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RESUMO  

 

GIUSTI, Daiane. Responsabilidade Socioambiental nas Instituições Financeiras – O Caso de Uma 

Cooperativa de Crédito no Sul do Brasil. Dissertação (Mestrado). Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ, 2020. 106p. 

 

O Banco Mundial atualmente incentiva práticas sustentáveis nas transações financeiras que realiza e, 

também, incentiva as demais instituições financeiras no âmbito internacional para seguirem a mesma 

linha. A presente pesquisa buscar desvendar como o esverdeamento do Banco Mundial interferiu na 

decisão do Conselho Monetário Nacional editar a Resolução 4.327/2014, que visa estabelecer 

responsabilidade socioambiental perante às instituições financeiras brasileiras. E, verificar a 

viabilidade das instituições adotarem na gestão de seus negócios práticas que fomentem o 

desenvolvimento sustentável. Garantir o desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo a 

preservação do meio ambiente para as gerações atuais e futuras não é uma tarefa fácil, mas é o 

objetivo do desenvolvimento sustentável. Será realizado um estudo de caso em uma Cooperativa de 

Crédito para entender como ocorre o processo de institucionalização de uma Política de 

Responsabilidade Socioambiental, quais mecanismos podem ser utilizados para que ela tenha eficácia, 

quem fiscaliza essa implementação e se fato uma política dessa natureza proporciona proteção ao meio 

ambiente. O objetivo geral da pesquisa é analisar o modo como a política de ambientalização do 

Banco Central rebate nas instituições de crédito nacionais e como estas promovem suas diretrizes 

considerando o caso das cooperativas de crédito e como é operada a governança nesse âmbito. Tem-se 

como objetivos específicos estudar os meios que podem ser utilizados para proporcionar eficácia à 

responsabilidade socioambiental. Identificar as estratégias de sustentabilidade e rendimento nas 

instituições financeiras. Arrolar as estratégias adotadas pelas instituições financeiras para monitorar e 

avaliar a aplicação da sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, conforme exigências 

contidas na Resolução n. 4.327/2014 do Banco Central do Brasil. A pesquisa faz parte da linha de 

pesquisa Direito, Cidadania e Socioambientalismo do Programa de Pós – Graduação Stricto Sensu, da 

Unochapecó. Na pesquisa será adotado o método dedutivo mediante a análise documental, estudo 

bibliográfico sobre o tema em análise. Conclui-se com a pesquisa que a intenção do Conselho 

Monetário Nacional ao emitir a Resolução 4.327/2014 foi extremamente importante e significativa, 

mas não é o bastante para que as instituições financeiras possam ser indutoras de sustentabilidade e 

promotoras de proteção socioambiental aliando uma prática de negócios mais inovadora, adequada, 

equitativa e beneficia para a sociedade e o meio ambiente. 

Palavras-chave: Responsabilidade socioambiental, instituições financeiras, compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
GIUSTI, Daiane. Social and Environmental Responsibility in Financial Institutions - The Case of a 

Credit Cooperative in Southern Brazil. Thesis (Master's degree). Community University of Chapecó 

Region - UNOCHAPECÓ, 2020. 106p. 

 

The World Bank currently encourages sustainable practices in its financial transactions and also 

encourages other financial institutions at the international level to follow the same line. This present 

research seeks to discover how the greening of the World Bank interfered in the decision of the 

National Monetary Council to issue Resolution 4,327 / 2014, which aims to establish socio-

environmental responsibility towards Brazilian financial institutions. And, verify the viability of the 

institutions to adopt practices that promote sustainable development in the management of their 

businesses. Ensuring economic development and at the same time preserving the environment for 

current and future generations is not an easy task, but it is the objective of sustainable development. A 

case study will be carried out in a Credit Cooperative to understand how the process of 

institutionalization of a Socio-Environmental Responsibility Policy occurs, what mechanisms can be 

used for it to be effective, who oversees this implementation and whether such a policy provides 

protection to the environment. The general objective of the research is to analyze how the Central 

Bank's environmental policy affects national credit institutions and how they promote their guidelines 

considering the case of credit unions and how governance is operated in this context. Its specific 

objectives are to study the means that can be used to provide effectiveness to socio-environmental 

responsibility. Identify sustainability and performance strategies in financial institutions. List the 

strategies adopted by financial institutions to monitor and evaluate the application of sustainability and 

socio-environmental responsibility, in accordance with requirements contained in Resolution no. 4,327 

/ 2014 from the Central Bank of Brazil. The research is part of the research line Law, Citizenship and 

Socioenvironmentalism of the Stricto Sensu Postgraduate Program, of Unochapecó. In the research, 

the deductive method will be adopted through document analysis, bibliographic study on the subject 

under analysis. It is concluded with the research that the intention of the National Monetary Council 

when issuing Resolution 4,327 / 2014 was extremely important and significant, but it is not enough for 

financial institutions to be able to induce sustainability and promote social and environmental 

protection, combining a practice of more innovative, appropriate, equitable business and benefits 

society and the environment. 

 

Keywords: Socio-environmental responsibility, financial institutions, compliance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O evento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Homem e o Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia, no ano de 1972, foi o marco fundante da 

“institucionalização ambiental” no âmbito mundial. O tema continuou sendo discutido 

mundialmente, sendo realizados outras várias conferências em nível mundial posteriormente. 

A partir da análise de como ocorreu o surgimento da preocupação ambiental em nível 

internacional, se inicia o estudo sobre quais influências essa nova realidade teve perante o 

Banco Mundial, ou seja, como ocorreu o esverdeamento do Banco Mundial. 

Cronologicamente, de 1950 a 1960 o Banco Mundial priorizou a reconstrução dos 

países afetados pela Segunda Guerra Mundial e o desenvolvimento econômico. No ano 1970 

em diante permitiu que ONGs e que outras organizações políticas trouxessem a ele assuntos 

relacionados aos direitos humanos e meio ambiente. No decorrer da pesquisa é feita uma 

abordagem história do que aconteceu nos anos subsequentes até chegar a fase do 

esverdeamento propriamente dita. 

O Banco Mundial atualmente incentiva práticas sustentáveis nas transações 

financeiras que realiza e, também, incentiva as demais instituições financeiras no âmbito 

internacional para seguirem a mesma linha. Possui políticas socioambientais que visam fazer 

com que os empreendimentos financiados por ele não causem prejuízos ao meio ambiente e às 

pessoas. 

Diante de tal evidência serão abordadas as influências que as Políticas 

Socioambientais adotadas pelo Banco Mundial influenciaram na adoção das mesmas práticas 

nas instituições financeiras brasileiras e como essas instituições buscam promover a proteção 

ambiental.  

Nesse sentido, a presente pesquisa buscar desvendar como o esverdeamento do 

Banco Mundial interferiu na decisão do Conselho Monetário Nacional editar a Resolução 

4.327/2014, que visa estabelecer responsabilidade socioambiental perante as instituições 

financeiras brasileiras. 

 E, verificar a viabilidade das instituições adotarem na gestão de seus negócios 
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práticas que fomentem o desenvolvimento sustentável. Garantir o desenvolvimento 

econômico e ao mesmo tempo a preservação do meio ambiente para as gerações atuais e 

futuras não é uma tarefa fácil, mas é o objetivo do desenvolvimento sustentável. 

O objetivo principal da pesquisa é responder de que modo a política de 

ambientalização exigida pelo Conselho Monetário Nacional rebate nas instituições financeiras 

nacionais e como estas promovem suas diretrizes considerando o caso das Cooperativas de 

Crédito. O interesse pelo tema, surgiu, em razão da pesquisadora trabalhar na área de 

compliance1 em uma instituição financeira que faz parte do cooperativismo de crédito e pelo 

fato de ter participado do processo de implementação das exigências contidas na Resolução n. 

4.327/2014. 

Na pesquisa será adotado o método dedutivo mediante a análise documental, estudo 

bibliográfico sobre o tema em análise. 

Nesse contexto, busca-se analisar quais as decorrências da implementação de 

políticas socioambientais nas instituições financeiras. Também se objetiva com a pesquisa 

analisar o modo como a política de ambientalização do Banco Mundial rebate nas instituições 

de crédito nacionais e como estas promovem suas diretrizes considerando o caso das 

cooperativas de crédito e como é operada a governança nesse âmbito. Para tanto, será 

necessário estudar os meios que podem ser utilizados para proporcionar eficácia à 

responsabilidade socioambiental, bem como identificar as estratégias de sustentabilidade e 

rendimento nas instituições financeiras e arrolar as estratégias adotadas pelas instituições 

financeiras para monitorar e avaliar a aplicação da sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental, conforme exigências contidas na Resolução n. 4.327/2014 do Conselho 

Monetário Nacional. 

E, será feito um estudo de caso em uma Cooperativa de Crédito para entender como 

ocorre o processo de institucionalização de uma Política de Responsabilidade Socioambiental, 

 
1 A missão da área de Compliance em uma instituição está voltada a assegurar a existência de políticas e normas, 

pontos de controle nos processos para mitigar riscos, relatórios que visem melhorias nos controles internos e 

práticas saudáveis para a gestão de riscos operacionais. 

Tudo isso para garantir credibilidade frente a clientes, fornecedores, acionistas e colaboradores, de forma 

transparente, assegurar que a estrutura organizacional e os procedimentos internos estão em conformidade com 

os regulamentos externos e internos, além de permitir que a companhia mantenha suas finanças saudáveis, 

minimizando riscos de perdas (LARUCCIA, YAMADA 2013, p. 51). 
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quais mecanismos podem ser utilizados para que ela tenha eficácia, quem fiscaliza essa 

implementação e se fato uma política dessa natureza proporciona proteção ao meio ambiente. 

 

1.1 INTRODUÇÃO A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A pesquisa em si tem como propósito encontrar respostas para problemas que são 

propostos. A pesquisa que será explanada será exploratória, descritiva utilizando o método 

dedutivo. E o estudo foi baseado na pesquisa bibliográfica e documental. 

As pesquisas exploratórias visam “[...] proporcionar maior familiaridade como 

problema [...]. Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na 

maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso” (GIL, 

2002, p.1).  

Gil (2002, p.1) também entende sobre as pesquisas descritivas que: 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. Serão inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma de suas características mais significativas estão na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistêmica. 

A classificação da pesquisa em exploratória e descritiva visa o seu planejamento, ou 

seja, os meios pelos quais será feita a coleta e análise dos dados. 

O método dedutivo busca a partir de um contexto geral explicar fenômenos 

particulares. “O exercício metódico da dedução parte de enunciados gerias (leis universais) 

que supostos constituem as premissas do pensamento racional e deduzidas chegam a 

conclusões” (DINIZ; SILVA, 2008, p. 6).  

“Assim, o significado mais correto para a palavra método é “com caminho”. Em latim, 

método é methodus, que indica um caminho para chegar a um fim, ou mesmo a um 

determinado resultado” (PANASIEWICZ; BAPTISTA, 2013, p. 91). 

Inicia-se a delimitação da pesquisa abordando-se como ocorreu o esverdeamento do 

Banco Mundial com intuito de analisar os impactos que esse esveradeamento trouxe às 
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instituições financeiras brasileiras. Posteriormente será avaliado com ocorreu a adequação das 

instituições financeiras brasileiras com a proteção ambiental e qual a relação existente entre o 

esverdeamento do Banco Mundial e a edição da Resolução n. 4.327/2014 pelo Conselho 

Monetário Nacional exigindo às instituições financeiras brasileiras a adoção de uma Política 

de Responsabilidade Socioambiental. E ao final será feito estudo de caso analisado como 

ocorre a institucionalização da Política de Responsabilidade Socioambiental na instituição 

financeira Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol Central SC/RS) ou 

Sistema Cresol Central SC/RS. 

Sobre o estudo de caso Gil (GIL, 2002, p.12) entende que: 

Nas ciências, durante muito tempo, o estudo de caso foi encarado como 

procedimento pouco rigoroso, que serviria apenas para estudos de natureza 

exploratória. Hoje, porém, é encarado como o delineamento mais adequado para a 

investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos. 

A pesquisa é exploratória, descritiva e utiliza o método dedutivo em razão de partir do 

contexto geral em que surge o esverdeamento do Banco Mundial, para depois esmiuçar os 

reflexos que esse fenômeno teveram nas instituições financeiras brasileiras até se chegar a 

estudar especificamente a institucionalização da Política de Responsabilidade Socioambiental 

na Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol Central SC/RS) ou Sistema 

Cresol Central SC/RS. 
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2. SOCIOAMBIENTALISMO NAS POLÍTICAS DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS  

 

Este capítulo tem por objetivo discorrer como iniciou a preocupação com o meio 

ambiente internacionalmente. Posteriormente será exposto como o Banco Mundial promoveu 

a inserção de políticas socioambientais na sua gestão e o escopo da sua criação.  

Analisar-se-á, também, como as políticas socioambientais adotadas pelo Banco 

Mundial influenciaram de alguma maneira a atuação das instituições financeiras brasileiras 

em relação ao meio ambiente. 

 

2.1 Como surgiu a preocupação com o meio ambiente em âmbito internacional  

 

Não se trata de procurar a genealogia dos problemas ambientais. Em texto 

memorável Foladori e Taks (2004) desmistificam a relação harmoniosa entre sociedades pré-

industriais e natureza, frequentemente evocada como antônimo da situação atual. Na 

sociedade contemporânea, capitalista ou não, falar em crise ambiental requer observar a 

heterogeneidade de grupos sociais e a diversidade no interior destes, e as contradições 

existentes. Os fatos ambientais alçados ao status de problema residem nas diversas ciências 

que se debruçam em estudá-los, disputando a legitimidade do campo científico (BOURDIEU, 

1976), do vasto leque das ciências econômicas, ao direito, à biologia, à ecologia, enfim, torna-

se um campo de estudo e de efeitos à sociedade. 

  Seguramente, o evento da Organização das Nações Unidas sobre o Homem e o 

Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972, é o marco fundante da 

“institucionalização ambiental”, tomando emprestado o conceito de Pierre Bourdieu (2008, p. 

91) que entende o rito de instituição como um rito que “tende a consagrar ou a legitimar, isto 

é, a fazer desconhecer como arbitrário e a reconhecer como legítimo e natural um limite 

arbitrário, ou melhor, a operar solenemente, de maneira lícita e extraordinária, uma 

transgressão dos limites constitutivos da ordem social e da ordem mental a serem 

salvaguardadas a qualquer preço [...]”. 
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O rito de instituição marca a linha de inclusão e exclusão, daqueles que participam e 

não participam, que aderem e não aderem. Acrescente-se, daqueles que participam observa-se 

os ungidos de nobreza, com direito a veto, e aqueles que são simplesmente participantes e 

candidatos a tomadores de empréstimos, submetendo-se ao rol das exigências apresentadas. A 

Conferência de Estocolmo tinha por objetivo a proteção ambiental e o desenvolvimento 

econômico. Dela resultou um cabedal de preceitos e fundamentos para as ações consideradas 

sustentáveis. Recorrer à Conferência e ao Relatório [de Brundtland] decorrente da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é uma legitimação de ato instituído 

como fundamentado nos preceitos adequados e referendados. A Conferência percorreu o 

percurso institucional da ONU. A XXIII Sessão da Assembleia Geral da ONU, de dezembro 

de 1968, por meio da Resolução 2398, contou com previsão de convocação de Conferência 

para discussão do ambiente humano.  

Deve ser levado em conta o contexto que antecedeu a Conferência e no qual foi 

gestada a Resolução 2398, mencionada acima. De um lado, a guerra fria foi vivenciada pelo 

antagonismo dos dois grandes blocos, um sob liderança dos Estados Unidos e outro pela 

União Soviética. De outro lado, repercutia a discussão do Clube de Roma2 e do crescimento 

zero, cujo relatório seria publicado às vésperas da Conferência, traduzindo o embate entre os 

países industrializados e aqueles em vias e aspirando à industrialização.  

No âmbito político, a China Nacionalista participou pela primeira vez de atividade da 

ONU e, por parte da União Soviética e países aliados, houve boicote. 

Cabe lembrar que a União Soviética, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia, 

que haviam participado ativamente do processo preparatório, no entanto não se fizeram 

representar, em protesto pela decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro 

de 1971, de limitar a participação em Estocolmo aos países membros da ONU, ou membros 

de uma ou mais de suas Agências Especializadas. Com isso, Alemanha Federal, preenchendo 

os requisitos, teve assento, o que foi negado à Alemanha Democrática, aliada ao bloco 

socialista (CORRÊA DO LAGO, 2006). 

Entre boicotes e adesões, participaram representantes de 113 países, e concluíram 

 
2 Criado em 1968, composto por um grupo de pessoas que visa discutir sobre política, economia internacional, 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 
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que era essencial a criação de instrumentos e políticas com o propósito de solucionar os 

problemas ambientais. Essa foi a primeira vez que diversos países se reuniram para encontrar 

meios eficazes para a resolução dos graves problemas ambientais mundiais. 

Ao encerrar-se a Conferência, foram aprovados a Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, com 26 princípios, e o Plano de Ação para o 

Meio Ambiente Humano, com 109 recomendações.  

A Declaração de Estocolmo, em 1972, elevou o meio ambiente ao nível de direito 

fundamental do ser humano em seu primeiro princípio3. Ao estabelecê-lo, firmou-se o 

comprometimento de todos os homens na busca pela preservação ambiental para as presente e 

futuras gerações. No Brasil, essa nova perspectiva se concretizou em 1988 com a 

promulgação da Constituição Federal, ao considerar o meio ambiente como um direito 

fundamental. 

Independente da conceituação atribuída ao meio ambiente, certo é que ele engloba o 

homem, a natureza e todos os seus elementos e a forma como estes estão relacionados, faz 

com que qualquer agressão ao meio ambiente afete diretamente a coletividade humana. Esse 

movimento no âmbito internacional em prol da defesa ambiental refletiu, também, no Brasil.  

O reconhecimento da proteção ambiental no Brasil iniciou, na década de 30, mas 

somente consolidou-se nas décadas de 80 e 90. Cabe ressaltar que as primeiras legislações 

que regulamentaram a questão ambiental no Brasil foram: o Decreto-lei 5.481/1929, referente 

a questões urbanísticas; Decreto 24.645/1934, de proteção aos animais; Decreto 24.634/34, 

Código de Águas; Código Florestal de 1965; Lei de Proteção à Fauna de 1967; Decreto-lei 

303/1967, criador do Conselho Nacional de Controle de Poluição; Lei 5.197/1967 assegura a 

proteção à fauna; Lei 6.766/1979 regulamenta o parcelamento do solo urbano; Lei 6.803/80 

instituiu diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e 

posteriormente em 1981, a Lei n. 6.938 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).  

A Lei n. 6.938 de 1981 definiu em seu artigo 3º, inciso I, o meio ambiente, como 

sendo o “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

 
3 O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em 

um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 

obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. 
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biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Mas infelizmente não 

teve muito êxito, somente a partir do advento da Constituição Federal de 1988 que o meio 

ambiente foi considerado um direito fundamental e houve a recepção da Lei 6.938/81 em 

quase todos os seus aspectos.  

Depois da realização da Conferência de Estocolmo ocorreu uma série de debates 

sobre os riscos da degradação do meio ambiente que, de forma esparsa, começaram nos anos 

60, e ganharam no final dessa década e no início dos anos 70 uma certa densidade, que 

possibilitou a primeira grande discussão internacional. 

Posteriormente, em 1987, foi apresentado pela Comissão Mundial Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, o Relatório de Brundtland, denominado “Nosso Futuro 

Comum”, e foi instituído com o propósito de servir como método para corrigir os desvios do 

desenvolvimento em relação ao meio ambiente. Representou a síntese da ideia oficial e 

hegemônica do desenvolvimento sustentável, sobre a qual todas as iniciativas nacionais e 

multilaterais posteriores haveriam de se reportar (SOUZA, 2000, p. 70-71 e 72). 

Já em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência Rio/Eco –92 

(Conferência das Nações Unidas sobre meio Ambiente e Desenvolvimento), também com o 

propósito de encontrar alternativas eficazes para a proteção e preservação do meio ambiente, 

participaram representantes de 178 (cento e setenta e oito) países. Nesta conferência foi 

aprovada a Agenda 21, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, Convenção sobre Mudanças Climáticas, Declaração de Princípios sobre 

Florestas e a Convenção sobre a Biodiversidade.  

O Direito Ambiental surgiu com o escopo ordenar e sistematizar as normas 

referentes ao meio ambiente, para promover a defesa da qualidade de vida para todos, com 

perspectivas de alterar a concepção de que o lucro e o progresso técnico se sobrepõem ao 

meio ambiente. Como ressalta Antunes (2006, p. 20), o “objetivo do direito ambiental é 

reconhecer o ser humano como parte integrante da natureza. O Direito Ambiental veio para 

solucionar as controvérsias existentes entre a sociedade e o meio ambiente”. 

 A constitucionalização ambiental é uma tendência internacional, e é consequência 

da Declaração de Estocolmo de 1972, bem como da Rio – 92, que influenciaram diversos 
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países a contemplar em suas constituições a defesa ao meio ambiente, conferindo-lhe proteção 

especial e visando com isso a preservação das presentes e futuras gerações. 

