárias e dos deslocamentos aéreos de funcionários, por necessidade de serviço. Somando as três fontes
de emissão, calculadas nesta primeira etapa do programa, chega-se a uma quantidade de emissões pelo
Banco do Brasil em 2009 de 31.301,72 toneladas de CO2 equivalente. Para mitigar e reduzir este volume, o
Banco do Brasil tem investido fortemente, desde 2006, em projetos de aumento da eficiência energética sob
o âmbito do Programa de Ecoeficiência.
Protocolo Verde: O Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental, conhecido informalmente como Protocolo Verde, é uma carta de princípios para o desenvolvimento sustentável firmada por
bancos oficiais em 1995 (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES, Caixa Econômica
Federal e Banco Central do Brasil) pela qual se propõem a empreender políticas e práticas que estejam
sempre e cada vez mais em harmonia com o objetivo de promover um desenvolvimento que não comprometa as necessidades das gerações futuras. Em maio de 2008, a partir de discussões sobre os impactos do
desmatamento na Amazônia envolvendo órgãos governamentais e bancos públicos federais, foi constituído
grupo de trabalho para avaliação e revisão do Protocolo Verde, com representantes do Ministério do Meio
Ambiente, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Fazenda, Banco do Nordeste do Brasil, Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil. O resultado deste esforço foi a proposição de nova redação que defende que os bancos podem
cumprir um papel indutor fundamental na busca de um desenvolvimento sustentável que pressuponha a
responsabilidade com a conservação ambiental e uma contínua melhoria no bem estar social. Para tanto,
são previstos princípios que envolvem o compromisso dos bancos com: o fomento ao desenvolvimento sustentável; a avaliação socioambiental dos empreendimentos a serem financiados; a ecoeficiência das práticas
administrativas; a evolução das políticas e práticas voltadas à sustentabilidade; e a previsão de mecanismos
de monitoramento e governança dos compromissos assumidos pelos signatários. Em agosto de 2008, os
presidentes dos bancos oficiais aderiram ao novo Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental - Protocolo Verde. Em 6 de junho de 2010, o BB participou do Workshop FEBRABAN Protocolo Verde
visando elaborar indicadores de desempenho para a implementação do Protocolo. A partir da realização
do evento, a FEBRABAN, a Fundação Getulio Vargas e os bancos signatários do Protocolo Verde buscam
delinear um instrumento de avaliação das instituições financeiras no tocante ao cumprimento dos princípios
lá estabelecidos.
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Assinatura e Visita de Campo em Lençóis Paulista (SP), onde o Programa Água Brasil atua pelo eixo Água e Agricultura.
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Selo “Empresa Amiga da Criança”: O Banco do Brasil mantém, desde 2004, o selo “Empresa Amiga da
Criança”, da Fundação Abrinq, instituição consagrada internacionalmente pelo combate ao trabalho infantil
e ações de apoio às crianças brasileiras. Para fazer jus ao selo, as empresas devem se comprometer a desenvolver iniciativas voltadas para a defesa dos direitos e da qualidade de vida das crianças e adolescentes.
Adesão ao Soja Plus: em 04.12.2014, o Banco do Brasil aderiu ao Programa de Gestão Econômica, Social e
Ambiental da Soja Brasileira - Soja Plus. O Programa Soja Plus foi criado em 2010 pela Associação Brasileira
das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso (Aprosoja)
e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com objetivo de: promover e fomentar a melhoria contínua nas propriedades rurais que participam do Programa; suprir a carência da extensão rural brasileira,
apoiando e orientando os produtores com assistência técnica em gestão; e coordenar ações entre os agentes da cadeia produtiva (governo, indústria, instituições de pesquisa, sindicatos e associações de produtores
rurais). O Programa atua nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais. Entre os
trabalhos desenvolvidos pelo Programa está a capacitação gratuita de produtores rurais sobre saúde e segurança no trabalho, adequação de construções rurais à legislação e novo Código Florestal.
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