Ao utilizar os recursos naturais, renováveis ou não, as empresas estão apropriando-

se de um patrimônio ambiental e social que é comum à humanidade. Tais recursos, 

quando devolvidos ao meio de forma deteriorada, afetam negativamente este 

patrimônio natural sob vários aspectos. Os principais impactos ambientais como a 

redução do volume de água potável, o comprometimento da qualidade do ar pela 

emissão de gases tóxicos, a diminuição da área de terras habitáveis e cultiváveis, 

entre outros muito impactos, restringem as condições de sobrevivência desta e das 

gerações futuras. Esses recursos, consumidos indiscriminadamente, sem uma 

política empresarial ou um sistema de gestão ambiental, levam ao comprometimento 

da qualidade de vida e do meio (OLIVEIRA et al, 2009). 

A principal dificuldade encontrada no âmbito ambiental é a possibilidade de 

harmonizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, ou seja, a instituição 

do desenvolvimento sustentável que visa satisfazer “as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” 

(BRUNDTLAN, 1991, p. 46). Mas uma das alternativas encontradas para amenizar/conciliar 

a solução de tal problemática não está descolada das políticas socioambientais por instituições 

financeiras. 

 

2.2  A inserção de políticas socioambientais pelo Banco Mundial 

  

O propósito deste tópico é discorrer sobre a trajetória da consolidação do Banco 

Mundial e do seu esverdeamento. De acordo com Gustavo Lins Ribeiro (2000) escrevendo a 

respeito dos seguidores de Saint Simon, entusiastas de grandes obras no século XIX, 

propunham um banco em escala mundial para o financiamento daquelas. Para o bem ou para 

o mal, o banco surge somente em 1946, dois anos após o acordo Bretton Woods. 

Em julho de 1944, realizou-se na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, a 

Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Participaram 44 (quarenta e quatro) 

delegações aliadas e a Argentina, considerada um país neutro. Mas somente a negociação 

entre Estados Unidos e Reino Unido que determinou o essencial. O encontro tinha como 

objetivo criar um Fundo Monetário Internacional e um Banco destinado à construção e 

desenvolvimento, ou seja, criar o Banco Mundial. Realizou-se a Conferência com intuito de 
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tornar estável o Sistema Financeiro Internacional, que apresentava problemas desde a 

Primeira Guerra Mundial.  

Finda a guerra, aprovado o acordo de Bretton Woods no Congresso Americano, e 

houve assinatura de vinte e oito Estados-membros, entrando em funcionamento o Banco 

Mundial em 1946 (PEREIRA, 2014). Ele define-se como “uma fonte vital de assistência 

financeira e técnica para países em desenvolvimento” [...], atuando na concessão de 

empréstimos e outras subvenções nas áreas de educação, saúde, administração pública, 

infraestrutura, agricultura, meio ambiente e gestão de recursos naturais, [...]” (GAMEIRO; 

MARTINS, 2018, p. 18).  

O Banco Mundial é uma organização internacional que oferece empréstimos e 

assistência técnica a países com renda baixa e média para uma ampla gama de 

projetos de desenvolvimento, programas e iniciativas de reformas de política 

pública. O Banco é propriedade de seus 188 países membros, representados pelo 

Conselho de Diretores com 25 assentos, onde o poder de voto é distribuído de 

acordo com a quantidade de dinheiro que cada país contribui ao Banco. Os países da 

América Latina e o Caribe ocupam 4 destes 25 assentos no Conselho de Diretores do 

Banco Mundial (Bank On Human Rigths).  

  A hegemonia norte-americana foi evidente, uma vez que aquele país era o maior 

acionista e com poder de veto. Amplitude das ações do banco abrange amplo leque, de A a Z. 

Sua ação é de ator político, intelectual e financeiro. Como um banco sui generis, além de 

emprestar recursos financeiros aos países membros, adota o papel de formulador e articulador 

de políticas (PEREIRA, 2014, p. 78).  

Seguindo as pistas de Mendes Pereira (2009), o mais interessante seria chamar de 

Grupo Banco Mundial (GBM), composto por sete organizações, não harmônicas, 

necessariamente, com diferentes instâncias de decisão, a saber: o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento, (BIRD), criado juntamente com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), na Conferência de Bretton Woods; Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID), criada em 1960; A (CFI) Corporação Financeira Internacional, 

constituída em 1956; o (CICDI) Centro Internacional para Conciliação de Divergências de 

Investimentos, instalado em 1966; a Agência Multilateral de Garantias de Investimentos 

(AMGI), da década de 80 (oitenta); o (IDE) Instituto de Desenvolvimento Econômico, de 

1955, posteriormente nominado por Instituto Banco Mundial (IBM) e o Painel de Inspeção, 

constituído em 1993. O Banco Mundial, no stricto sensu, consiste no BIRD e na AID. O 

poder de voto no Banco Mundial, tal qual no FMI, é proporcional ao capital aportado por cada 
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Estado-membro, quantia que é negociada politicamente entre os Estados. Por um acordo 

informal vigente desde 1944, o presidente do Banco Mundial é tradicionalmente um cidadão 

norte-americano indicado pelos Estados Unidos 

A atenção para a agricultura ocorreu na década de 60 (sessenta) por meio da AID 

(Associação Internacional de Desenvolvimento). Na década seguinte, as políticas do BIRD 

foram direcionadas para “superação da pobreza”. É nesse contexto que surgiu o Programa de 

Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI), aliando a extensão rural com educação básica, 

estradas, sistemas de irrigação, saúde, planejamento familiar e programas de crédito que, ao 

final, levariam ao mercado. Nas décadas seguintes, os recursos ao desenvolvimento rural 

foram escassos (GAMEIRO, 2013, p.19-20).  

“A subida do banco à condição de organização multilateral relevante no pós-guerra 

foi escorada, do ponto de vista político e financeiro, pelos Estados Unidos, que sempre foram 

o maior acionista, [...]” (PEREIRA, 2011, p. 235). Os entes federativos brasileiros (União, 

Estados, Municípios, Distrito Federal), procuram meios para financiamentos de “[...] projetos 

governamentais junto a organizações internacionais e agências multilaterais de fomento, como 

no Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, com consideráveis volumes 

de empréstimos e consequente endividamento externo [...]” (POLIDO, 2017, p. 81).  

Como já foi dito, a hegemonia sempre foi do acionista majoritário. No entanto, em 

alguns momentos, como anos 80 (oitenta), houve tensões com o Japão que, àquela altura, era 

o segundo maior acionista. As disputas entre o primeiro acionista Estados Unidos e o segundo 

maior integralizador do Banco e do FMI o Japão, divergindo entre modelos liberais e 

ortodoxos de desenvolvimento, mostram divergências internas nas políticas do banco, como 

aquelas expressas na década de 90 (noventa) em relação à industrialização do mundo asiático.  

Do embate, sob demanda nipônica, resultou pesquisa do Banco Mundial na Ásia, 

cujo resultado fora apresentado como combinação sui generis da teoria neoclássica com o 

enfoque “amistoso com o mercado” (Mendes, 2014, p. 90) e que punha em relativo descrédito 

as pesquisas produzidas pelo banco, sob acusação de direcioná-las à sua perspectiva e linha 

político-ideológica. 
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Isso tudo nos leva a considerar o banco e suas agências como instância de produção e 

legitimação de conhecimento, indispensável para o seu papel. 

Mais tarde, tornaram-se tensas as relações entre o banco e os Estados Unidos. 

Simplificar as relações e posições dos atores é bastante perigoso. 

No período após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico era 

considerado como crescimento do produto interno bruto e de meios para o progresso em 

decorrência da construção de barragens, indústrias e estradas. No entanto, no final dos anos 

60, nos Estados Unidos e Europa, a forma como se dava esse desenvolvimento passou a ser 

questionada. Integrantes especialistas do Banco Mundial se sobressaíram na organização da 

conferência de Estocolmo e Robert McNamara, presidente da instituição à época, enfatizou 

abertamente a essencialidade de conciliar crescimento econômico e respeito ao meio ambiente 

(PEREIRA, 2011, p. 237-238). Institui-se então, em 1972, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA).  

O Banco Mundial desde 1969 concedeu maior respaldo ao tema com a nomeação de 

um conselheiro para cuidar especificamente as questões ambientais. Em 1971, foi criado 

escritório de assuntos ambientais e, a partir de então, o tema meio ambiente passou a fazer 

parte da instituição. 

Até 1978, os integrantes do Banco Mundial principalmente engenheiros e 

economistas entendiam que o tema ambiental era desnecessário e atrapalhava na preparação e 

implementação dos projetos. Nesse ano Goodland4 foi convidado a se juntar ao Banco 

Mundial. E, a partir de então, essa realidade começou a ser alterada.  

A força pragmática da negociação e circulação dos instrumentos de crédito 

internacional, de acordos de financiamento de projetos e de operações financeiras, 

demonstra, desde a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, 

na Conferência de Bretton-Woods, no século passado, a difícil tarefa de conciliação 

de objetivos sistêmicos. Em dada proporção, Estados teriam incentivos, em graus 

distintos, para deixar de ceder a pressões internas e externas pela observância de 

proteção de direitos de humanos e padrões ambientais (POLIDO, 2017, p. 69).  

Naquele período da década de 70 entendia-se que envolver questões ambientais nos 

interesses do Banco Mundial gerava complicações extras, sem grande importância, com 

elevados custos e que causava demora. Goodland, “[...] teve muito a ver com o avanço do 

 
4 Robert Goodland funcionário do Banco Mundial e responsável pelo seu esverdeamento. 
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Brasil e de outros países da América Latina na questão ambiental. Foi um campeão do 

ambientalismo que lutou bravamente pelos seus ideais no centro do poder do 

desenvolvimentismo” (DOUROJEANNI, 2014). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de Assembleia Geral, em 1972, 

iniciou a implementação de cooperação internacional objetivando a elaboração de políticas, 

normas e padrões ambientais adequados, utilizando-se para tanto de gestão e coordenação dos 

programas adotados (SAMPAIO, 2016, p. 130). 

Foi somente na década seguinte que os Estados Unidos empurraram a temática 

ambiental para o topo da agenda relativa ao banco. Essa mudança pode ser 

largamente atribuída à pressão social e política canalizada por meio de ONGs. No 

início dos anos de 1980, a inobservância prática de qualquer critério ambiental nas 

operações do Banco Mundial começou a ser fortemente criticada por ONGs 

ambientalistas estabelecidas em Washington e internacionais. [...] 

A campanha das ONGs crescia devido aos acertos táticos dos seus organizadores, 

mas não apenas por essa razão. Com efeito, o “meio ambiente” despontava como 

objeto de preocupação crescente nos âmbitos científico e político. Como parte 

daquela onda mais geral, em meados dos anos de 1980 a Organização das Nações 

Unidas (ONU) constituiu a Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, encarregada de investigar os efeitos do desenvolvimento 

econômico sobre o meio ambiente. A Comissão Bruntland – como ficou conhecida – 

promoveu uma série de audiências pelo mundo em 1986-1987, que atraíram grande 

atenção e contribuíram para legitimar a ideia de que valores ambientais deviam ser 

internalizados nas políticas de desenvolvimento (PEREIRA, 2011, p. 239). 

As inobservâncias dos critérios ambientais nos projetos financiados pelo Banco 

podem ser exemplificados em dois casos selecionados para este estudo. O primeiro deles diz 

respeito ao Brasil, no chamado Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do 

Brasil, POLONOROESTE (1981-1989), gestado na década de 70 (setenta), com vistas à 

abertura e asfaltamento da rodovia BR-364. Já nascituro o Programa recebeu críticas da 

sociedade civil. Na década de 80 (oitenta), foi tomado pelos ambientalistas como exemplo de 

como o BIRD financiava obras que eram verdadeiros desastres ambientais. Ou seja, ia na 

contracorrente do discurso esverdeante do Banco. Irmão gêmeo do Polonoroeste foi o 

PLANAFLORO. Arquitetado no final dos anos oitenta, entre o governo de Rondônia e o 

BIRD, visando o desenvolvimento do Estado e, segundo estes, corrigindo as distorções do 

Polonoroeste. Sustentabilidade era a palavra de ordem. 

 O Programa Polonoroeste, previu a pavimentação de mais de 1.500 km de estrada, 

explorando o oeste do país, com assentamentos rurais, colonização, infraestrutura para saúde. 

Aprovou-se a destinação de mais de 400 milhões de dólares ao projeto. Representou um 

fracasso, pelo descompasso entre os cronogramas e deslocamentos de fluxos de migrantes 
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atraídos ao programa, sem infraestrutura necessária, acrescida da violência de garimpeiros, 

pecuaristas, e com acréscimo de atingir áreas indígenas sem cumprir a proposta de criar áreas 

de conservação. A malária democraticamente abateu migrantes e outras epidemias foram 

devastadoras ao se instalar na região. Um dos desfechos foi a morte do seringueiro Chico 

Mendes, um dos líderes de contestação ao Projeto. Segundo Pereira (2011, p. 238) ONGS 

entre os anos de 1983-1987 denunciavam o Projeto Polonoroeste como o “caso mais extremo 

de devastação social e ambiental patrocinada pelo Banco Mundial”.  

Antes de aprovar o projeto Polonoroeste, ativistas ambientais que atuavam na defesa 

dos direitos indígenas, alertaram o Banco Mundial dos riscos e danos que estava causando. 

Tratava-se de oito mil indígenas. Face a não informação do BIRD das salvaguardas 

ambientais e sociais, a ONG Survival International desencadeou campanha internacional. A 

ONG lembrava que o Brasil havia ratificado a Convenção da OIT sobre Povos Indígenas e 

Tribais (Convenção 169/1989), e estaria infringindo a Convenção. Não obstante a pressão 

internacional que houve posteriormente, mesmo assim, o Banco assinou com o governo 

brasileiro acordos de empréstimo para o projeto. O que é dito é que os funcionários internos 

do BIRD haviam se posicionado contrários à assinatura do empréstimo (MONTEBUGNOLI, 

2015, p. 52). 

As salvaguardas são as políticas sociais e ambientais desenhadas para garantir que as 

pessoas e o meio-ambiente não sejam prejudicados em decorrência de projetos de 

desenvolvimento financiados pelo Banco. Salvaguardas são fruto de anos de luta da 

sociedade civil e de movimentos populares. Elas estabelecem normas e 

procedimentos com os quais o Banco Mundial e os governos que solicitam 

empréstimos ao Banco devem cumprir. Estes requisitos incluem avaliações de 

impacto socioambiental, transparência e acesso à informação, participação e 

consulta, envolvimento de povos indígenas, reassentamento, florestas e habitats 

naturais, o patrimônio cultural e outros temas (BANK ON HUMAN RIGTHS). 

Em fevereiro de 1985, acuado, o Banco Mundial cancelou o desembolso do 

financiamento para garantir que salvaguardas socioambientais fossem implementadas, o que 

incluía a criação de Unidades de Conservação e a demarcação de Terras Indígenas. 

Encurralados, o governo brasileiro e o de Rondônia se viram obrigados a atender às demandas 

(BARRETO, 2014). 

O outro projeto, mas não o único a receber críticas do BIRD, que contribuiu para a 

visibilidade do esverdeamento do Banco Mundial foi Sardar Sarovar, no rio Narmada, na 

Índia, Narmada Valley Projec como o maior projeto hidráulico e hidrelétrico do mundo, 

prevendo a construção de trinta hidrelétricas de grande porte, 135 hidrelétricas de médio porte 
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e 1300 hidrelétricas de pequeno porte no rio principal e seus tributários, além de obras de 

irrigação. A obra provocaria a inundação de mais de 350 mil hectares de bosques e 200 mil 

hectares de terras de trabalho, submergindo em torno de 250 vilas. Desalojaria diretamente 

cerca de 240 mil pessoas e, indiretamente, afetaria pelo menos outro 1 milhão de habitantes 

em quatro estados do país (DWIVEDI, 1997; PEREIRA, 2013; BASU, 2010).  

Em 1985, o banco produziu 57 relatórios dedicados parcial ou integralmente ao 

meio ambiente, num total de 1.238. No ano de 1995, os relatórios com alguma fatia 

verde chegaram a 408, num universo de 1.760. Em pouco tempo, o banco tornou-se 

uma autoridade para produzir “dados” considerados indispensáveis por gestores 

públicos e pesquisadores no mundo todo em matéria de “desenvolvimento 

sustentável”. Em outras palavras, no início da década de 1990 o banco respondeu às 

críticas ambientalistas esverdeando-se, e o fez mediante a pressão dos acionistas 

mais poderosos, sobretudo dos Estados Unidos (PEREIRA, 2011, p.246-247). 

 Em 1985, após aprovação dos estudos, o Banco aprovou um total de 450 milhões de 

dólares para a primeira etapa do projeto. Houve acusações de falhas nos estudos técnicos e 

não haver consulta à população a ser atingida. Formou-se oposição local, questionando o 

projeto, de modo que no período de 1989-1991, ganhou visibilidade o movimento nominado 

Narmada Bachao Andolan (NBA). Foi icônica a manifestação na aldeia de Harsud, de 15.000 

habitantes, que abrigou em torno de 50.000 manifestantes. Efeito que a imprensa indiana 

batizou como o nascimento verde da Índia (RICH, 1990, p. 315). O Movimento NBA teve 

adeptos internacionais, inclusive com audiência pública no Congresso Americano 

questionando o projeto. Parlamentares americanos, seguidos de nipônicos, suecos e 

finlandeses manifestaram-se contrários ao projeto. Não bastasse isso, ONGs japonesas 

pressionaram o governo japonês, na qualidade de segundo acionista do BIRD, a não conceder 

o empréstimo à Índia, mais especificamente ao projeto Sardar Sarovar (NARULA, 2008). Os 

esforços das ONGs representou a retirada do Banco Mundial e o redimensionamento da obra.  

Visando neutralizar os movimentos promovidos pelas ONGs, a presidência do Banco 

Mundial iniciou, em 1987, a adoção de algumas mudanças administrativas. O Banco Mundial 

passou a aceitá-las. Até aquele momento elas “[...] tendiam a ser vistas como um celeiro de 

amadores e ativistas” (PEREIRA, 2011, p. 240-241). Eram vistas como a “[...] parte da difícil 

negociação do aumento do capital geral do Bird, o Banco Mundial concordou em priorizar a 

“proteção ambiental” em todos os seus níveis de atuação, integrá-la nas estratégias de 

assistência aos países e apoiar programas de administração de recursos naturais” (PEREIRA, 

2011, p. 240-241).  
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Em 1989 ocorreu o Consenso de Washington com o intuito de:  

[...] impulsionar a liberalização econômica, o BM estabeleceu naquela conjuntura 

quatro coordenadas estratégicas que orientariam a sua ação política, intelectual e 

financeira nos anos seguintes. Eram elas: a) a difusão de um modelo de política 

social centrado no aliviamento da pobreza coerente com o ajuste macroeconômico; 

b) a mudança do papel do Estado na economia; c) a incorporação da questão 

ambiental no programa político dominante; d) a ampliação do escopo e o manejo das 

reformas, a partir da entronização da ideia de governança. 

[...] 

A terceira coordenada consistiu na incorporação do “meio ambiente” ao programa 

político dominante. Com efeito, no início dos anos 1990 o BM havia se tornado 

politicamente vulnerável às críticas ao passivo socioambiental dos seus projetos de 

infraestrutura e energia (PEREIRA, 2015, p. 463-464). 

“De 1989 até o final de 1990, o banco envolveu-se na negociação de uma fase-piloto, 

aprovada para um período de três anos, com fundos de 1,3 bilhão de dólares prometidos pelos 

países participantes” (PEREIRA, 2011, p.242-243). Ademais, com a proximidade da 

realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (a 

ECO-92) [...] “marcada para junho de 1992, também reforçou a necessidade do banco de 

reverter o desgaste de sua imagem e, ao mesmo tempo, constituir-se como liderança 

intelectual em matéria de meio ambiente” (PEREIRA, 2011, p.242-243). 

Em 1991, pela primeira vez, o Banco nomeia uma comissão independente que realiza 

estudos in loco e redige relatório, Morse e Berger (1992), considerado devastador, 

desfavorável ao empreendimento (AANDAHL, 2010). A retirada do Banco Mundial não 

significou o encerramento da obra. Em 2000, o Supremo Tribunal da Índia autorizou o 

empreendedor a realizar a obra, não na perspectiva originalmente planejada (BASU, 2010). 

Situações como Sardar Sarovar, Polonoroeste e outros projetos considerados 

politicamente insustentáveis, fizeram com que o BIRD passasse a pregar a face verde, com 

administração ambiental e contratação de ativistas de ONGs ambientalistas (PEREIRA, 

2013). E uma das consequências foi a constituição da Comissão Mundial de Barragens, em 

1998. 

Estudos realizados pelo próprio Banco Mundial, de modo transparente e crítico, 

demonstram que o reestabelecimento dos padrões de vida dos deslocados tem 

fracassado e, portanto, projetos financiados pelo Banco Mundial com implicações 

negativas abririam margem para violação de direitos da comunidade deslocada e de 

normas de proteção do meio ambiente (POLIDO, 2017, p. 71). 

Em 1991 o Banco Mundial criou o Fundo Global para o Meio Ambiente cujo 

objetivo era firmar a ideia do esverdeamento do banco e recursos para projetos de âmbito 

internacional (PEREIRA, 2011, p.242-243). “O Fundo Global para o Meio Ambiente (The 
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Global Environment Facility – GEF) foi criado como o principal mecanismo internacional de 

financiamento para projetos e programas que protejam o meio ambiente em países em 

desenvolvimento e em transição” (LORENZETTI; CARRION, 2012, p. 728). 

Já no ano seguinte, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

também chamada de Eco-92, contou com a presença de 118 chefes de Estado e refletiu nas 

ações do Banco Mundial. 

A Conferência confiou ao Banco Mundial “[...] justamente a organização multilateral 

com as piores credenciais em matéria ambiental – a gestão do Fundo Global para o Meio 

Ambiente [...], a principal fonte multilateral de financiamento para a implementação da 

Agenda 21 nos anos seguintes” (PEREIRA, 2011, p.246-247). A partir da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Eco-92) “[...] a 

problemática ambiental foi definitivamente elevada ao primeiro plano da agenda política 

internacional” (GUIMARÃES, 2015, p.33). 

“Publicado um mês antes da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

o RDM 1992 tinha o propósito de compatibilizar o consignado ‘desenvolvimento 

sustentável’” com as exigências do programa neoliberal” (PEREIRA, 2015, p. 466). O RDM 

consistia no Relatório de Desenvolvimento Mundial. Após a Conferência “A declaração dos 

bancos sofreu reformulações nos anos posteriores e se tornou um compromisso mais 

abrangente, deixando de se restringir aos bancos e abarcando um grupo mais amplo de 

segmentos do setor financeiro” (GUIMARÃES, 2015, p.33).  

O relatório afirmava a reciprocidade entre crescimento econômico e preservação 

ambiental, na medida em que somente com o crescimento da economia seria 

possível não apenas arcar com os custos da proteção ambiental, mas também 

diminuir a pressão social sobre a natureza. Argumentava também que a escassez de 

recursos naturais criaria uma demanda por pesquisas direcionadas a superar os 

obstáculos ao crescimento econômico (PEREIRA, 2015, p. 466-467). 

A publicação do RDM 1992 e várias outras alterações administrativas ocasionadas 

por Preston, fizeram com que gradualmente o Banco Mundial se apropriasse de uma 

linguagem ambientalista adaptando-a ao conceito de administração ambiental. Esse viés 

ambientalista refletiu política e ideologicamente, além de incrementar projetos ambientais 

para melhorar e gerir a utilização de recursos naturais, tudo isso, foi fundamental para essa 

mudança de perspectiva do banco. Para impulsionar esse novo modelo de atuação, em 1985, o 

banco desembolsou 15 milhões de dólares, em 1990 180 milhões de dólares. Cinco anos 
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depois 990 milhões e o os projetos financiados somavam 9,9 bilhões de dólares. O projeto 

ambientalista do banco iniciou com cinco especialistas e, em 1995, já possuía 300 (trezentos) 

profissionais dedicados ao propósito ambientalmente sustentável (PEREIRA, 2011, p.246-

247). 

O relatório emitido antes da ECO-92 “[...] afirmava a reciprocidade entre 

crescimento econômico e preservação ambiental, na medida que somente com o crescimento 

da economia seria possível não apenas arcar com os custos da proteção ambiental, mas 

também diminuir a pressão social sobre a natureza. (PEREIRA, 2015, p. 466-467). O objetivo 

era “de “esverdear” o banco para que a instituição tivesse condições de atuar eficazmente 

como paladino do “desenvolvimento sustentável” e, ao mesmo tempo, prosseguir como 

financiador de projetos de alto impacto socioambiental” (PEREIRA, 2011, p.245). 

O Banco Mundial interiorizou o “[...] “meio ambiente” no programa político 

dominante, convertendo-o numa nova frente de atuação. Afirmando que o “desenvolvimento 

sustentável” poderia não ocorrer sem o uso econômico eficiente do meio ambiente [...]” 

(PEREIRA, 2015, p. 467). “O objetivo das salvaguardas é justamente a prevenção do dano a 

comunidades negativamente afetadas pelo desenvolvimento de projetos ligados ao Banco 

Mundial” (ROLAND; ANGELUCCI, 2019, p. 4). 

Há pouco tempo surgiu a concepção do termo economia verde e sua representação se 

intensificou após a Conferência Rio +20. O surgimento desse novo conceito está relacionado 

ao desenvolvimento sustentável que teve seu surgimento relacionado ao Relatório Brundtland. 

“Pode-se definir economia verde como aquela que “resulta em melhoria do bem-estar humano 

e equidade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a 

escassez ecológica [...]” (DINIZ; BERMANN, 2012, p. 324). 

Com o esverdeamento do Banco Mundial, nos anos de 1992-1993, ele “[...] passou a 

impulsionar também o ajuste ambiental das políticas nacionais, com o objetivo de sintonizar e 

homogeneizar as normas públicas aos imperativos da liberalização econômica e da 

privatização” (DOUROJEANNI, 2014). É importante mencionar que “[...] o esverdeamento 

das economias não é um empecilho ao crescimento, mas sim um novo mecanismo de 

crescimento; [...]” (PNUMA, 2011, p. 02-03).  
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As novas medidas adotadas pelo Banco Mundial em prol da proteção ambiental 

impulsionaram a construção abrangente da economia e da sua relação com a natureza, com os 

estados e sociedade dos países que eram seus clientes. Além disso, adotou mecanismos para 

combater a pobreza e promover a transferência de renda (PEREIRA, 2015, p. 489).  

O Sistema financeiro passou a ser regulamentado no ano de 1992 mediante o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). No mesmo ano foi promovida a 

Declaração Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

que objetivava promover a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável pelos bancos.  

No ano de 2000 foi lançado pelas Nações Unidas o documento denominado Global 

Compact ou Pacto Global, visando: incentivar o setor de negócios para a adoção de políticas 

corporativas de responsabilidade e sustentabilidade social; direcionar as organizações para 

uma nova definição de suas estratégias; instituir 10 (dez) princípios tratando de direitos 

humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, visando mobilizar os 

empresários internacionais para que na prática de seus negócios adotassem tais princípios. 

Dois anos depois, na cidade italiana de Collevecchio, representantes de entidades vinculadas 

ao BankTrack, uma rede de ONGs internacional que segue instituições financeiras com 

ligação a temas ambientais, reuniram-se e promoveram debates com mais de 200 (duzentas) 

organizações da sociedade civil. Desse encontro resultou a Declaração de Collevecchio que 

estabelece qual função possui o setor financeiro na promoção da sustentabilidade e foi 

apresentado no Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça) (BRAGA, 2014, p. 57). 

Em Londres, no ano de 2002, o International Finance Corporation (IFC), considerado 

braço financeiro do Banco Mundial, juntamente com o banco holandês (ABN Amro) 

realizaram encontro para debater experiencias realizadas na promoção de investimentos em 

projetos que envolviam questões socioambientais em mercados emergentes. Em 2003 foram 

estabelecidas as primeiras diretrizes dos Princípios do Equador, sendo revisadas em 2006. O 

escopo foi instituir critérios para a concessão de crédito, exigindo que os projetos financiados 

sejam realizados de maneira socialmente e ambientalmente responsável.  
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O Sistema Financeiro brasileiro iniciou sua autorregulação em 1995 quando os 

principais bancos públicos aderiram ao Protocolo Verde5. O principal viés do protocolo “[...] 

era a integração das tradicionais políticas de comando e controle com os instrumentos 

econômicos, de forma que as ações se tornassem coerentes e consistentes com o modelo de 

desenvolvimento sustentável” (BRAGA; MOURA, 2014, p.6-7). 

Isso não trouxe significativas alterações ao sistema, apenas as instituições que se 

propuseram a adesão do protocolo passaram a exigir licenciamento ambiental na concessão de 

crédito, exigência que já era cobrada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 

6.938/1981). Sob essa perspectiva será analisado se a adoção de políticas socioambientais 

pelo Banco Mundial interferiu nas instituições financeiras do Brasil. 

 

2.3 A influência das políticas socioambientais adotadas pelo Banco Mundial nas 

instituições financeiras brasileiras 

 

O Banco Mundial em 1984 desenvolveu a sua primeira política voltada ao meio 

ambiente e definiu alguns princípios que permitiram o financiamento de projetos que 

fomentavam a proteção ambiental. O Banco Mundial continuou promovendo ações 

ambientais nos anos subsequentes, conferindo, em 1989, a projetos ambientas programas de 

assistência técnica e implementou políticas voltadas aos impactos ambientais. 

Roberto Goodland, pesquisador do INPA (Instituto de Pesquisa do Amazonas), ao 

entrar no Banco Mundial, como estratégia na implantação de uma visão ambientalista no 

Banco usou a “[...] pressão, como era hábito do Banco fazer para outorgar seus empréstimos. 

Só que usou essa tática para evitar danos ambientais e sociais maiores. [...] As famosas e tão 

odiadas – pelos governos e pelos funcionários do Banco – “condicionalidades ambientais”” 

 
5 O Protocolo Verde teve sua origem em Decreto do Governo Federal, de 29 de maio de 1995, que instituiu a 

formação de um Grupo de Trabalho, composto por membros de órgãos públicos federais afeitos ao meio 

ambiente e representantes dos bancos federais. Seu objetivo era elaborar uma proposta que contivesse diretrizes, 

estratégias e mecanismos operacionais para a incorporação de dimensões ambientais no processo de gestão e 

concessão de crédito pelos bancos federais e benefícios fiscais às atividades produtivas. A intenção era 

implementar mecanismos financeiros que complementassem a legislação ambiental existente [...] (BRAGA; 

MOURA, 2014, p.5-6). 
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(DOUROJEANNI, 2014). O Congresso americano ajudou no fomento de determinadas 

agendas verdes em prejuízo de outras. Nos anos 80 as campanhas ambientalistas estavam em 

expansão, havia pressão para que o Banco Mundial “[...] reformasse as práticas em termos de 

projetos, não havia contradição com a estratégia norte-americana de impulsionar os 

empréstimos para ajustamento estrutural do Banco Mundial, com o fim de acelerar a 

liberalização econômica nos países da periferia” (PEREIRA, 2011, p.258-259). 

No entanto, pouco a pouco, a temática ambiental e social foi incorporada na rotina e 

começou a ser vista como oportunidade de negócios. Ademais, a conscientização da 

opinião pública já nos anos 1990 cresceu muito e a vida do Goodland e dos 

ambientalistas dos bancos foi ficando mais fácil. O legado técnico do Goodland no 

Banco Mundial é enorme. Conseguiu orquestrar, com apoio de seus colegas – em 

especial Salah El Serafy e Herman Daly – uma verdadeira bateria de políticas, 

estratégias, normas e procedimentos que abordam todos os temas do 

socioambientalismo, desde os reassentamentos e o trato as populações indígenas até 

as pautas para estudos de impacto ambiental de toda classe de projetos de 

infraestrutura e desenvolvimento e, inclusive, uma revisão do jeito de se fazer as 

contas nacionais. E, isso foi copiado ou adaptado por todos os demais bancos 

multilaterais – e até pelos nacionais, como no caso do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do Brasil – com um tremendo 

efeito dominó (DOUROJEANNI, 2014). 

 Com a adoção de um viés mais ambientalista o Banco Mundial adotou alguns 

mecanismos para avaliar suas ações. Um deles é o Painel de Inspeção que tem o objetivo de 

realização inquirições nas comunidades que sofreram inferência em razão de projetos 

financiados pelo Banco Mundial, sobretudo, quando as consequências são por causa do 

descumprimento de regras e procedimentos. 

A obrigatoriedade das avaliações de impacto ambiental e social para todos os 

projetos do Banco foi um dos logros principais da campanha de Goodland. Cada 

operação passou a ser examinada por especialistas ambientais e, apesar da oposição 

dos funcionários e dos diretores dos países no Banco, começou a ser muito difícil 

para os governos nacionais fugir do requisito. Menos ainda quando os demais 

bancos multilaterais adotaram a mesma medida. O respaldo definitivo a essa medida 

foi a emenda da congressista Nancy Pelosi, aprovada em fevereiro de 1988, que 

obrigou os diretores americanos a abster-se de votar a favor de operações que não 

tivessem apresentado oportunamente uma avaliação de impacto ambiental e social 

aceitável (DOUROJEANNI, 2014). 

“Até 1989, o Banco não contava com procedimentos específicos sobre avaliação de 

impactos ambientais em linha com as boas práticas internacionais sobre a matéria e que 

formassem parte integrante da análise dos pedidos de financiamentos em projetos” (POLIDO, 

2017, p. 61). Com a instituição da Emenda Pelosi houve a obrigatoriedade de “[...] o Tesouro 

a partilhar informações confidenciais dos BMDs com o Congresso e proibia o diretor-

executivo norte-americano de aprovar empréstimos sem que avaliações de impactos 

ambientais tivessem sido preparadas 120 dias antes da votação e devidamente publicizadas 
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[...] (PEREIRA, 2011, p.247). 

Em 1990 e anos subsequentes, o Banco Mundial conferiu maior clareza as políticas e 

estratégias relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. No mesmo ano, 

a instituição pela primeira vez divulgou um relatório sobre o meio ambiente. Esse relatório foi 

de extrema importância, pois ele representou as primeiras iniciativas voltadas a promoção de 

novas ações e estratégias em prol da defesa ambiental, definindo as situações ambientais mais 

problemáticas. 

A análise de quase 30 (trinta) anos sobre o Banco Mundial de “[...] embates e 

negociações em matéria socioambiental está longe de ser desfavorável ao banco. Como ator 

político, intelectual e financeiro, o banco se situa de maneira singular no topo da rede 

internacional de instituições públicas e privadas de assistência ao desenvolvimento” 

(PEREIRA, 2011, p. 260). Nesse período talvez uma das maiores conquistas da instituição 

“[...] tenha sido a de se constituir como arauto de uma visão sobre desenvolvimento e meio 

ambiente reconhecida como legítima, sustentada na produção autorizada de informações – 

não raro em condições de monopólio – que instrumentalizam políticas públicas pelo mundo 

afora” (PEREIRA, 2011, p. 260). 

As críticas sempre estiveram presentes ao Banco Mundial, que não as desconsiderou, 

mas manteve seu objetivo de propagar o desenvolvimento, todavia, não deixou de lado a 

precação quanto aos problemas ambientais. 

Embora o Banco Mundial tenha adotado políticas e mecanismos que permitiram 

conferir maior proteção ao meio ambiente nos projetos financiados, todavia, não consegue 

controlar a pactuação de acordos obscuros e corruptos, que tem o propósito de desenvolver 

projetos de alto impacto socioambiental para benefício de um determinado grupo ou como 

forma de auxílio na perpetuação do poder em cargos políticos principalmente. 

 O desenvolvimento progressivo de diretrizes na área ambiental no contexto do 

Banco Mundial teve como principais fundamentos os “[...] crescentes movimentos de protesto 

e pressão pela sociedade civil organizada em países considerados grandes tomadores de 

empréstimos da instituição, [...]” (POLIDO, 2017, p. 61).  

Como forma de promover a proteção ambiental o Banco Mundial possibilitou por 



23 

 

 

 

meio da implementação do Painel de Inspeção que pessoas atingidas por algum projeto que 

foi financiado pelo Banco Mundial, façam um pedido de inspeção se entenderem que seus 

direitos foram prejudicados por ação ou omissão da instituição financeira mundial perante o 

projeto. Tal pedido poderá ser feito por qualquer pessoa afetada ou por organização não 

governamentais que tenham atuação no país onde está sendo desenvolvido o projeto. 

É bem verdade que o Painel de Inspeção constitui expressão de um fórum de diálogo 

entre a organização e comunidades locais, além de encontrar-se vinculado ao 

Conselho Executivo do Banco Mundial. Entre suas atribuições estão o 

monitoramento e acompanhamento dos projetos financiados, a investigação das 

alegações de violações aos direitos humanos; e a apuração da responsabilidade do 

Banco e/ou dos Estados devedores (POLIDO, 2017, p. 61). 

Para que o Banco Mundial pudesse adotar medidas de preservação ambiental e que 

fomentassem o desenvolvimento sustentável foi necessário reelaborar suas políticas para 

considerar a problemática ambiental ao conceder financiamento a projetos, essas novas ações 

foram promovidas em razão das críticas dos ambientalistas. As críticas iniciais consistiam 

principalmente no tocante aos projetos financiados pelo Banco Mundial e que 

desconsideravam aspectos relacionados ao meio ambiente. 

O Banco Mundial “[...] elaborou uma série de normativas de proteção da 

biodiversidade e habitats naturais; de preservação de bens culturais (patrimônio arqueológico 

e histórico) e controle de pragas, todas em 1987; e de barragens e reservatórios, em 1989 [...]” 

(POLIDO, 2017, p. 61). “Uma política estratégica que integra o esverdeamento de uma série 

de setores econômicos fundamentais leva vantagem de sinergias e promove o crescimento a 

longo prazo através da diminuição da escassez. As políticas que enfocam apenas setores 

individuais não se beneficiarão das integrações entre elas. [...]” (PNUMA, 2011, p. 25-26). 

O Banco Mundial, por exemplo, passou a discutir possíveis linhas de intersecção 

entre suas políticas vigentes de concessão de empréstimos a Estados Membros e 

objetivos sistêmicos internacionais mais amplos de proteção dos direitos humanos e 

do meio ambiente. Nesse sentido, nas duas últimas décadas, o Banco impulsionou o 

funcionamento de seu Painel de Inspeção, criado em 1993. Em verdade, o 

movimento sintetizou uma estratégia de aperfeiçoamentos dos órgãos existentes e de 

adoção de salvaguardas socioambientais no âmbito da instituição. Os organismos 

vinculados ao Banco também iniciaram a elaboração de novos regulamentos de 

concessão de financiamento de projetos governamentais, atrelando-os a 

compromissos de sustentabilidade e direito ao desenvolvimento, além de 

preocupações de transparência e políticas de combate à pobreza (POLIDO, 2017, p. 

60). 

No decorrer das fases de execução dos projetos, o Banco Mundial acolhe 

requerimentos de inspeção com assuntos diversos, que são ordenados considerando suas 

políticas operacionais. Tais políticas fixam quais os processos necessários para reconhecer, 



24 

 

 

 

abordar e diminuir problemas específicos que podem surgir durante a elaboração e execução 

de projetos realizados pelo Banco Mundial ou por seus parceiros.  

“Da seletividade da orientação de políticas favoráveis aos direitos humanos à 

proteção de padrões ambientalmente sustentáveis, muitas das reações do Banco Mundial, as 

violações são tratadas por procedimentos internos da organização” (POLIDO, 2017, p. 74). 

As “[...] salvaguardas originais foram criadas através da pressão da sociedade civil 

organizada: desde os anos 80 e 90, [...] fizeram com que as salvaguardas passassem a ser 

utilizadas para mitigar os riscos dos empreendimentos” (ROLAND; ANGELUCCI, 2019, p. 

4).  

Na versão final do documento de 2016, constitutivo das novas políticas sobre 

salvaguardas socioambientais do Banco, o Conselho reconhece que alguns aspectos 

envolvendo os financiamentos e reassentamentos involuntários: possibilidade de 

“efeitos adversos” sobre comunidades deslocadas e comunidades anfitriãs, 

recebendo os deslocados; a necessidade de planejamento, de adoção de medidas 

apropriadas e de mitigação de danos, oferta de ampla informação e consulta às 

comunidades afetadas e mecanismos de compensação (POLIDO, 2017, p. 72). 

Essa visão ambientalista do Banco Mundial ainda não representa garantia aos 

atingidos pelos projetos financiados por ele. Ao menos com essas novas iniciativas os 

atingidos podem ter voz, mas isso não significa que suas reivindicações serão atendidas ou 

que não sentirão os efeitos da implementação de um projeto que impacta significativamente a 

sociedade e o meio ambiente. A instituição internacional deu apenas o primeiro passo, muito 

precisa ser feito em âmbito internacional e nacional nesse contexto.  

A instituição Banco Mundial compreende que o meio ambiente precisa ser usado de 

maneira racional, todavia, a racionalidade que envolve os recursos econômicos nem sempre 

está em harmonia com a racionalidade ambiental, essa realidade causa contradições em 

algumas políticas adotadas pelo banco. 

É nessa conjuntura que se aplicam as atividades do Painel de Inspeção. As políticas 

operacionais mencionadas nos pedidos de inspeção são reunidas em grupos que compreendem 

a cultura, o social e o meio ambiente. “Os negócios bancários podem induzir as empresas a 

adotar um comportamento socioambiental consciente ou, no outro extremo, podem estimulá-

las a desconsiderar as externalidades produzidas em suas atividades” (GUIMARÃES, 2015, 

p.46).  

Em relação às políticas adotadas pelo Banco Mundial convêm destacar que: 
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[...] elas são de “observância obrigatória” para todo o pessoal do Banco e servem de 

guia para a identificação de impactos ambientais e sociais potenciais causados por 

projetos por ele financiados. No geral, estabelecem ainda os padrões de informação 

e consulta às populações das regiões afetadas pelas operações do Banco. 

Comparativamente ao Painel de Inspeção do Banco Mundial, o MICI também é um 

órgão de investigação, pois recebe e apura as reclamações apresentadas por 

indivíduos e organizações em virtude de projetos socioambientalmente sensíveis 

(POLIDO, 2017, p. 62). 

O Banco Mundial passou por diversas fases evolutivas no decorrer do tempo, 

escolhendo variados meios para promover seu desenvolvimento e perspectivas para atingir 

seu objetivo. Hodiernamente, o banco permanece fomentando o desenvolvimento, todavia não 

o faz da mesma maneira de quando foi criado, adota mecanismos que consideram aspectos 

ambientais na elaboração e execução de projetos que visam o desenvolvimento. Esse 

esverdeamento do banco interferiu na atuação das instituições financeiras brasileiras que 

passaram a considerar o aspecto socioambiental na consecução de suas atividades como será 

exposto no capítulo seguinte. Portanto, diante desse contexto é fundamental às instituições 

financeiras promoverem uma adequação com o fomento da proteção ambiental. 

  

3. ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS COM A PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Inicialmente se busca compreender como as instituições financeiras buscaram 

promover ou instituir meios que possibilitassem uma adequação com a proteção ambiental. 

Abordar-se-á o que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central objetivaram 

ao editar a Resolução n. 4.327/2014 e quais suas exigências. 

E, na sequência será feita uma análise da viabilidade de instituições adotarem na 

gestão de seus negócios práticas que fomentem o desenvolvimento sustentável. 
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3.1 Adequação das instituições financeiras com a proteção ambiental 

 

O Sistema Financeiro brasileiro possui regulamentação no âmbito ambiental, as 

normas são editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E, 

ainda deverão ser observadas as leis ambientais já existentes como a Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), a Constituição Federal de 1988, normas do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e pelos Conselhos Estaduais, além de outras. 

O Sistema Financeiro do Brasil é composto por: Órgãos Normativos que 

compreendem: o Conselho Monetário Nacional (CMN), Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP), Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC); Supervisores 

que são: Conselho de Valores Mobiliários (CVM); Banco Central do Brasil (BCB); 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC); Operadores: Bancos e Caixas Econômicas, Administradoras de 

Consórcio, Bolsa de Valores, Seguradoras e Resseguradores, Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar; Cooperativas de Crédito, Corretoras e Distribuidoras, Bolsas de 

Mercadorias e Futuros; Entidades Abertas de Previdência, Instituições de Pagamento, Demais 

Instituições não Bancárias e Sociedades de Capitalização. 

 “Aparentemente, as instituições financeiras (IF) poderiam ser consideradas 

inofensivas do ponto de vista do risco ambiental, já que suas atividades não estão diretamente 

associadas a problemas relacionados a emissões, consumo de recursos naturais ou poluição” 

(GUIMARÃES, 2015, p.26). Elas não realizam um impacto ambiental direto por meio de suas 

atividades, mas causam elevado impacto ambiental indireto em razão de influenciarem 

significativamente os setores da economia. 

É importante mencionar que como o sistema bancário possui aptidão para concessão 

de crédito e, portanto, promove papel essencial na multiplicação do dinheiro na economia e na 

disponibilização de valores para os setores industriais, tendo papel fundamental no 

crescimento econômico (GUIMARÃES, 2015, p.26). “Ao exigir que os agentes financeiros 

gerenciem os riscos socioambientais de suas operações, o Banco Central formaliza a 

responsabilidade destas em avaliar a regularidade ambiental e social dos empreendimentos, 

antes de lhes conceder crédito” (CHAVES; SUMAR, 2015, p. 10). 
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Como as instituições financeiras estão vinculadas à economia, devem prezar pela 

ideia de desenvolvimento atrelada ao progresso, mas adotar mecanismos para que ele esteja 

associado ao termo sustentabilidade.  

Os problemas relacionados ao meio ambiente são decorrência da economia que 

orienta e incentiva o consumismo exacerbado, que consequentemente produz lixo, aumenta a 

poluição e o uso dos recursos naturais indiscriminadamente. A instituições financeiras tem 

papel fundamental para mudar essa realidade condicionando ou gerando benefícios na 

concessão de créditos para aqueles que querem proteger os bens ambientais. 

Durante a década de 1990, os assuntos ambientais difundiram-se e foram 

considerados “[...] como elementos dos processos da cadeia em que os prestadores de serviços 

financeiros desempenhavam seu papel, o que levou ao fortalecimento da conscientização de 

que as questões ambientais traziam riscos e oportunidades para as instituições do setor 

financeiro” (GUIMARÃES, 2015, p.26). Os riscos financeiros “[...] podem ser classificados 

em risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e risco legal” 

(CHAVES; SUMAR, 2015, p. 12). 

As instituições financeiras estão expostas ao risco operacional, risco legal, risco de 

crédito e risco de mercado. O risco socioambiental está incluído em todos os referidos riscos 

tanto em relação aos impactos diretos quanto os indiretos. 

 “No setor financeiro, considerando que os riscos dos clientes bancários são também 

riscos para o banco, o aumento da complexidade da interconexão dos setores da economia 

exigiu uma evolução na forma de reconhecimento e gestão dos riscos, que são inerentes às 

atividades das IF” (GUIMARÃES, 2015, p.53-54). Além disso, há dependência mútua entre 

os riscos de crédito, de liquidez, operacional e legal, significando que o risco ambiental deve 

estar interligado aos demais riscos, pois não atentar-se ao risco ambiental poderá acarretar a 

redução de receitas, que poderá causar a transferência de investimentos para setores que 

estejam livres de riscos ambientais (CHAVES; SUMAR, 2015, p. 12-13). 
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Risco direto – São aqueles aos quais os bancos respondem diretamente como 

poluidores, riscos associados às suas próprias instalações, uso de papéis, 

equipamentos, energia etc.  

Risco Indireto – O risco ambiental afetaria a empresa com a qual o banco tem, 

relacionamento com o intermediador financeiro, via operações de créditos ou como 

detentor de ativos financeiros (ações ou títulos de dívida).  

Risco de reputação – Os bancos vêm sofrendo pressão dos públicos em geral e dos 

organismos não governamentais (ONGs) para adotar uma política de financiamento 

de investimento ambientalmente correta sob pena de terem sua reputação 

prejudicada diante da sociedade. A imagem dos bancos junto à sociedade é 

importante para o sucesso do conjunto de suas atividades e é considerada como parte 

de seu patrimônio (RUFINO; ARANA, p. 312). 

Nas instituições financeiras, o risco ambiental se manifesta como risco de crédito nas 

situações em que as concessões de crédito podem estar sujeitas a prejuízo, em razão de 

possíveis impactos ambientais provocados por um cliente bancário (GUIMARÃES, 2015, p. 

58). “O risco ambiental é entendido como parte do conceito de risco legal, sendo uma medida 

de possíveis danos que uma atividade econômica pode causar ao meio ambiente” (CHAVES; 

SUMAR, 2015, p.13). 

E não é só isso, o acesso facilitado ao crédito destinado especialmente ao uso pessoal 

incentiva o consumismo, a aquisição de bens supérfluos, gerando ambição constante por 

novos anseios e insatisfação. Esse contexto acaba ocasionando um círculo vicioso que 

culmina no consumismo exacerbado. 

“O risco ambiental manifesta-se como risco de crédito quando danos ambientais 

afetam financeiramente a companhia recebedora de um empréstimo ou financiamento, em 

intensidade que possa prejudicar a liquidação de suas obrigações conforme pactuado com o 

credor” (GUIMARÃES, 2015, p.61). Isso demostra que as instituições bancárias ao 

analisarem o risco de crédito, precisam consideram também os possíveis riscos ambientais 

que envolvem o empreendimento que está sendo financiamento, não podem ater-se 

exclusivamente às demonstrações contábeis (CHAVES; SUMAR, 2015, p.13). 

As instituições financeiras “[...] deveriam ser consideradas como qualquer outro 

agente econômico sujeito à legislação ambiental, de modo que o cumprimento regulamentar 

resultasse na incorporação de critérios socioambientais às práticas e operações bancárias” 

(GUIMARÃES, 2015, p.47). Dentre os principais motivos que conduziram os bancos a 

adotarem critérios socioambientais em seus negócios destaca-se a aquisição de maior 

credibilidade e reputação, além de reduzir os riscos e aprimorar os ganhos nas operações 

realizadas. 
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Assim, a necessidade da internalização dos custos ambientais fez com que o risco 

ambiental se tornasse risco indireto para as instituições financeiras, que se traduz no 

risco de crédito e no risco legal, uma vez que os agentes financeiros não tem poder 

de gestão e controle sobre o risco operacional da atividade dos terceiros, e seu 

próprio risco operacional de exercício de atividades financeiras em nada se relaciona 

como potencial poluidor (CHAVES; SUMAR, 2015, p.14). 

O risco ambiental pode influenciar a situação econômica das empresas, pois qualquer 

prática inadequada poderá prejudicar sua capacidade de pagamento dos financiamentos 

obtidos nos bancos para o desenvolvimento de sua produção. Uma instituição financeira 

também poderá estar sujeita ao risco de imagem. Esse risco é uma “[...] subclassificação do 

risco operacional e é representado por possíveis impactos decorrentes de um evento 

específico, que podem afetar negativamente a percepção acerca da confiabilidade da 

instituição, da qualidade de seus serviços, de suas práticas de gestão ou de sua credibilidade 

de uma maneira geral” (GUIMARÃES, 2015, p.58). 

Dentre os principais riscos socioambientais reconhecidos pelas instituições 

financeiras estão aqueles prejudiciais aos seus negócios como o risco de reputação e os riscos 

de crédito como a inadimplência, além de outros riscos atrelados às operações bancárias.  

[...] a política financeira bancária é uma das formas pelas quais os bancos podem 

induzir a criação de oportunidades para negócios sustentáveis e de estimular o setor 

produtivo a adotar uma gestão ambiental eficiente ou, em sentido oposto, estimular 

um desenvolvimento estritamente econômico, sem qualquer preocupação ou 

responsabilidade com os impactos socioambientais dele decorrentes. Esta íntima 

relação posiciona as instituições bancárias como responsáveis pelos impactos 

socioambientais das atividades econômicas financiadas, ainda que de forma indireta 

(GUIMARÃES, 2015, p.46). 

As instituições financeiras vêm incluindo os riscos ambientais no desenvolvimento 

de seus negócios, sendo inegável a responsabilidade que tais instituições possuem no 

desenvolvimento da proteção ambiental. E, “[...] os riscos das instituições financeiras são 

reduzidos quando, na análise de concessão do crédito, considera-se o risco de desrespeito às 

questões ambientais, que podem gerar custos e inviabilizar o pagamento do financiamento 

pelo tomador” (BRAGA, 2014, p. 44). 
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Em um cenário de maior sensibilidade do setor financeiro quanto aos objetivos das 

políticas ambientais, seria possível elencar três papéis principais de uma “IF com 

compromisso ambiental”. A primeira delas diz respeito ao controle de prejuízos 

ambientais e pressupõe a adoção de critérios e políticas institucionais para a 

avaliação de impactos ambientais em todas as operações de crédito da instituição. A 

instituição não deve financiar projetos de atividades com impactos negativos sobre o 

meio ambiente ou precisa exigir medidas para minimizar os danos a níveis 

aceitáveis, como condições para o financiamento. A segunda função está ligada às 

novas oportunidades de negócios para as IF e diz respeito à recuperação do meio 

ambiente. A IF deve priorizar o financiamento de projetos para recuperação de 

danos ao meio ambiente, o que significa o surgimento de novas linhas de crédito e 

produtos bancários para financiamento dos investimentos e operações 

correspondentes. A terceira função seria a promoção de “projetos verdes”, 

caracterizados por não apenas evitar ou controlar os danos ambientais, mas também 

por contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento sustentável 

(GUIMARÃES, 2015, p.48). 

Nas análises de viabilidade econômico-financeiras dos projetos financiados as 

instituições financeiras precisam avaliar os riscos de impacto ambiental relacionados ao 

negócio. Todavia, “[...] a análise de risco ambiental para concessão de crédito ainda é 

incipiente no Brasil e, em geral, as IF tendem a restringir essa análise à exigência do 

certificado de licença emitido pelo órgão ambiental” (GUIMARÃES, 2015, p.97). Diante 

desse contexto é essencial a adoção de mecanismos que permitam aprimorar a verificação de 

projetos submetidos a financiamento, prezando pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação 

e monitoramento (BRAGA; MOURA, p.9). 

São vários os motivos pelos quais a questão ambiental está sendo incluída à gestão 

bancária, sendo eles: 1. Racionalizar o uso de papel, água, combustíveis, entre outros nas 

atividades desenvolvidas internamente; 2. Adotar responsabilidade socioambiental nos 

empréstimos e investimentos no setor financeiro; 3. Diminuir os riscos relacionados à 

concessão de créditos; 4. Reduzir perdas vinculadas à imagem da instituição financeira; 5. 

Gerir riscos legais, pois a instituição bancária poderá ser responsabilizada a arcar com os 

custos de uma reparação ambiental se não adotou as medidas pertinentes para evitar riscos 

ambientais na concessão de financiamentos; 6. Inserir no mercado financeiro produtos verdes, 

como linhas de financiamento para empreendimentos sustentáveis, são oportunidades de 

negócios (GUIMARÃES, 2015, p.48-49). 

Os negócios que envolvem o setor bancário está “[...] inextricavelmente ligado à 

qualidade do ambiente natural por ter responsabilidade sobre o fluxo de matérias-primas, 

produtos acabados e empregos” (BRAGA, 2014, p. 39). E a adoção critérios socioambientais 

na regulamentação interna das instituições financeiras e na concessão de créditos proporciona 
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credibilidade perante a sociedade e movimentos ambientalistas. 

Portanto, como os riscos ambientais estão vinculados ao risco operacional, risco 

legal, risco de crédito e risco de mercado, ou seja, relacionado a todos os riscos existentes nas 

instituições financeiras, o Conselho Monetário Nacional entendeu ser essencial regulamentar 

a responsabilidade socioambiental por meio de resolução, para definir exigências a serem 

cumpridas pelas instituições financeiras nesse âmbito. 

 

3.2 As exigências contidas na Resolução n. 4.327/2014 do Banco Central do Brasil 

 

Com o intuito de exigir que as instituições financeiras brasileiras implementassem 

uma Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), o Banco Central, que é um dos 

órgãos reguladores das instituições financeiras, em 25 de abril de 2014, tornou público que o 

Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24 de abril de 2014, resolveu editar a 

Resolução n. 4.327. A adoção de regras para as instituições financeiras proporcionou uma 

harmonia com o “[...] crescimento gradativo da relevância do tema no setor financeiro em 

nível mundial, contexto no qual tais instituições assumem posição estratégica como agentes 

diretos de um processo de busca da proteção dos recursos naturais, da boa qualidade do meio 

ambiente e do interesse social” (GUIMARÃES, 2015, p.45).  

No entanto, a Resolução não estabeleceu sanções específicas em caso de 

descumprimento, nem ao menos especificou situações que pudessem ocasionar 

responsabilização diante de eventual falta de observância do seu teor (CHAVES; SUMAR, 

2015, p. 10). 

[...] a responsabilidade social e ambiental pode ser entendida de diferentes 

perspectivas. Pode representar a ideia de responsabilidade coletiva, uma imposição 

normativa legal e um comportamento coletivo responsável no sentido ético. Esta 

última concessão centra-se no pressuposto de que, uma atitude responsável 

pressupõe um procedimento ético. Na prática, a responsabilidade social e ambiental 

tende a ser transformada quer numa contribuição bondosa de concessão filantrópica 

num suporte de imagem das organizações. O ambiente seria reconhecido como um 

«lugar determinado ou percebido no tempo onde os elementos naturais e sociais 

estão presentes em relações e em interação» [...] (MASCARENHAS; COSTA, 2011, 

p. 145) 

Sobre responsabilidade socioambiental Braga (2014, p. 31) apresenta o seguinte 
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conceito: 

[...] a capacidade de a empresa colaborar com a sociedade, considerando seus 

valores, normas e expectativas para o alcance de seus objetivos. No entanto, o 

simples cumprimento das obrigações legais, previamente determinadas pela 

sociedade, não será considerado como comportamento socialmente responsável, mas 

como obrigação contratual óbvia, aqui também denominada obrigação social. 

 A Resolução dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no 

estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil. Mas ela “[...] sofre críticas no que diz respeito à segurança jurídica em sua aplicação, 

em função da veiculação de uma série de conceitos abertos e vagos, além da ausência de 

detalhamento sobre penalidades aplicáveis e hipóteses de responsabilização” (CHAVES; 

SUMAR, 2015, p. 11). 

[...] a Resolução CMN 4.327, de 25.4.2014, surgida com posicionamento de 

vanguarda na regulação bancária brasileira, que determinou que as instituições 

financeiras no país estão obrigadas a implementar suas Políticas de 

Responsabilidade Socioambiental (PRSA). Por força desse comando, até o final de 

2015 todas as instituições financeiras devem estabelecer diretrizes para ações 

estratégicas, governança e gerenciamento do risco socioambiental. As diretrizes a 

serem adotadas não são apresentadas de maneira propriamente objetiva, mas os 

princípios ali assentados permitem que as instituições de crédito sejam apontadas 

como responsáveis indiretas pela atividade que porventura venha a ser danosa ao 

meio ambiente, caso não avalie com a devida diligência as questões socioambientais 

relacionadas com as operações financeiras realizadas com seus clientes 

(GUIMARÃES, 2015, p.67). 

A norma determina que deverão ser considerados os princípios da relevância e 

proporcionalidade, no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Princípio da relevância está relacionado ao grau de 

exposição ao risco socioambiental das atividades e das operações da instituição. E, o princípio 

da proporcionalidade com a compatibilidade da Política de Responsabilidade Socioambiental 

com a natureza da instituição e com a complexidade de suas atividades e de seus serviços e 

produtos financeiros. 

No direito ambiental, a análise econômica tem por objetivo responder a 

questionamentos como: qual é o objetivo da legislação ambiental? Ela é eficiente 

para atingir tais objetivos? As sanções aplicadas pelas leis ambientais são 

efetivamente uma penalidade? Elas induzem as empresas a adotar procedimentos 

sustentáveis? Do ponto de vista da análise econômica do direito, pode-se questionar 

se as instituições financeiras eventualmente podem acabar por reduzir seu lucro e/ou 

aumentar as taxas de juros para implementar todos os critérios e procedimentos, 

estabelecidos mediante os conceitos ampliativos e pouco específicos, necessários à 

viabilização prática da PRSA, na forma regulada (CHAVES; SUMAR, 2015, p. 11-

12,). 
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A Política de Responsabilidade Socioambiental deve conter princípios e diretrizes 

que norteiem as ações de natureza socioambiental nos negócios e na relação com as partes 

interessadas. São partes interessadas os clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos 

pela instituição, a comunidade interna à sua organização e as demais pessoas que, conforme 

avaliação da instituição, sejam impactadas por suas atividades. Também, deve estabelecer 

diretrizes sobre as ações estratégicas relacionadas à sua governança, inclusive para fins do 

gerenciamento do risco socioambiental. As instituições financeiras devem estimular a 

participação de partes interessadas no processo de elaboração da política a ser estabelecida. 

Ela deverá ser avaliada a cada cinco anos por parte da diretoria e, quando houver, do conselho 

de administração. 

A responsabilidade socioambiental das instituições financeiras reside em focalizar 

sua cadeia de negócios e suas preocupações para um grande público (acionistas, 

funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 

governo e meio ambiente), buscando entender e atender a suas demandas e 

necessidades, incorporando-as em seus negócios (BRAGA, 2014, p. 40).  

As instituições financeiras deverão manter uma estrutura de governança compatível 

com o seu porte, a natureza do seu negócio, a complexidade de serviços e produtos 

oferecidos, bem como com as atividades, processos e sistemas adotados, isso tudo para 

garantir o cumprimento das diretrizes e dos objetivos da Política de Responsabilidade 

Socioambiental. 

A estrutura de governança deve prover condições para o exercício das seguintes 

atividades: implementar as ações no âmbito da Política de Responsabilidade Socioambiental; 

monitorar o cumprimento das ações estabelecidas na política; avaliar a efetividade das ações 

implementadas; verificar a adequação do gerenciamento do risco socioambiental estabelecido 

na política; identificar eventuais deficiências na implementação das ações. 

A Resolução faculta a constituição de um comitê de responsabilidade 

socioambiental, de natureza consultiva, vinculado ao conselho de administração ou, quando 

não houver, à diretoria executiva, com a atribuição de monitorar e avaliar a Política de 

Responsabilidade Socioambiental, podendo propor aprimoramentos. E define o risco 

socioambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil decorrentes de danos 

ambientais. 
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O risco socioambiental deve ser identificado pelas instituições determinadas na 

Resolução n. 4.327/2014, como um componente das diversas modalidades de risco a que 

estão expostas. 

Ao ser realizado o gerenciamento do risco socioambiental devem ser considerados: 

sistemas, rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar, monitorar, 

mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações da 

instituição; registro de dados referentes às perdas efetivas em função de danos 

socioambientais, pelo período mínimo de cinco anos, incluindo valores, tipo, localização e 

setor econômico objeto da operação; avaliação prévia dos potenciais impactos 

socioambientais negativos de novas modalidades de produtos e serviços, inclusive em relação 

ao risco de reputação; procedimentos para adequação do gerenciamento do risco 

socioambiental às mudanças legais, regulamentares e de mercado. 

As ações relacionadas ao gerenciamento do risco socioambiental devem estar 

subordinadas a uma unidade de gerenciamento de risco da instituição. Independente desta 

exigência, os procedimentos para identificação, classificação, avaliação, monitoramento, 

mitigação e controle do risco socioambiental podem ser também adotados em outras 

estruturas de gerenciamento de risco da instituição. 

As instituições a que se aplica a Resolução n. 4.327/2014 devem estabelecer critérios 

e mecanismos específicos de avaliação de risco quando da realização de operações 

relacionadas a atividades econômicas com maior potencial de causar danos socioambientais. 

Diante das determinações trazidas pela referida resolução, as instituições financeiras 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deverão elaborar uma Política de 

Responsabilidade Socioambiental, que deverá conter todas as especificações determinadas na 

resolução em comento. Após a aprovação da política a resolução exige que seja estabelecido 

um plano de ação visando à implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. 

O plano deve definir as ações requeridas para a adequação da estrutura 

organizacional e operacional da instituição, se necessário, bem como as rotinas e os 

procedimentos a serem executados em conformidade com as diretrizes da política, segundo 

cronograma especificado pela instituição. 
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A Política de Responsabilidade Socioambiental e plano de ação devem ser aprovados 

pela diretoria e, quando houver, pelo conselho de administração, assegurando a adequada 

integração com as demais políticas da instituição, tais como a de crédito, a de gestão de 

recursos humanos e a de gestão de risco. 

Após a aprovação da Política de Responsabilidade Socioambiental e o respectivo 

plano de ação, será necessário iniciar a execução das ações correspondentes ao plano de ação 

considerando as seguintes datas: até 28 de fevereiro de 2015, por parte das instituições 

obrigadas a implementar o Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap), 

conforme regulamentação em vigor; e até 31 de julho de 2015, pelas demais instituições. 

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil devem: designar diretor responsável pelo cumprimento da Política de 

Responsabilidade Socioambiental; formalizar a Política de Responsabilidade Socioambiental 

e assegurar sua divulgação interna e externa; manter documentação relativa à política à 

disposição do Banco Central do Brasil. 

O Banco Central do Brasil poderá determinar a adoção de controles e procedimentos 

relativos à Política de Responsabilidade Socioambiental, estabelecendo prazo para sua 

implementação. 

“O cumprimento da resolução está atrelado à inclusão de dispositivos que buscam o 

contínuo aperfeiçoamento da governança das instituições financeiras, visando a gerar um 

comportamento desejável e harmônico [...] para todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN)” 

(ABBC, 2015, p. 20). “Percebe-se que a intenção da norma como um todo foi inserir a 

variável do risco ambiental, sob a forma do princípio da precaução, na análise prévia as 

concessões de financiamento” (CHAVES; SUMAR, 2015, p. 10).  

A norma deixou esclarecido o objetivo de realizar melhorias na eficiência sistêmica, 

enfatizando a necessidade de prezar pelos princípios de aumento de competição, diminuição 

na diferença de informações, resolução de conflitos, defesa dos clientes, garantia e 

estabilidade do mercado (ABBC, 2015, p. 20). 

A responsabilidade socioambiental supõe uma construção “[...] social de um conceito 

amplo e multidimensional que englobe outros conceitos tais como cidadania corporativa, 
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desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável, sustentabilidade, filantropia 

empresarial, ética empresarial, marketing social, ativismo social empresarial” 

(MASCARENHAS; COSTA, 2011, p. 145). 

A meta é garantir que as transações financeiras sejam economicamente viáveis, 

respeitando os aspectos sociais e ambientais, de forma que essa eficiência seja 

alcançada por meio da redução de riscos, bem como da gestão responsável dos 

recursos humanos. 

A expectativa do regulador, conforme anunciado em diversas oportunidades, por 

meio de entrevistas, oficinas, palestras e reuniões, é implantar o projeto de forma 

gradual e combinada, estimulando a efetiva participação dos diversos atores 

envolvidos, sejam as próprias instituições financeiras – principalmente com a 

participação das associações de classe –, sejam órgãos e organismos governamentais 

e privados, direta e indiretamente envolvidos com o setor (ABBC, 2015, p. 20). 

Antes da Resolução n. 4.327/2014 o Conselho Monetário Nacional editou outras 

normas vinculadas ao socioambientalismo que são: Resolução n. 3.545/2008; Resolução n. 

3.813/2009; Resolução n. 3.896/2010; Resolução n. 3.876/2010; Circular n. 3.547/2011; 

Resolução n. 4.267/2013. 

A Resolução n. 3.545/2008 alterou o Manual de Crédito Rural para estabelecer a 

exigência de documentação comprobatória de regularidade ambiental e outras condicionantes, 

para fins de financiamento agropecuário no Bioma Amazônia. Já a Resolução n. 3.813/2009 

condicionava o crédito rural para expansão da produção e industrialização da cana-de-açúcar 

ao Zoneamento Agroecológico e vedava o financiamento da expansão do plantio nos Biomas 

Amazônia e Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, entre outras áreas. 

Em 2010 foram emitidas duas Resoluções. A Resolução n. 3.896/2010 instituiu no 

âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Programa 

para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC). E, a 

Resolução n. 3.876/2010 vedava a concessão de crédito rural para pessoas físicas ou jurídicas 

que estavam inscritas no Cadastro de Empregadores que mantiveram trabalhadores em 

condições análogas à de escravo instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Foi estabelecido procedimentos e parâmetros relativos ao Processo Interno de 

Avaliação da Adequação de Capital (Icaap) mediante a Circular n. 3.547/2011 e, portanto, as 

instituições financeiras com mais de R$ 100 bilhões em ativos deveriam demonstrar, no 

processo de avaliação e cálculo da necessidade de capital, como consideram o risco 

decorrente da exposição a danos socioambientais gerados por suas atividades. 
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E a Resolução n. 4.267/2013 teve por objetivo apoiar a implantação de 

empreendimentos, a aquisição de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento tecnológico 

relacionados à mitigação de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação à mudança do 

clima e aos seus efeitos, por meio dos financiamentos lastreados em recursos do Fundo 

Nacional Sobre Mudança do Clima (FNMC), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). 

[...] percebe-se que, principalmente no que se refere à implementação da PRSA, com 

seus critérios e princípios de orientação, é preciso delinear de forma cuidadosa a 

maneira mais eficiente de internalizar os custos de prevenção nos agentes 

financeiros, sem gerar insegurança jurídica. Para tanto contribuiria uma maior 

especificidade dos conceitos e determinação expressa de quais as penalidades 

cabíveis, sob o aspecto regulatório, e qual a hipótese de responsabilização em termos 

de responsabilidade civil ambiental por eventual dano decorrente da atividade de 

risco financiada, sem a correta execução das diretrizes da PRSA no momento pré-

concessão de crédito (CHAVES; SUMAR, 2015, p. 11). 

“É importante ressaltar que um crédito recusado em uma instituição em razão da 

inconformidade ambiental ou social não pode ser aceito por outra instituição, pois o risco 

permanece no sistema financeiro”. (ABBC, 2015, p. 39). A política de Responsabilidade 

Socioambiental ao ser implementada por uma instituição financeira deverá englobar todas as 

pessoas que fazem parte dela, pois só assim, será possível que “[...] os conceitos de 

sustentabilidade social e ambiental devem ser disseminados em toda a instituição, para que 

todos tenham consciência da importância do tema para a organização e para os negócios, 

atentando para os riscos e as oportunidades” (ABBC, 2015, p. 39). 

O agravamento dos problemas ambientais à escala mundial levou a uma crescente 

sensibilização da necessidade de conciliar o desenvolvimento económico e a 

preservação ambiental, duas questões que antes eram tratadas separadamente e, que 

hoje, se encontram unidas numa só designação: o desenvolvimento sustentável 

(MASCARENHAS; COSTA, 2011, p. 145). 

A exigência da Responsabilidade Socioambiental para instituições financeiras surgiu 

muito antes da Resolução n. 4.267/2013, haja vista que a Lei n. 6.404/1976 (art. 1166 da Lei 

das S/A) e Lei n. 5.764/1971 (art. 4°7 da Lei do Cooperativismo) já contemplavam essa 

 
6Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas 

por acordo de voto, ou sob controle comum, que: 

[...] 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto 

e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que 

nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e 

atender. 
7 Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes características: 
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determinação em seus textos. Outrossim, a Lei n. 4.595/1964 (art. 4°, inciso IX8 da Lei sobre 

a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário 

Nacional e dá outras providências), determinou que compete ao Conselho Monetário Nacional 

promover a proteção ambiental. 

Entretanto, Chaves; Sumar (2005, p. 11) entendem que:  

[...] não há base legal que justifique a competência do CMN para a edição da 

Resolução 4327/2014. Segundo a interpretação do autor, no que se refere ao CMN 

no plano regulatório, e consequentemente ao BCB no campo da execução das 

normas emanadas do primeiro, não se percebe qualquer competência relacionada ao 

meio ambiente e, nem de forma expressa, no tocante à Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRSA), que pudesse dar embasamento à matéria tratada.  

As leis citadas referem-se à questão ambiental superficialmente. A Resolução 

estabelece exigências que a lei deveria estabelecer. Atentar-se para a responsabilidade 

socioambiental em suas ações e operações é papel que deve ser executado pelas instituições 

financeiras obrigatoriamente. Mas uma Resolução apenas, sem a previsão de medidas 

coercitivas ou sancionatórias não poderá fazer o que cabe uma lei fazer, nem ao menos 

intimidará o setor para que a siga criteriosamente.  

Em relação à regulamentação socioambiental o Conselho Monetário Nacional após a 

Resolução n. 4.267/2013, emitiu em 2015 a Resolução 4.422 condicionando a concessão de 

 
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de 

serviços; II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; III - limitação do número de quotas-

partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se 

assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; IV - inacessibilidade das quotas-partes do 

capital a terceiros, estranhos à sociedade; V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, 

federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo 

critério da proporcionalidade; VI - quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no 

número de associados e não no capital; VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 

operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral; VIII - indivisibilidade 

dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; IX - neutralidade política e discriminação 

religiosa, racial e social; X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos 

empregados da cooperativa; XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 

operações e prestação de serviços. 
8 Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da 

República:  

[...] 

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de 

remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da 

República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover: - 

recuperação e fertilização do solo; - reflorestamento; - combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais; - 

eletrificação rural; - mecanização; - irrigação; - investimento indispensáveis às atividades agropecuárias; 

[....] 
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crédito rural na Amazônia. Posteriormente, em 2017, a Resolução 4.557 que exige a 

implementação pelas instituições financeiras de estrutura adequada para o gerenciamento de 

riscos. 

 A Política de Responsabilidade Socioambiental deverá conter “[...] um conjunto de 

compromissos perante as partes interessadas para realizar seus negócios com viabilidade 

econômica, responsabilidade social e adequação ambiental” (ABBC, 2015, p. 39). Portanto, 

“[...] além de agregar valor para a instituição financeira, contribui para o desenvolvimento 

sustentável do país e para a saúde do sistema financeiro. (ABBC, 2015, p. 39). 

 

3.3 A adoção do desenvolvimento sustentável pelas instituições financeiras e sua 

viabilidade 

 

O meio ambiente passou a ser visto sob nova perspectiva a partir de 1972 com a 

realização da Conferência de Estocolmo. No decorrer dos anos houve progresso nesse sentido. 

Mas a concepção do desenvolvimento sustentável ocorreu a partir da emissão do Relatório 

Brundtland, que determina medidas necessárias a serem adotadas em âmbito mundial para 

solucionar os problemas sociais, econômicos e ambientais. Esse relatório somente foi criado 

em razão do empenho da Organização das Nações Unidas (ONU).  

O conceito de desenvolvimento sustentável seria aquele que atende às necessidades 

presentes sem comprometer a habilidade de as futuras gerações atenderem a suas 

próprias necessidades. Implica a redução do uso de fontes exauríveis ou, no mínimo, 

assegurar que os benefícios advindos da exploração dos recursos naturais criem um 

fluxo constante de renda através de gerações, tornando apropriado o uso de recursos 

renováveis. Essa máxima aplica-se às fontes de energia, ao uso e à preservação dos 

estoques da pesca, da vida selvagem, das florestas, da água e do ar. O conceito 

também inclui a sustentabilidade das relações sociais, do equilíbrio intergeracional e 

do respeito ao ser humano [...] (BRAGA, 2014, p. 28). 

Atualmente a real situação é que o crescimento econômico está de um lado e a 

proteção dos direitos humanos e do meio ambiente de outro, essa situação culminou no 

surgimento do Direito Internacional do Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento 

sustentável visa proteger um novo bem jurídico, ou seja, visa proteger as gerações futuras, 

que só existirão se os direitos humanos e o meio ambiente forem protegidos (PINHERO et al, 

2011, p. 24).  
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O desenvolvimento sustentável “[...] baseia-se no crescimento econômico, porém 

dele se diferencia qualitativamente pela possibilidade de aumentar a quantidade de bens não 

só econômicos, mas também ecológicos e socioculturais, aliando, portanto, a justiça social à 

conservação dos recursos naturais” (BRAGA, 2014, p. 31).  

De acordo com Scantimburgo (2011, p. 65): 

[...] o termo desenvolvimento sustentável conforme publicado pelo Relatório 

Bruntland, e ratificado pela Agenda 21: “desenvolvimento que responde às 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de 

satisfazer suas próprias necessidades”, permitiu variadas interpretações de acordo 

com diferentes interesses levando a uma imprecisão do conceito e a problemas de 

sua adaptação ao modo capitalista de produção.  

Ressalta-se que “[...] o de desenvolvimento sustentável proposto no Relatório 

Brundtland não tem clareza em seu enunciado, mas se diferencia dos demais por pressupor a 

junção da maximização da produção econômica com o respeito aos imperativos sociais” 

(BRAGA, 2014, p. 28). 

Um dos marcos essenciais para a promoção da sustentabilidade mundial foi a 

realização em 1992, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas Sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20. O Desenvolvimento sustentável somente se 

concretizou como meta desenvolvimentista depois da realização desta Conferência. 

O Banco Mundial ao perceber esse novo cenário, revisou suas políticas e passou a 

considerar as questões ambientais nos empreendimentos que concedia créditos, adotou 

estratégias para promover o desenvolvimento sustentável, isso ocorreu, principalmente, em 

decorrência de críticas ambientalistas que sofreu.  

Nos últimos 10 (dez) anos o Banco Mundial passou a dar importância ao 

desenvolvimento sustentável e seu fortalecimento ocorreu pelo surgimento, em 1993, da 

Vice-Presidência para o Desenvolvimento Ecologicamente Durável. O desenvolvimento dessa 

perspectiva do Banco Mundial se fortaleceu e se concretizou em 2001, com a adoção de uma 

estratégia voltada ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável que permanece até 

hoje. 
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Uma das iniciativas do setor financeiro concernente à sustentabilidade trata das 

linhas de financiamento com características específicas para projetos de natureza 

socioambiental, oferecendo, entre outros benefícios, taxas de juros mais atraentes, 

prazos mais longos ou descontos no valor principal, melhorando o desempenho 

econômico-financeiro dessas instituições, por meio do aumento de receitas e, ainda, 

melhoria no meio ambiente e nas comunidades (BRAGA; MOURA, 2019, p.5). 

As instituições financeiras possuem posição intermediária na economia e, por essa 

razão, é fundamental que auxiliem na construção do desenvolvimento sustentável 

(GUIMARÃES, 2015, p.26).  

[...] os bancos têm a responsabilidade de conhecer seus clientes e dessa forma, saber 

qual o destino de seus recursos. Sua atuação pode ser usada em caráter de 

complementação das ações de empresas do setor produtivo e financeiro. Assim no 

setor bancário, por exemplo, em que as redes podem se antecipar às exigências 

legais devido ao aumento da conscientização da sociedade, a contribuição pode dar-

se através da incorporação dos custos ambientais nas análises de seus projetos, como 

também através da recuperação e da proteção ao meio ambiente, pela concessão de 

linhas de créditos específicas, exigindo o cumprimento do licenciamento ambiental 

ao credor (OLIVEIRA et al, 2009). 

Nesse viés ressalta-se a necessidade das instituições financeiras ao concederem 

empréstimos ou financiamentos considerar o impacto ambiental dos empreendimentos, bem 

promoverem o desenvolvimento sustentável (BRAGA, 2014, p. 42).  

O papel das instituições bancárias na construção do desenvolvimento sustentável 

tem sido preocupação recorrente na agenda de governos internacionais, das Nações 

Unidas e de organizações não-governamentais (ONGs), que vêm aprofundando os 

conhecimentos acerca do elo entre as atividades bancárias e a sustentabilidade. As 

IF fazem parte de um segmento relativamente limpo, já que os produtos bancários, 

em si mesmos, não são fontes diretas de impactos ambientais consideráveis. Em suas 

atividades internas, o consumo energético, de água, de papel ou a poluição 

produzida são fontes de danos muito menos severos do que na maioria dos outros 

setores da economia. Entretanto, são os usuários desses produtos que dão origem aos 

consideráveis impactos ao meio ambiente (GUIMARÃES, 2015, p.46).  

A importância das instituições financeiras no desenvolvimento sustentável ocorre por 

elas possuírem poder sobre instituições ou pessoas que necessitam de recursos, motivo pelo 

qual atuam como indutoras de sustentabilidade (BRAGA; MOURA, 2019, p.5).  

No final da década de 1990, diante da crescente pressão da sociedade para que o 

capital financeiro fosse direcionado para investimentos mais sustentáveis, foi 

lançado o primeiro índice de sustentabilidade das bolsas de valores internacionais 

para subsidiar as análises de investidores preocupados com a responsabilidade 

socioambiental. O Dow Jones Sustainability Index (DJSI), criado em 1999, reuniu 

em um só grupo as corporações julgadas como as mais bem preparadas para 

desenvolver seus negócios de forma sustentável (GUIMARÃES, 2015, p.37-38). 

Na mesma década “[...] os mercados financeiros passaram a se guiar por isso e as 

empresas começaram a se organizar em torno de ações que visaram o aperfeiçoamento de sua 

gestão ambiental e social, dando início a um ciclo de busca de certificações de qualidade, 
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ambiental e social” (GUIMARÃES, 2015, p.26). O desenvolvimento sustentável passou a ser 

visto como um dever das indústrias e corporações priorizarem ações e mecanismos para 

impedir danos ambientais e, as instituições financeiras ficaram com a responsabilidade de 

impedir financiamentos a empreendimentos que prejudiquem o meio ambiente. 

Nas instituições financeiras, os debates sobre sustentabilidade tiveram início em 

1980, mas ganharam importância a partir de 1990, quando se considerou que o setor 

financeiro, enquanto canal de financiamento para o setor público e privado, é peça 

chave na busca da sustentabilidade socioambiental devido à sua influência sobre a 

definição de políticas econômicas de mercados financeiros no mundo e a destinação 

de recursos para grandes projetos de investimento, isto é, projetos de aplicação de 

capital na produção de bens ou serviços com vista à obtenção de ganhos de capital 

ou investimentos compensatórios [...] (BRAGA, 2014, p. 43).  

Seguindo o movimento internacional em relação à adoção da sustentabilidade no 

âmbito financeiro, no Brasil, os primeiros passos foram dados em 1995 quando a Carta de 

Princípios para o Desenvolvimento Sustentável assinada pelos seguintes bancos: Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. A partir de então, as referidas 

instituições se comprometeram a adotar em seus sistemas de análise e avaliação de projetos 

meios que promoverão o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental (GUIMARÃES, 

2015, p.35-36).  

Também, as instituições financeiras acima mencionadas pactuaram um acordo em 

que a versão brasileira foi denominada “[...] “Declaração dos Bancos para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento” batizada de “Protocolo Verde” estabeleceu para os bancos signatários o 

compromisso de empreender políticas e práticas bancárias em harmonia com a promoção de 

um desenvolvimento sustentável” (GUIMARÃES, 2015, p.35-36). O Protocolo visa a 

instituição de princípios, bem como fazer com que as instituições financeiras estejam 

envolvidas com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável. E também, 

incentivar clientes, funcionários e fornecedores em prol da mesma causa (BRAGA; MOURA, 

2019, p.6). 
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Tais bancos se propuseram a conduzir seus negócios e operações respeitando cinco 

princípios norteadores básicos:  

 1. Financiar o desenvolvimento com sustentabilidade, desenvolvendo linhas de 

crédito e programas promotores da qualidade de vida, do uso sustentável dos 

recursos naturais e da proteção ambiental;  

 2. Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos (próprios e 

de terceiros) e nas análises de risco de clientes e de projetos de investimento, com 

base na Política Nacional de Meio Ambiente;  

 3. Promover o consumo sustentável de recursos naturais nos processos internos;  

 4. Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas 

e práticas de sustentabilidade da instituição;  

 5. Promover a harmonização de procedimentos, cooperação e integração de 

esforços entre as organizações signatárias na implementação destes Princípios 

(GUIMARÃES, 2015, p.35-36).  

“Embora o Protocolo Verde admitisse como princípio que o setor bancário deveria 

privilegiar de forma crescente o financiamento de projetos que não fossem agressivos ao meio 

ambiente ou que apresentassem características de sustentabilidade ao longo dos anos, 

observou-se que a implantação de tais práticas era insuficiente” (BRAGA; MOURA, 2019, 

p.6). E que então, era essencial incorporar “[...] investimentos complementares no capital 

humano, incluindo o conhecimento de assuntos relacionados ao enverdecimento, 

gerenciamento e habilidades técnicas para assegurar uma transição tranquila para o caminho 

de um desenvolvimento mais sustentável” (PNUMA, 2011, p. 37-38). 

Outrossim, um dos fatores impulsionadores à aderência ao esverdeamento 

promovido pelo Banco Mundial pelo Sistema Financeiro brasileiro foi a criação, em 2002, 

dos Princípios do Equador quando: 

[...] o International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco 

Mundial, e um banco holandês (ABN Amro) promoveram, em Londres, um 

encontro de executivos para discutir experiências com investimentos em projetos, 

envolvendo questões sociais e ambientais em mercados emergentes, nos quais 

nem sempre há legislação rígida de proteção do ambiente. 
Os Princípios do Equador são critérios mínimos para a concessão de crédito, que 

asseguram que os projetos financiados sejam desenvolvidos de forma socialmente 

e ambientalmente responsável. 
Eles têm por objetivo garantir a sustentabilidade, o equilíbrio ambiental, o 

impacto social e a prevenção de acidentes de percurso que possam causar 

embaraços no transcorrer dos empreendimentos, reduzindo também o risco de 

inadimplência (CREDIDIO, 2014 p. 1-2) 

As instituições financeiras desempenham papel importante e possuem 

responsabilidade no fomento ao desenvolvimento sustentável. A adesão dos princípios do 

Equador é um meio para essa promoção (PINHEIRO, 2011, p. 33).  

Os princípios tiveram impacto positivo pelo fato de em 2003, dez dos maiores 

bancos internacionais adotarem suas regras em suas políticas de concessão de crédito. “As 
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instituições financeiras passaram então a se basear num rating socioambiental, elaborado 

por elas no qual os projetos enquadrados no nível A apresentam alto risco, B médio risco, e 

C baixo risco” (CREDIDIO, 2014, p. 2). 

O setor financeiro deve desenvolver produtos e serviços que promovam o 

desenvolvimento sustentável; buscar as melhores práticas em gestão ambiental; 

estabelecer relações de negócio com clientes, parceiros, fornecedores e 

subcontratados com elevados padrões ambientais; assim como encorajar a indústria 

a realizar pesquisas nesse sentido. As práticas das instituições financeiras na gestão 

da sustentabilidade devem ser periodicamente atualizadas e o progresso em relação 

aos objetivos de sustentabilidade deve ser medido por meio de revisões internas 

regulares (GUIMARÃES, 2015, p.34). 

 

No ano de 2008 foi criado um grupo de trabalho constituído por órgãos 

governamentais e bancos públicos federais para avaliar e revisar o Protocolo Verde, isso 

culminou com: 

[...] 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 preservação 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; a previsão de mecanismos de monitoramento e 

governança dos compromissos assumidos pelos signatários (CREDIDIO p. 5). 

 Logo, “Umas das atividades que podem ser consideradas muito importantes para 

uma postura de práticas sustentáveis para as instituições financeiras, são análises de risco 

socioambientais na concessão de seus créditos” (OLIVEIRA et al, 2009). Haja vista que por 

meio do gerenciamento de riscos é possível observar se “[...] os problemas ambientais gerados 

por tomadores de créditos e/ou nos éqüites podem ter sérios impactos sobre sua capacidade de 

liquidação de débitos ou na realização de ganhos para os investidores” (RUFINO, ARANA, p. 

311). 

 Assim, “[...] uma importante atividade de uma instituição financeira para a prática 

da responsabilidade sócio-ambiental é demonstrar com clareza a destinação de seus recursos 

financeiros, e saber ao mesmo passo, qual o destino de tais créditos” (OLIVEIRA et al, 2009). 

Risco ambiental traz impactos em três modalidades de risco enfrentado pelas 

empresas, sendo ela qual for sua atividade econômica- risco de negócio, risco 

financeiro e risco estratégico, sabendo que o desempenho econômico das empresas 

depende direta e indiretamente da maneira como vão ser gerenciados esses riscos, 

para que haja um sucesso econômico, a empresa tem que ter um sistema de 

gerenciamento ambiental (RUFINO, ARANA, p. 310). 
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Também uma das alternativas inovadoras trazida por algumas instituições financeiras 

e que permite se diferenciar no mercado e proporcionar maior engajamento com a sociedade e 

a preservação ambiental é o microcrédito. A “[...] concessão de empréstimos de baixo valor a 

pequenos empreendedores e microempresas sem acesso formal ao sistema financeiro 

tradicional, e que dificilmente tem condições de oferecer garantias reais” (OLIVEIRA et al, 

2009). 

“Os financiamentos de infra-estrutura ambiental, tais como fornecimento de água 

tratada e tratamento de resíduos líquidos (efluentes) e resíduos sólidos, disposição de resíduos 

perigosos, construção de hidrelétricas e de estradas, são de financiamento que têm forte 

impacto ambiental” (RUFINO, ARANA, p. 311). Dessa forma, “[...] os riscos ambientais 

também representam riscos à economia, à cultura e à política de uma sociedade” (BRITO, p. 

7). 

Visando promover a proteção ambiental e a sustentabilidade o Conselho Monetário 

Nacional, em 2014, emitiu a Resolução 4.327 exigindo que todas as instituições financeiras 

brasileiras implementassem uma Política de Responsabilidade Socioambiental. As instituições 

financeiras então, “[...] passam a se constituir em agentes importantes de sustentabilidade na 

medida em que podem cooperar para a sustentabilidade econômica, considerada como 

necessidade para o equilíbrio entre o meio ambiente e a sociedade, na dependência da 

sustentabilidade política nacional e internacional” (BRAGA; MOURA, 2014, p.5). 

O artigo 192 da Constituição Federal Brasileira estabelece que o Sistema Financeiro 

Nacional deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 

do Brasil e servir aos interesses da coletividade. É papel do Banco Central do Brasil 

agir na manutenção, regulação e supervisão do SFN de modo a assegurar sua 

solidez, eficiência e seu fim público. Conforme descrito no tópico anterior, a 

regulação do sistema financeiro em relação a temas socioambientais avançou 

significativamente. São três os principais objetivos que direcionam o Banco Central 

do Brasil a incorporar aspectos socioambientais na regulação do setor financeiro: 

mitigação de riscos, maior integração do sistema financeiro com políticas públicas 

desenhadas em outras esferas do Estado, e busca de maior eficiência no setor [...] 

(BRITO, p. 7). 

“Risco ambiental nos ativos dos bancos, em relação ao ativo, o risco ambiental, tem 

influência causando impacto no risco de mercado, com a sensibilidade de desempenho 

ambientalmente da empresa e isso reflete ao preço dos ativos financeiros que compõe a 

carteira dos bancos” (RUFINO, ARANA, p. 313). “Os bancos, como parceiros financeiros 

das empresas, dependem do retorno financeiro destas; ou seja, o risco ambiental das 
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corporações afeta direta ou indiretamente o desempenho econômico das instituições 

financeiras [...]” (BRITO, p. 8). 

Para atingir o estágio de banco sustentável, com vantagem competitiva e fator de 

diferenciação de seus concorrentes, é necessária a adoção da ecoeficiência, que pode 

ser considera, em linhas gerais, como a integração de medidas de sustentabilidade 

social e ambiental em suas atividades. Exemplos de tal integração são: reduzir o 

consumo de energia e de materiais em suas atividades; atribuir aos investimentos 

ambientais à mesma importância dos demais investimentos; valorizar a opinião dos 

consumidores quanto a seus produtos e serviços, manter aberto o diálogo com os 

diversos atores sociais, incluindo stakeholders, para o planejamento e a avaliação 

das atividades desenvolvidas, dentre outras ações [...] (BRAGA, 2014, p. 39).  

“Dentro da operação das instituições financeiras existem diversos mecanismos, 

protocolos e ferramentas que podem contribuir com a indução do desenvolvimento 

sustentável no Brasil e no mundo” (BRITO, p. 47). Como “Financiamento de produtos 

sustentáveis, a indústria de produtos e serviços ambientais necessita de financiamento, 

particularmente para novas tecnologias que possam ajudar a resolver problemas ambientais” 

(RUFINO, ARANA, p. 311). 

Atualmente, diversas instituições financeiras, que atuam inclusive no Brasil, já 

perceberam o potencial impacto que os riscos socioambientais têm na capacidade de 

repagamento de seus clientes e passaram a incorporar critérios específicos para 

avalia-los em seus processos de decisão de crédito e de gestão de risco. A avaliação 

dos riscos socioambientais por sua vez, propicia a minimização dos riscos de crédito 

e de reputação dessas instituições financeiras, além de gerar novas oportunidades de 

negócios (BRITO, p. 9). 

 A adoção de mecanismos que visam promover o desenvolvimento sustentável e a 

proteção ambiental não são implementadas pelas instituições financeiras somente por meio de 

exigências legais, mas, sim, como forma de manter-se e destacar-se no mercado, portanto, 

passou a ser essencial. 

 “As instituições financeiras são importantes contribuintes para o desenvolvimento 

sustentável, por meio de sua interação com outros setores da economia e dos consumidores, 

através de suas próprias atividades de financiamento, investimento e comercialização” 

(GUIMARÃES, 2015, p.34). Tais instituições “[...] devem responder por eventuais danos 

ambientais causados pelos seus financiados, mas somente quando não atenderem as 

obrigações legais expressas que condicionam o seu ato de concessão de recursos, seja por 

meio de empréstimo ou financiamento” (CHAVES; SUMAR, 2015, p.18-19).  

No desenvolvimento sustentável “[...] houve o reconhecimento da necessidade de 

acrescentar às dimensões social e econômica os elementos de sustentabilidade ambiental, 
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territorial, espacial, cultural e política [...] (BRAGA, 2014, p. 28). E no âmbito financeiro 

“[...] a adoção de tarifas, prazos e/ou taxas de juros diferenciadas podem servir como 

exemplos de mecanismos financeiros adotados para incentivar o desenvolvimento de setores 

que demonstrem uma postura sustentável e ambientalmente responsável” (GUIMARÃES, 

2015, p.46). 

Para considerar a importância das instituições financeiras no desenvolvimento 

sustentável, é preciso ressaltar que uma maior integração da mobilidade de capital e 

de comércio leva a uma pressão competitiva, tanto do mercado nacional como do 

internacional, a qual induz à degradação ambiental, fruto da economia global [...] 

(BRAGA, 2014, p. 42). 

 

 “Significa dizer que o desenvolvimento sustentável trouxe para as instituições 

financeiras uma responsabilidade não apenas social, mas ambiental e econômica, além de se 

converter em aumento de competitividade [...]” (BRAGA, p. 42). Assim, o gerenciamento 

adequado dos riscos socioambientais e a promoção do desenvolvimento sustentável pelas 

instituições financeiras poderá ser viável e efetivo se houver o cumprimento da Resolução n. 

4.327 do Conselho Monetário Nacional, por meio da implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental. 

 

4. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 

 

O escopo deste capitulo é discorrer acerca do que são instituições financeiras bancos 

e as instituições financeiras Cooperativas de Crédito. Quais são as obrigações e 

responsabilidades dessas instituições na implementação da Política de Responsabilidade 

Socioambiental. 

Será, sobretudo, analisado como ocorre a institucionalização da Política de 

Responsabilidade Socioambiental na Cooperativa de Crédito com Interação Solidária (Cresol 

Central SC/RS) ou Sistema Cresol Central SC/RS e quais mecanismos de eficácia dos 

programas de responsabilidade socioambiental são utilizados. 

Por fim, abordar-se-á como o Banco Central do Brasil fiscaliza o cumprimento da 

responsabilidade socioambiental na Cooperativa de Crédito Cresol Central SC/RS e se a 



48 

 

 

 

implementação desta política de fato proporciona proteção ao meio ambiente. 

 

4.1 Diferenças das instituições financeiras denominadas Bancos e as denominadas 

Cooperativas de Crédito  

 

O cooperativismo de crédito teve início no século XIX na Alemanha, era 

tipicamente rural e chamadas de Cooperativas de Raiffeisen para homenagear seu criador. 

No mesmo século na Itália, também, foram criadas cooperativas de crédito por meio do 

idealizador Luigi Luzzatti. No Brasil, a primeira Cooperativa de Crédito foi constituída em 

1902, baseada no modelo Raiffeisen, ainda em atividade hodiernamente. Quatro anos mais 

tarde foi constituída a primeira Cooperativa de Crédito sob os moldes Luzzatti, também em 

atividade até hoje. No Brasil, por meio do Decreto do Poder Legislativo n. 1.637, de 5 de 

janeiro de 1907 a atividade passou a ser regulamentada. Em 1925 foi conferida ao 

Ministério da Agricultura a competência para realizar a fiscalização das Cooperativas de 

Crédito. E, no ano de 1945 o estado passou a fiscalizar as Cooperativas de Crédito por 

meio do Ministério da Fazenda, mais especificamente a Superintendência da Moeda e do 

Crédito (Sumoc) (JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 495, 496, 497). 

O cooperativismo se mostrou desde sua origem no século XIX uma forma diferente de 

organização social, priorizando pelo fortalecimento de vínculos sociais horizontais e 

democráticos, baseados principalmente no trabalho e não no capital. Também o 

cooperativismo teve desde o início como base referências de movimentos sociais e 

intelectuais de reação. Essa forma de organização em princípio possuíam um caráter mais 

associativo ou assistencial (BAIOTO, 2018, p. 55, 56, 58). 
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[...] em 1885, aos 34 anos de idade, chega ao Brasil o Padre Theodor Amstad, 

missionário jesuíta nascido na Suiça, o ano de 1851, em Beckenried, onde também 

se ordenou padre desta ordem. Amstad, em missão, veio ao Brasil para atender as 

colônias alemãs do Rio Grande do Sul.  

[...]  

Como era um jovem sacerdote, os padres de idade mais avançada lhe encaminhavam 

sempre para as localidades interioranas. Essa oportunidade proporcionou a Amstad o 

convívio constante em todas as dificuldades e carências econômicas e sociais 

presentes e vividas pela sociedade naquela época. Assim, do mesmo modo como 

ocorreu com os tecelões ingleses na fundação da primeira cooperativa de Rochdale, 

que se uniram para o enfrentamento das dificuldades que eram comuns a todos, 

Amstad, em suas experiências de trabalho nas comunidades pobres da Alemanha, 

tinha desenvolvido um conhecimento do sistema de auxílio mútuo implantado no 

meio rural da Alemanha por Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 

[...]  

Neste sentido, o Padre Amstad identificou no interior de Nova Petrópolis, no distrito 

de Linha Imperial, um contexto similar, tanto de pobreza como de condições 

socioculturais favoráveis ao desenvolvimento de uma cultura de cooperação pautado 

no crédito mútuo (BAIOTO, 2018, p.128). 

[...] é com base nos princípios do Padre Amstad sobre cooperação e ajuda mútua que 

se desenvolveram os fundamentos da primeira e mais duradoura cooperativa da 

América Latina. Seu surgimento ocorreu no interior do estado do Rio Grande do 

Sul, em 28 de dezembro de 1902, no antigo salão de Nikolas Kehl, na localidade já 

descrita (BAIOTO, 2018, p.129). 

As Cooperativas são representadas nacionalmente pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB), criada em 1969 e a nível estatual pela Organização Estadual 

de Cooperativas (OCE) (BAIOTO, 2008, p. 54-55). 

O cooperativismo moderno, no entanto, na forma como hoje são conhecidas as 

sociedades cooperativas, surgiu em 1844, na cidade inglesa de Rochdale, quando 

28 tecelões fundaram uma cooperativa de consumo. A primeira cooperativa de 

crédito não demoraria a surgir. Três anos depois, em 1847, Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen, natural da Renânia, criou no povoado de Weyerbusch/Westerwald a 

primeira associação de apoio para a população rural, que, embora não fosse ainda 

uma cooperativa, serviria de modelo para a futura atividade cooperativista de 

Raiffeisen. A primeira cooperativa, fundada por ele em 1864, chamava-se 

“Heddesdorfer Darlehnskassenveirein” (Associação de Caixas de Empréstimo de 

Heddesdorf) 

[...] 

Inspirado nos pioneiros alemães, o italiano Luigi Luzzatti organiza a 

constituição, em 1865, na cidade de Milão, da primeira cooperativa cujo modelo 

herdaria seu nome, a cooperativa do tipo Luzzatti (PINHEIRO, 2008, p. 23).  

“Neste sentido, compreende o cooperativismo como uma doutrina filosófica, política e 

social de organização econômica distinta do capitalismo, mas não um movimento de 

revolução” (BAIOTO, 2018, p. 57). Além do mais entende-se “[...] cooperação, como 

processo social; cooperativa, como organização social; e cooperativismo, como movimento 

social” (BAIOTO, 2018, p.71). 

O Sistema Financeiro do Brasil é composto, também, por Cooperativas de Crédito, 

como já mencionado anteriormente. A Cooperativa de Crédito é uma instituição financeira 
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constituída por uma associação de pessoas, que podem compartilhar as decisões, tem direito a 

voto com peso igual para todos e é administrada por um cooperativado. Os cooperados além 

de donos da cooperativa são usuários dela. “Com o advento da Lei n. 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, as cooperativas de crédito equipararam-se às demais instituições 

financeiras” (PINHEIRO, 2008, p. 38). 

A atuação do cooperativismo está pautada em seus princípios que são: adesão livre; 

controle democrático pelos sócios; participação econômica dos sócios; autonomia e 

independência; educação, treinamento e informação; cooperação entre cooperativas; 

preocupação com a comunidade. E a eles deve ser dada prioridade nas ações desenvolvidas 

por Cooperativas (BAIOTO, 2018, p. 59-63). 

As cooperativas são instituições sem fins lucrativos, o que significa que todas as 

receitas obtidas são utilizadas para o pagamento dos custos relacionados a estrutura 

e funcionários. O que sobra desse valor retorna para os cooperados no fim do ano, 

de acordo com as movimentações de cada um [...]. 

As cooperativas conseguem oferecer para o público linhas de crédito com taxas de 

juros abaixo da média de mercado, que colaboram para a realização dos sonhos de 

cada cooperado e também para o desenvolvimento de micro e pequenos negócios 

[...]. 

As cooperativas buscam oferecer as melhores opções para seus associados e para 

isso também realizam investimentos em educação financeira, com cursos, palestras e 

treinamentos presenciais e à distância sobre o assunto (LEONI, 2020).  

“Em 1964, em decorrência de ampla reforma bancária, as cooperativas de crédito 

foram consideradas instituições financeiras e, então, coube ao Banco Central do Brasil 

autorizar seu funcionamento e fiscalizá-las” (JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 497). O 

artigo 55 da Lei n. 4.595/64 “[...] transfere ao Banco Central do Brasil as atribuições 

cometidas por lei ao Ministério da Agricultura, no que concerne à autorização de 

funcionamento e fiscalização de cooperativas de crédito de qualquer tipo, bem como da seção 

de crédito das cooperativas que a tenham” (PINHEIRO, 2008, p. 38-39). 

[...] foi constituída, em 28 de dezembro de 1902, a primeira cooperativa de crédito 

brasileira, na localidade de Linha Imperial, município de Nova Petrópolis (RS): a 

Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, posteriormente batizada de Caixa Rural 

de Nova Petrópolis. Essa cooperativa, do tipo Raiffeisen, continua em atividade até 

hoje, sob a denominação de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Pioneira da Serra Gaúcha – Sicredi Pioneira/RS. Entre 1902 e 1964, 

ainda surgiriam 66 cooperativas de crédito do tipo Raiffeisen no Rio Grande do Sul 

(PINHEIRO, 2008, 27-28). 

As Cooperativas de Crédito são regulamentadas pelas leis cooperativistas n. 5.764/71 

e n. 130/2009, além das normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central 

do Brasil. Têm como objetivo principal: fomentar as atividades do cooperado por meio de 
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assistência creditícia e prestar serviços de natureza bancária (economia solidária e inclusão 

social). Elas podem captar recursos; conceder empréstimos aos cooperados e realizar 

aplicações no mercado financeiro. A Lei 5.764/71 “Define as cooperativas como 

sociedades de pessoas de natureza civil. Mantém a fiscalização e o controle das 

cooperativas de crédito e das seções de crédito das agrícolas mistas com o Banco Central 

do Brasil” (PINHEIRO, 2008, p. 40). 

Nas cooperativas de crédito, os associados encontram os principais serviços 

disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de 

crédito, empréstimos e financiamentos. Os associados têm poder igual de voto 

independentemente da sua cota de participação no capital social da cooperativa. 

O cooperativismo não visa lucros, os direitos e deveres de todos são iguais e a 

adesão é livre e voluntária. 

Por meio da cooperativa de crédito, o cidadão tem a oportunidade de obter 

atendimento personalizado para suas necessidades. O resultado positivo da 

cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados em 

proporção com as operações que cada associado realiza com a cooperativa. 

Assim, os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados. 

No entanto, assim como partilha das sobras, o cooperado está sujeito a participar 

do rateio de eventuais perdas, em ambos os casos na proporção dos serviços 

usufruídos (BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

 De acordo com a Lei n. 5.764/71 as Cooperativas:  

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços 

aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes 

características: 

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade 

técnica de prestação de serviços; 

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, 

porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais 

adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 

IV - inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 

confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, 

optar pelo critério da proporcionalidade; 

VI - quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no 

número de associados e não no capital; 

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações 

realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral; 

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional 

e Social; 

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos 

empregados da cooperativa; 

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 

operações e prestação de serviços. 

Os tradicionais bancos, também são instituição financeiras, mas ao contrário das 

Cooperativas de Créditos, formam uma sociedade de capital, o poder é exercido na 

proporção do número de ações, as deliberações são concentradas e administrados por um 
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terceiro que não faz parte da sociedade. E regulados pela Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades 

Anônimas), Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. 

Atualmente, as resoluções do BCB, cumprindo deliberação do Conselho 

Monetário Nacional, referem-se simplesmente a “cooperativas de crédito” e não  

mais aos tradicionais modelos históricos, sendo que o ano de 2003 representou a 

“grande abertura” ao cooperativismo de crédito, principalmente, em razão das 

resoluções a seguir discriminadas, do Banco Central do Brasil: a Resolução n. 

3.106, de 25/6/2003 permitiu a criação de cooperativas de crédito de livre 

admissão de associados, por micro e pequenos empresários e empreendedores; e a 

Resolução n. 3.140, de 27/11/2003 estendeu a autorização a médios e grandes 

empresários. Cabe destacar, ainda, a Resolução n. 2.771, de 30/8/2000, que 

aprovou o regulamento disciplinando a constituição e o funcionamento das 

cooperativas de crédito; e a Resolução n. 2.788, de 30/11/2000, que dispõe sobre 

a constituição e o funcionamento dos bancos comerciais e de bancos múltiplos 

sob o controle acionário de cooperativas centrais de crédito. A Lei Complementar 

130, de 17 de abril de 2009, dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito 

Cooperativo, tratando, entre outros assuntos, das competências do Conselho 

Monetário Nacional (CMN) no que diz respeito às cooperativas de crédito e da 

possibilidade de constituição de centrais e confederações de cooperativas 

(JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 498). 

 Portanto, as Cooperativas de Crédito têm o mesmo serviço financeiro de 

qualquer outra instituição bancária e estão no mesmo patamar de segurança que os bancos. 

São regulamentadas ou classificadas conforme seu porte e risco. A regulamentação para 

tanto é feita pelo Banco Central do Brasil ou Conselho Monetário Nacional. 

As cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central, 

ao contrário dos outros ramos do cooperativismo, tais como transporte, educação 

e agropecuária. 

[...] 

Os depósitos em cooperativas de crédito têm a proteção do Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito (FGCoop). Esse fundo garante os depósitos e os 

créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito e nos bancos 

cooperativos em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas 

instituições. Atualmente, o valor limite dessa proteção é o mesmo em vigor para 

os depositantes dos bancos (BANCO CENTRAL DO BRASIL). 

Houve avanços na normatização das Cooperativas de Crédito nos anos de 2012, 2013 

e 2015. Um exemplo disso foi a instituição do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 

Crédito (FGCoop), instituído pela Resolução n. 4150/2012, que é “uma associação civil sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, de direito privado, de abrangência 

nacional, tendo como associadas todas as cooperativas singulares de crédito captadoras de 

depósito e os dois bancos cooperativos” (JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 499). 

 Como as Cooperativas de crédito são regulamentadas pelo Conselho Monetário 

Nacional e autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, portanto, 

precisam cumprir normas como qualquer outra instituição financeira, mas de uma maneira 

http://www.fgcoop.coop.br/
http://www.fgcoop.coop.br/
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mais simplificada. Essa regulamentação permitiu organizar o Sistema Cooperativo de Crédito 

e isso proporcionou o crescimento do setor. 

Nesse ambiente, o Bacen vem requerendo que as cooperativas estruturem linhas de 

defesa robustas, as quais cada uma, em seus papéis e frentes, atendam a um objetivo 

único: atuar no monitoramento, detecção e prevenção de perdas, as quais possam 

gerar impactos financeiros, operacionais ou de reputação às instituições. 

Dado o seu porte e complexidade, cada cooperativa de crédito no Brasil deve contar 

com a seguinte estrutura de monitoramento e supervisão: estrutura interna voltada ao 

monitoramento dos controles internos (Em atendimento à Resolução Nº 

2.554/1998), estrutura interna voltadas à gestão de riscos (Riscos de Crédito, 

Liquidez, Mercado e Capital, Operacional e Socioambiental, em atendimento à 

Resolução Nº 4.557/2017) [...] (COLOMBARI; SIMÃO, 2020). 

Dos 5.570 municípios do Brasil, 2.516 45% (quarenta e cinco por cento) são de 

alguma forma assistidos por Cooperativas de Crédito e, em torno 618 (seiscentos e dezoito) 

municípios a atuação é exclusiva. 

[...] um caso isolado da cidade de São Roque de Minas que se viu numa situação em 

que a única agência bancária ali existente, a MinasCaixa, foi liquidada pelo Banco 

Central e teve suas portas fechadas. Os reflexos logo apareceram: todo o movimento 

bancário foi transferido para a vizinha Piumhi, a uma distância de 64 km por estrada 

de terra. A solução encontrada apareceu por acaso quando um grupo de produtores 

foi atrás de informações sobre a Cooperativa de Crédito Rural de Iguatama e de 

Alpinópolis, cidades vizinhas. Com o contato, perceberam que podiam criar uma 

cooperativa semelhante na própria cidade e partiram para reuniões com produtores. 

Conseguiram 27 produtores para investir na novidade e, em julho de 1991, o Banco 

Central autorizava a criação da Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de 

Minas, a Saromcredi. Os resultados financeiros positivos da Saromcredi estão 

espelhados na evolução de seu patrimônio líquido. Dois meses depois de 

inaugurada, no final daquele ano, a instituição fechava o balanço com R$ 4,5 mil. 

Cinco anos à frente, eram R$ 626 mil. Em dezembro de 2011 chegou a R$12 

milhões (conforme balanço informado no site da cooperativa). A Cooperativa de 

Crédito Rural foi a mola propulsora não só para acabar com os aborrecimentos da 

ausência de bancos. A Saromcredi, acreditam seus associados, conseguiu alterar o 

perfil da economia local, refletindo diretamente na mudança de parâmetros culturais 

(JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 502). 

O Cooperativismo de Crédito tem apresentado crescimento expressivo e sustentável 

nos últimos anos, sendo líder de mercado em algumas linhas de crédito em estados como 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rondônia. “Ao contrário das cooperativas de 

crédito, as demais entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional têm apresentado uma 

redução do número de instituições [...]” (PINHEIRO, 2009, p. 14). 

Um dos diferenciais das Cooperativa de Crédito é o fato do associado ser ao mesmo 

tempo cliente e dono podendo, inclusive, influenciar na gestão da cooperativa ao participar 

das assembleias gerais realizadas anualmente. Além do mais, como não visam 

predominantemente o lucro, podem estar presentes em locais com menor população e com 

menor poder aquisitivo. E, acima de tudo esse sistema depende do desenvolvimento do seu 
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associado para que ele mesmo possa fomentar o seu crescimento também. 

O trabalho das cooperativas de crédito colabora de maneira especial para o 

desenvolvimento de comunidades e bairros específicos, uma vez que o dinheiro 

investido retorna à comunidade e sua economia local, seja por meio do investimento 

das sobras ou da realização de atividades educacionais, mas principalmente pelo 

estímulo à geração de negócios, empregos e renda. 

Pela proximidade com a comunidade, essas instituições financeiras oferecem um 

atendimento mais personalizado e próximo à população. O objetivo é especialmente 

entender as necessidades e quais os serviços e produtos mais adequados a cada 

pessoa (LEONI, 2020). 

Em 2019 o Banco Central possibilitou às Cooperativas de Crédito ter acesso as 

mesmas linhas de captação de financiamento dos bancos tradicionais. Isso em razão da 

permissão de acesso à poupança rural, letras financeiras, poupança imobiliária e letra 

imobiliária garantida. 

O Banco Central quer promover o crescimento do cooperativismo de crédito e para 

que isso aconteça, no ano de 2020 visa reformar o marco legal do cooperativismo, 

principalmente a Lei Complementar n. 130/20099. Objetiva também que com essa mudança 

ampliar a participação das Cooperativas de Crédito no mercado de crédito do sistema 

financeiro nacional dos atuais 8% (oito por cento) para 20% (vinte por cento). 

Embora as cooperativas de crédito ainda ocupem um pequeno espaço no SFN – 

tanto quanto às operações de crédito, quanto ao patrimônio líquido –, o segmento 

vem apresentando um expressivo crescimento, não apenas em volume, mas também 

em percentual de participação na área bancária do Sistema Financeiro Nacional 

(PINHEIRO, 2008, p. 14). 

Os benefícios desse novo sistema de crédito são evidentes, pois geram: melhorias 

para as famílias associadas, emprego à população; fomento aos negócios; contribui para o 

crescimento do Brasil; têm forte cunho social; geram riqueza para a própria comunidade; 

buscam equilíbrio entre situação econômica e social; são constituídas de forma democrática e 

espontânea; os benefícios gerados deverão, necessariamente, retornar aos cooperados. E, 

sobretudo, nos locais em que o cooperativismo está presente os índices de desenvolvimento 

humano (IDH) são maiores.  

No Brasil, a incorporação de regras socioambientais pelas instituições financeiras 

não ocorreu somente com a emissão da Resolução 4.327/2014, mas sim, como já 

ressaltado, com a adoção pelo Protocolo Verde pelos bancos oficiais brasileiros em 1995.  

 
9 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nos 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 
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 A publicação da Resolução n. 4.327, em 2014, pelo Banco Central determinou a 

exigibilidade das instituições financeiras e demais instituições por ele autorizadas elaborar 

e implementar Política de Responsabilidade Socioambiental. Como as Cooperativas de 

Crédito são instituições financeiras, devem se adequar as determinações da referida 

resolução. Portanto, as Cooperativas de Crédito deverão cumprir as exigências 

determinadas pela referida resolução como qualquer outro banco, todavia, a cobrança não 

terá a mesma rigidez que para com os bancos tradicionais, pois elas apresentam um porte e 

risco diferenciado, fator que é preponderantemente considerado no momento da 

fiscalização feita pelo órgão regulador denominado Banco Central. 

  As exigências do Banco Central para a instituição da Política de 

Responsabilidade Socioambiental consideram os riscos já inerentes as atividades 

financeiras, mas que estejam relacionados a assuntos socioambientais que impactam as 

instituições financeiras em diversas modalidades como:  

CRÉDITO: Possibilidade de perdas financeiras decorrentes de eventos 

socioambientais que causem danos a clientes, comprometendo sua capacidade de 

pagamento de compromissos com as instituições financeiras. 

LEGAL: Existência de arcabouço legal capaz de corresponsabilizar a instituição 

financeira que financie (direta ou indiretamente) cliente ou projeto que incorra 

em descumprimento da legislação socioambiental vigente ou cause um dano 

ambiental relevante. 

REPUTACIONAL: Possibilidade de imagem da instituição estar atrelada a 

irregularidades socioambientais (FEBRABAN, 2015, p. 4).  

As instituições financeiras podem estar expostas a 6 (seis) formas de risco ambiental 

com impacto em relação ao risco legal: 

[...] i) A responsabilidade das instituições financeiras como poluidoras indiretas no 

financiamento de projetos de investimento ou responsabilidade solidária; ii) A 

responsabilidade ambiental das instituições financeiras públicas em projetos de 

investimento; iii) A responsabilidade das instituições financeiras em financiamentos 

de atividades ou projetos na área de biotecnologia; iv) A responsabilidade das 

instituições financeiras como proprietárias de imóveis, contaminados ou em 

desacordo com a legislação ambiental, oferecidos em garantia de empréstimos; v) A 

responsabilidade das instituições financeiras como novas proprietárias de imóveis 

tombados; e vi) A responsabilidade das instituições financeiras em financiamento 

imobiliário em áreas contaminadas (CHAVES; SUMAR, 2015, p.14). 

Nesse contexto será necessário abordar quais são as responsabilidade e obrigações 

das instituições financeiras na implementação de políticas de responsabilidade 

socioambiental. 
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4.2 Responsabilidade e obrigações das instituições financeiras na implementação de 

políticas de responsabilidade socioambiental 

 

As instituições financeiras precisam ater-se a certa razoabilidade e obrigações 

quando se trata de responsabilidade socioambiental. Necessitam seguir alguns critérios ou 

passos na elaboração e implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. 

Com o intuito de auxiliar as instituições financeiras nesse processo a Federação 

Brasileiras de Bancos (Febraban), resultante consultoria estratégica, em junho de 2015, 

criou um Guia prático para elaboração e implementação de Política de Responsabilidade 

Socioambiental. O Guia é um documento sintético de 16 (dezesseis) páginas, é apresentado 

em forma de resumo executivo no intento de servir de verbete ao leitor e padronizar 

linguagem para evitar leituras divergentes ou contradições sobre o que deve ou não ser 

feito durante o processo. 

O ideal é que ao elaborar e implementar a Política de Responsabilidade 

Socioambiental as instituições sigam o guia para facilitar, agilizar e dar mais segurança ao 

processo. Brontz (2019, p. 320, por outro lado, afirma que os manuais ou guias “[...] são 

produtores de uma crença e de uma moral que justificam e orientam a ação empresarial, 

provendo um conjunto de códigos de comportamento. Para que suas indicações sejam 

seguidas e incorporadas às práticas dos funcionários, é preciso muito trabalho e 

originalidade”. 

O guia em comento orienta que a elaboração e implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental, deve seguir os seguintes passos: 1° Governança; 2° 

Princípios: Proporcionalidade e Relevância; Envolvimento de Partes Interessadas; Política 

de Responsabilidade Socioambiental; Sistema de Gerenciamento do Risco Socioambiental; 

Plano de Ação (FEBRABAN, 2015, p. 5).  

Na sequência, será descrito o que o Guia Prático para Elaboração e Implementação 

de Política de Responsabilidade Socioambiental, da Febraban, orienta o que cada um dos 

passos deve considerar, ter, e, o que é necessário realizar para que surtam efeito. 
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Em uma escala maior, a Resolução CMN 4.327, editada em 2014, impôs diretrizes a 

serem observadas por todas as instituições financeiras no estabelecimento e 

implementação de suas políticas de responsabilidade socioambiental, determinando 

que o risco socioambiental seja identificado como uma das diversas modalidades de 

risco enfrentadas. Assim, os bancos estão normativamente compelidos a definir 

sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, classificar, avaliar, monitorar, 

mitigar e controlar o risco socioambiental. A norma, no entanto, que apresenta 

proposições elementares e fundamentais para internalização da questão ambiental 

nos negócios financeiros, não pretende estabelecer o detalhamento de rotinas e 

procedimentos rígidos a serem instituídos. Seu mérito principal é o nivelamento de 

princípios de responsabilidade socioambiental em todo o sistema financeiro 

nacional, marcando o início de um importante estágio do processo onde evoluem em 

conjunto os fiscalizados e fiscalizadores bancários. (GUIMARÃES, 2015, p.89). 

No 1° passo considera o fato de que o Banco Central requisita como aspecto 

primordial a ser observado é a governança, que não se restringe somente a nomeação de 

um diretor que se responsabilizará pelo cumprimento da Política de Responsabilidade 

Socioambiental, mas sim contemplar todos os níveis e áreas da instituição financeira, bem 

como que seja compatível com seu porte e estrutura de natureza de seus negócios  

É fundamental que ao estabelecer a governança da Política de Responsabilidade 

Socioambiental seja ponderada a transversalidade da Resolução 4.327/2014. Os diretores 

responsáveis deverão transitar e influenciar as áreas da instituição, principalmente porque 

terão que cuidar de operações que usualmente não seriam de sua responsabilidade. Para 

conferir poder condizente à diretoria responsável e, também a estrutura de governança da 

Política de Responsabilidade Socioambiental, é essencial a participação da Alta 

Administração, dando ênfase institucional ao tema, agindo como interventor nas diversas 

áreas da instituição e promovendo o acompanhamento da implementação e dos resultados 

da Política de Responsabilidade Socioambiental  

Ainda nesse primeiro passo será necessário definir: 

Objetivo: Estabelecer estrutura de governança para implementação e 

monitoramento da PRSA; Estabelecer Grupo de Trabalho para implementação e 

monitoramento da PRSA. 

Tarefas: Definir área responsável pela PRSA; Definir diretor responsável pela 

PRSA; Definir estrutura e organograma de governança; Definir áreas para 

compor grupo de trabalho; Definir ponto focal para monitorar a implementação e 

transitar entre as áreas envolvidas na elaboração e cumprimento da PRSA 

(FEBRABAN, 2015, p. 5). 

No 2° passo é fundamental as instituições financeiras na Política de 

Responsabilidade Socioambiental observarem os princípios da proporcionalidade e 

relevância, que são exigidos pelo Banco Central do Brasil. Os aludidos princípios visam 

resguardar as diversas atuações de cada instituição financeira sem, contudo, expor a perigo 
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a eficiência operacional. 

A aplicação do princípio da relevância poderá ser feita observando critérios que a 

instituição julgar adequados para reconhecer o quanto um determinado tema (trabalho 

análogo a escravo) ou setor (agricultura ou construção civil) sujeita a instituição a maior 

risco. E, também avaliar se um determinado tema ou setor causa algum impacto ambiental, 

exemplo trabalho análogo a escravo é um crime inadmissível e poderá causar danos à 

reputação da instituição. Portanto, quando houver a caracterização de temas e setores 

relevantes será necessário realizar um mapeamento e gerenciamento desses riscos de 

maneira mais profunda e minuciosa pela instituição financeira. 

O Princípio da Proporcionalidade diz respeito à “compatibilidade da PRSA com a 

natureza da instituição e a complexidade de suas atividades e de seus serviços e 

produtos financeiros”. Desta forma, as políticas, estruturas de governança e 

sistemas de gestão do risco socioambiental de cada instituição devem contar com 

capital humano, ferramentas e suporte tecnológico, códigos de procedimentos e 

práticas comerciais adequadas a complexidade de suas atividades e dos produtos 

e serviços oferecidos e às possíveis mudanças legais, regulamentares e de 

mercado (FEBRABAN, 2015, p. 7). 

O 3° passo trata do envolvimento de partes interessadas, ou seja, o Banco Central 

incentiva o envolvimento de partes interessadas na elaboração e organização da Política de 

Responsabilidade Socioambiental. Há diversas maneiras de participação como transmissão 

de uma ação até a instituição de parcerias e alianças, fica a critério da instituição financeira 

efetuar diversas maneiras de engajamento com suas partes interessadas e a maneira como 

se dará tal participação dependerá da cultura e nível de maturidade da organização. 

O 4° passo trata da Política de Responsabilidade Socioambiental, a Resolução 

4.327/2014 deixa claro que ela deverá possuir princípios e diretrizes que orientam a adoção 

de ações socioambientais nos negócios e na relação com as partes interessadas. A política 

deve ser um meio de gestão integrada cuidando da estrutura de governança, da gestão do 

risco socioambiental, das ações e operações que precisam ter preferência com base na sua 

relevância, proporcionalidade e eficiência, incluindo-se as outras estratégias, políticas e 

normas existentes na instituição financeira. Diante disso, torna-se evidente a 

transversalidade da Política de Responsabilidade Socioambiental. 
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Não há um padrão fixo que indique os tipos de operações financeiras aos quais deve 

ser aplicada a metodologia. A partir da avaliação de seu perfil de negócios, cabe às 

instituições financeiras criar seus próprios filtros e selecionar as operações que serão 

submetidas à análise socioambiental, que podem ser definidas sob critérios como: 

valores, setores econômicos, modalidades de crédito e outros. (GUIMARÃES, 2015, 

p. 93). 

É essencial documentar de maneira minuciosa o processo decisório sobre os temas 

e alcance da Política de Responsabilidade Socioambiental, os temas que não foram 

incluídos, que podem ser especificados no Plano de Ação da política ou não contemplados, 

quando adequadamente justificados. 

Portanto, além do que foi mencionado é necessário na construção da Política de 

Responsabilidade Socioambiental: 

Determinar áreas e temas que farão parte da PRSA.  

Definir responsáveis a serem incluídos na política.  

Registrar temas não abrangidos, bem como suas justificativas.  

Redigir Política.  

Submeter à aprovação do mais alto órgão de governança da instituição 

(FEBRABAN, 2015, p. 8). 

O Sistema de Gerenciamento do Risco Socioambiental é contemplado no 5° passo. 

O impacto que envolve assuntos socioambientais deve ser entendido levando em 

consideração os impactos diretos e indiretos da instituição. Os impactos diretos estão 

relacionados as operações de crédito e mercado de capitais, bem como investimentos e 

seguros. 

[...] pode-se aglutinar em três as principais motivações de uma instituição bancária 

para a adoção da gestão do risco socioambiental em suas operações e negócios: i) 

Evitar a criação de um passivo socioambiental que possa comprometer a capacidade 

de seu cliente de honrar integralmente seus compromissos como mutuário, buscando 

o equilíbrio de seu resultado operacional; ii) Proteger a reputação do cliente bancário 

e da instituição credora perante empregados, clientes, governo e o mercado em 

geral, evitando que sua imagem seja associada a empreendimentos irresponsáveis do 

ponto de vista socioambiental, o que pode trazer perdas financeiras ligadas à 

depreciação do valor de mercado; iii) Afastar os riscos de que o cliente bancário ou 

a instituição credora sejam civil, administrativa ou criminalmente responsabilizados 

por danos ao meio ambiente, o que poderia refletir negativamente nos resultados 

financeiros e no posicionamento no mercado. (GUIMARÃES, 2015, p.88). 

Os impactos indiretos são derivados das atividades desenvolvidas pelas 

instituições financeiras, que devem estabelecer critérios para realizar análise do risco 

socioambiental nas suas operações com base na estrutura que possui ou que deveria ter, 

isso para não causar prejuízos na agilidade no processo de concessão de crédito. 
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Antes de começar um processo de instalação de análise de risco socioambiental, 

primeiramente é necessário determinar qual será a instância de governança responsável 

pelo tema, mapeando os setores ou áreas que sofrerão impacto no referido processo. 

Depois que forem definidas as áreas impactadas será considerável a criação de um grupo 

de trabalho que estabeleça meios, critérios, responsabilidades e fluxos que permitam 

realizar a análise socioambiental. 

Tendo em conta o cenário atual em que se desenvolve a atividade financeira, torna-

se imprescindível a identificação, a avaliação e a gestão dos riscos financeiros e 

ambientais, aos quais estão sujeitas quaisquer atividades. Gerenciar esses riscos 

significa decidir agora o que será feito para evitar obrigações futuras e melhorar a 

posição competitiva no longo prazo (GUIMARÃES, 2015, p.89). 

Nas operações de crédito “De forma geral, a análise inicial do cliente é feita pelas 

áreas de compliance ou jurídica das instituições financeiras” (FEBRABAN, 2015, p. 9). 

Questões primordiais a serem tratadas pela Política de Responsabilidade 

Socioambiental são: trabalho análogo ao escravo; mão de obra infantil; pessoas 

politicamente expostas; poluição e contaminação; licenciamento ambiental; áreas 

contaminadas ou embargadas; estudo de impactos ambientais; terras indígenas. As 

instituições financeiras deverão possuir ferramentas ou processos que permitam analisar se 

seus clientes possuem alguma pendência em relação a esses assuntos e possam causar 

riscos em razão disso. 

Durante a busca ou análise dessas situações será necessário utilizar as palavras 

chave: multa ambiental; crime ambiental; área embargada; corrupção; embargo; trabalho 

foçado; condições insalubres; lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho; 

Receita Federal; Tribunais de Justiça; Procuradoria Geral da República; STF; STJ; Contas 

Abertas; Transparência Brasil; pessoas politicamente expostas; órgãos ambientais. 

O recomendável é que as instituições façam primeiramente uma análise geral de 

seus clientes e, posteriormente uma análise específica considerando o setor de atuação e as 

operações realizadas por cada cliente. Os detalhes e as melhores ferramentas a serem 

utilizadas no processo deverá considerar o grau de complexidade das operações do cliente 

com a instituição. 

Muitas operações de crédito são realizadas e em contrapartida são dados imóveis 

em garantia, nestes casos é necessária a avaliação minuciosa para verificar se não são: 
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áreas contaminadas; área considerada de preservação permanente ou reserva legal; 

qualquer outra desconformidade. Pode-se até requer laudos técnicos para verificar a real 

situação do imóvel e assim, reduzir riscos. 

A instituição deverá preocupar-se em fazer análise geral de risco socioambiental 

de seus clientes, mas principalmente deverá ater-se a concessão de créditos a operações 

específicas, pois nessas situações estará mais exposta ou propensa ao risco de ser 

corresponsável por eventuais danos socioambientais ocasionados por seus clientes 

financiados. 

Além de análises detalhadas para projetos, alguns setores também demandam 

algumas análises adicionais, por apresentarem riscos socioambientais mais 

relevantes ou mesmo por terem regulação ou legislação específica. Estes setores, 

e consequentes procedimentos adicionais de análise, podem estar expressos via 

políticas ou procedimentos setoriais, listas restritivas dentro de políticas gerais, 

normas internas e outros procedimentos, de acordo com a estrutura de cada 

organização. Setores que podem apresentar políticas ou procedimentos 

específicos são, por exemplo: Agricultura (soja, cana de açúcar, outros); 

Pecuária, avicultura e suinocultura; Pesca e aquicultura; Manejo Florestal e 

Silvicultura; Papel e Celulose; Petróleo e Gás; Químico e Petroquímico; 

Mineração; Siderurgia e Metalurgia; Bebidas; Tabaco; Geração e transmissão de 

energia; Armas e munição; Construção Civil (FEBRABAN, 2015, p. 12). 

Aos clientes pessoa física, a verificação do risco socioambiental está direcionada a 

análise geral e nos processos denominados “conheça o seu cliente” realizados no início dos 

negócios. Nas operações que envolvem clientes pessoas físicas os aspectos a serem mais 

considerados é educação e inclusão financeira, bem como o superendividamento das 

famílias, situações em que as instituições financeiras também podem ser corresponsáveis 

em processos judiciais. 

Atividades relativas à gestão de recursos de terceiros presumem uma questão 

relevante, que é o dever fiduciário de gestores. Isto significa que deve se observar 

com a devida diligência os riscos inerentes à decisão de investimento compatível 

com a adequada observância dos riscos socioambientais. Em alguns casos, 

cotistas e beneficiários podem até mesmo acionar judicialmente caso haja algum 

prejuízo relevante devido à não consideração destas questões na análise e decisão 

sobre a alocação de recursos. Na definição de uma metodologia, deve-se 

delimitar os critérios ambientais, sociais e de governança corporativa que sejam 

relevantes para o gestor (análise conhecida como ESG do inglês Environment, 

Social and Governance). Da mesma forma, os critérios devem ter pesos que 

também variam de acordo com a importância dada pelo analista a cada 

informação, para que ao final se configure uma metodologia de análise a partir 

dos critérios gerais e setoriais previamente definidos (FEBRABAN, 2015, p. 12). 

As instituições financeiras não possuem só impactos com suas operações 

financeiras, mas também, os impactos socioambientais oriundos de suas atividades 

internas, que podem variar o grau de relevância considerando o porte e o modelo de seus 
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negócios e, estão relacionados a: uso e gestão dos recursos naturais; relacionamento com os 

funcionários; relacionamento com os fornecedores; relacionamento com as pessoas da 

comunidade onde atua; produção e tratamento de resíduos; eficiência energética; uso de 

água. 

Uma das exigências da Resolução n. 4.327 é que as instituições financeiras 

formem uma base de dados em relação as perdas ocorridas em financiamentos que são 

oriundas de danos socioambientais. Mas é essencial especificar critérios claros, temas 

orientadores e um suporte de armazenamento de informações que deverão constar das 

bases de dados. 

[...] os financiadores devem centralizar suas preocupações na responsabilidade 

ambiental das empresas financiadas, já que, mesmo diante de eventual penalidade ou 

indenização que se limite à empresa responsável direta ou indiretamente pelo dano, 

sem atingir os financiadores, esses serão atingidos pelo risco de crédito, caso não 

seja avaliado previamente o risco ambiental na contratação dos financiamentos. Isso 

acontece, pois a ocorrência de danos ambientais, quando não previstos na 

contratação dos financiamentos, implica na reclassificação daqueles créditos para o 

elenco de ativos do banco com menor valorização, em vista das dificuldades do seu 

recebimento (CHAVES; SUMAR, 2015, p.13). 

Portanto, é fundamental que as instituições contemplem no contexto que envolve a 

Política de Responsabilidade Socioambiental: a estrutura de governança; avaliar os pontos 

de atuação e especificar os temas mais relevantes; decidir qual será a estrutura de 

gerenciamento de risco socioambiental; especificar quais ferramentas serão utilizadas em 

cada área de atuação; estruturar um fluxo de processos de gerenciamento de riscos 

socioambientais; estabelecer uma estrutura e equipe para promoverem análises de risco 

socioambiental, bem como fixar suas responsabilidade; definir e implementar sistema de 

monitoramento do risco socioambiental e sistema de gerenciamento de perdas; 

implementar cláusulas contratuais referentes as questões socioambientais; definir e 

implementar que operações internas tem impacto socioambiental e como monitorar. 

O último e 6°passo a ser considerado é a elaboração de Plano de Ação para 

cumprimento do que foi estabelecido na Política de Responsabilidade Socioambiental. O 

plano deve mapear as lacunas existentes e as ações que podem ser desenvolvidas para 

cumprir todas as exigências de Resolução 4.327/2014. Deverá apresentar de forma clara 

quis temas e tópicos serão contemplados, os recursos envolvidos, definição de prazos para 

a implementação de ações e quais serão os responsáveis para tanto. 
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Em síntese o plano deverá abordar: o objetivo; tarefas; recursos necessários; 

prioridades; data de início e data final; quais serão os executores; quais serão os 

responsáveis; os contribuintes; os informados; status (concluído, pendente, em 

andamento); indicadores; comentários. 

Manuais ou guias são considerados livros sagrados, mas nem sempre as coisas 

fluem ou funcionam de acordo com suas orientações. Acabam atuando como grades para a 

avaliação de percepção da realidade e impondo limites. Influenciam sobre pensamento, 

sentimentos e ações, bem como podem convencer, não convencer ou, até mesmo confundir. 

Possuem uma linguagem hegemônica e, constituem assim, um dispositivo de poder (Bronz, 

2019, p. 320-321.). 

Considerando os passos adequados na elaboração e implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental, bem como a contradição existente pela sua utilização 

criteriosa, será feita análise de como a Cooperativa de Crédito com Interação Solidária – 

Cresol Central SC/RS ou Sistema Cresol Central SC/RS institucionalizou sua política. 

 

4.3 Como ocorre a institucionalização da política de responsabilidade socioambiental na 

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol Central 

SC/RS  

 

O cooperativismo preza pelo ganho mútuo, ou seja, o indivíduo busca benefícios 

para si próprio e ao mesmo tempo ajuda o todo, sustentando suas ações em valores de 

solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E, adota como preceitos cooperar, 

transformar e proporcionar equilíbrio entre o econômico e social. 

A Lei n. 5.764/71, em seu artigo 6°, define que as sociedades cooperativas podem 

ser constituídas por cooperativas singulares, cooperativas centrais e confederação, sendo a 

definição de cada uma delas respectivamente: 
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[...] 

I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, 

sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham 

por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, 

ainda, aquelas sem fins lucrativos; 

II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no 

mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 

individuais; 

III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) 

federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes 

modalidades. 

As Cooperativas podem atuar nos seguintes ramos: agropecuário; consumo; 

crédito; infraestrutura; saúde; trabalho; produção de bens e serviços; e transporte. E elas 

podem ser classificadas em primeiro, segundo e terceiro graus ou níveis. As Cooperativas 

singulares são consideradas de primeiro grau, as centrais ou Confederação em segundo 

grau e a Confederação em terceiro grau. 

O artigo 5º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, derroga a Lei nº 

5.764 na parte em que condiciona o funcionamento das sociedades cooperativas à 

prévia aprovação do Governo. As cooperativas de crédito continuam dependentes 

de prévia aprovação do Banco Central do Brasil para funcionar, por força do 

disposto no artigo 192 da Carta Magna (PINHEIRO, 2008, p. 41). 

Em relação ao cooperativismo de crédito “Atualmente, o sistema cooperativista de 

crédito brasileiro é organizado em cinco grandes principais sistemas: Sicredi, Sicoob, 

Unicred, Cecred e Cresol” (JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 500). 

O Sistema Cresol iniciou no estado do Paraná, em 1995, é constituído por três 

níveis ou graus, ou seja, por cooperativas singulares, cooperativas centrais e confederação 

das cooperativas. É um sistema de Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária, 

que surgiu de organizações da agricultura familiar e inicialmente oferecia serviços 

financeiros e crédito, desenvolvimento, inclusão social e financeira com sustentabilidade 

institucional e maiores oportunidades a produtores rurais, todavia, atualmente disponibiliza 

oportunidades de crédito, também, aos trabalhadores urbanos. 

O Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol) é 

uma organização de cooperativas de crédito que surgiu a partir de uma busca de 

acesso ao crédito por parte dos agricultores familiares e representava, em 2011, 

mais de 90 mil famílias cooperadas. A Cresol atua basicamente nos estados do 

Paraná e de Santa Catarina, com expansão para Minas Gerais, Espírito Santo, 

Goiás e São Paulo. O quadro social é composto exclusivamente por agricultores 

familiares, que são responsáveis pela administração das cooperativas (JACQUES; 

GONÇALVES, 2016, p. 501-502). 

O referido sistema é formado pela Cresol Confederação, tem sede em 

Florianópolis e é constituída por 4 (quatro) Cooperativas Centrais denominadas: Cresol 
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Central SC/RS, Centro Administrativo na cidade de Chapecó; Cresol Ascoob, Centro 

Administrativo na cidade de Serrinha-BA, com 05 (cinco) Cooperativas Filiadas; Central 

Cresol Baser, Centro Administrativo na cidade de Francisco Beltrão, com 23 (vinte e três) 

Cooperativas Filiadas; Central Cresol Sicoper, Centro Administrativo na cidade de Passo 

Fundo-RS , com 21 (vinte uma) Cooperativas Filiadas. Toda essa estrutura forma o Sistema 

Cresol e o papel da confederação é auxiliar e coordenar o desenvolvimento, além de 

representar institucionalmente o sistema. 

A Cresol Central SC/RS ou Sistema Cresol Central SC/RS é composto: pela 

Cooperativa Central (Centro Administrativo, localizado no município de Chapecó-SC); 29 

(vinte e nove) Cooperativas Singulares Filiadas; 117 (cento e dezessete) Postos de 

Atendimento (PA's); 5 (cinco) Bases Regionais de Serviços; 1 (uma) Cooperativa de 

Serviços, Coopertec; 1 (uma) Corretora de Seguros. Trabalham no sistema dirigentes, 

conselheiros, funcionários, estagiários, menores aprendizes, que oferecem atendimento a 

aproximadamente 500 municípios de pequeno e médio porte de Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará. 

O Centro Administrativo do Sistema Cresol Central SC/RS possui diversas que 

são: Área de Auditoria; Área de Recursos Humanos; Área Institucional; Área de Apoio; 

Área de Crédito; Área de Controle e Risco; Área Contábil; Área da Tecnologia da 

Informação; Área Financeira; Área Marketing; Área de Formação. 

O quadro social das Cooperativas de crédito filiadas à Cresol Central é composto 

de pessoas físicas e jurídicas, definido pela Assembleia Geral, bem como previsto no 

Estatuto Social de cada uma das referidas Cooperativas, devendo ser seguido os seguintes 

critérios: o ingresso nas Cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços 

prestados pelo Sistema Cresol Central SC/RS, desde que, os cooperados adiram aos 

propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no Estatuto Social das 

Cooperativas Singulares. 

A pesquisadora exerce a função de analista de compliance, na Cresol Central 

SC/RS, em Chapecó-SC, desde setembro de 2018. Um de seus desafios assim que chegou à 

instituição foi iniciar a elaboração de normas internas, uma dessas normas foi a Política de 

Responsabilidade Socioambiental. O Sistema Cresol Central SC/RS não possui uma área 
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específica de compliance, conta apenas atualmente com uma analista e uma assistente de 

compliance, que fazem parte da Área de Controle e Risco.  

Em 11 (onze) de novembro de 2018 foi iniciada a elaboração da Política de 

Responsabilidade Socioambiental do Sistema Cresol Central SC/RS pela pesquisadora e a 

conclusão ocorreu no dia 23 (vinte e três) de novembro do mesmo ano. 

A política está dividida em 9 (nove) capítulos. O primeiro aborda o objetivo da 

política, os princípios que devem norteá-la, os destinatários, as referências legais, 

principais definições, as diretrizes e os pilares norteadores. O segundo trata das 

responsabilidades do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretorias e Diretor 

Responsável pela Política de Responsabilidade Socioambiental na Cooperativa Central. 

Além de especificar as responsabilidades de diversas áreas da Cresol Central SC/RS 

perante a política. 

No capítulo 3 (três) são descritas as medidas e as boas práticas a serem adotadas 

pelo Sistema Cresol Central SC/RS para mitigar os riscos socioambientais. E a elaboração 

de um relatório anual pelos responsáveis pelo compliance contemplando as melhorias 

trazidas pela política, as falhas e sugestões no quarto capítulo. Já o capítulo 5 (cinco) 

dispõe das responsabilidades do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e 

Diretor Responsável pela Politica de Responsabilidade Socioambiental nas Cooperativas 

filiadas ao Sistema Cresol Central SC/RS. 

O capítulo 6 (seis) contempla um organograma da estrutura organizacional da 

Cresol Central SC/RS e das Cooperativas Filiadas perante a Política de Responsabilidade 

Socioambiental.  

No sétimo capítulo são descritas as condições em que será revista a política, no 

oitavo capítulo, as medidas disciplinares e penalidades. No nono e último capítulo o início 

de vigência da política. 

Após a conclusão da elaboração da Política de Responsabilidade Socioambiental, 

foi apresentada aos Diretores da Cresol Central para que avaliassem e sugerissem 

alterações. Com a aprovação prévia dos diretores o próximo passo foi encaminhá-la por e-

mail as Bases Regionais e a todas as Cooperativas Filiadas à Cresol Central SC/RS para 



67 

 

 

 

realizarem análise e propusessem sugestões que entendessem conveniente e, para tanto, foi 

estipulado um prazo. 

As sugestões pertinentes foram acolhidas e o texto final da Política de 

Responsabilidade Socioambiental foi apresentado ao Conselho de Administração da 

Cooperativa Central para análise. Por maioria absoluta de seus membros houve a 

aprovação no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2020. Em seguida, a política foi publicada no 

sítio interno da instituição para que todo sistema tivesse ciência do seu teor. 

A Cresol Confederação aprovou sua Política de Responsabilidade Socioambiental 

em 13 (treze) de dezembro de 2018. A Central Cresol Baser, Central Cresol Sicoper e 

Central Ascoob aderiram a política da confederação. O Sistema Cresol Central optou por 

elaborar uma política própria.  

Após a aprovação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelo Sistema 

Cresol Central SC/RS, passou-se então a elaboração do Plano de Ação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental. 

O plano está divido nos seguintes capítulos: no capítulo 1 (um) estão os objetivos; 

no capítulo 2 (dois) descreve como será a implementação do plano e ações estratégicas; 

monitoramento e avaliação; disposições gerais.  

Os principais pontos abordados pelo plano foi o uso racional dos recursos naturais, o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, as condições adequadas para o bem-estar dos 

funcionários no ambiente de trabalho, capacitação e conscientização dos funcionários, 

dirigentes, conselheiros, estagiários e menores aprendizes, adoção de práticas sustentáveis, e 

seus respectivos objetivos e metas. 

A Resolução 4.327/2014 determina que o plano seja aprovado pelo Conselho de 

Administração. O Sistema Cresol Central SC/RS ainda não aprovou o plano. Isso ocorreu, 

pois, durante o ano de 2019, definiu-se estrategicamente a adoção de normas internas, 

incluídas políticas e planos sistêmicos, ou seja, a Cresol Confederação será a responsável em 

conjunto com as Centrais de Crédito para organizar políticas e planos para o sistema todo. 
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Assim, como a Política da Confederação foi aprovada em dezembro de 2018 e com 

prazo de validade de 1 (um) ano, o objetivo é que que todas as centrais do Sistema Cresol 

participem da construção de uma nova Política de Responsabilidade Socioambiental e seu 

respectivo plano de ação.  

A Área de Controle e Risco do Sistema Cresol Central SC/RS é responsável por 

avaliar os riscos de mercado, riscos de crédito, risco de liquidez, risco operacional e risco 

legal. O risco socioambiental está incluindo em todos esses riscos citados. Mas, no 

momento, ainda não é feita uma análise específica quanto ao risco socioambiental pela 

respectiva área. Tampouco existe uma área/setor ou equipe capacitada destinada 

exclusivamente para verificar e monitorar o risco socioambiental no sistema. 

Dentro da Área de Controle e Risco estão alguns setores como: compliance, 

cobrança; análise de crédito; prevenção ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento 

ao terrorismo; supervisão e acompanhamento das Cooperativas Filiadas; cadastro. 

Os funcionários do setor de combate à lavagem de dinheiro dentre suas 

responsabilidades esta verificar os seguintes temas: trabalho análogo ao escravo; mão de 

obra infantil; pessoas politicamente expostas; poluição e contaminação; licenciamento 

ambiental; áreas contaminadas ou embargadas; estudo de impactos ambientais; terras 

indígenas. O monitoramento é feito pelo sistema (ferramenta adquirida no mercado 

externo) por meio de listas. O sistema faz varredura dos CPFs (Cadastro de Pessoa Física) 

e CNPJs (Cadastro de Pessoa Jurídica), que estão nas listas obtidas dos órgãos adequados e 

confronta com os CPFs e CNPJs que estão na base de dados do Sistema Cresol Central 

SC/RS. Em casos positivos, o sistema emite um alerta por meio de um apontamento. Cada 

uma dessas listas tem uma periodicidade que é rodada na ferramenta e parametrizada pela 

empresa proprietária do sistema. 

O setor de cadastro faz a conferência se no momento da associação a pessoa é 

considerada politicamente exposta, se esse for o caso, é necessário o preenchimento de 

uma declaração, identificando a origem dos fundos envolvidos nas transações dos 

cooperados assim identificados. A condição de pessoa exposta politicamente perdura até 

cinco anos contados da data que a pessoa deixou o cargo político que ocupava. 
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A Área de Crédito da Cresol Central SC/RS em todas as análises para concessão 

de crédito realizam: consulta no site do Ministério do Trabalho para verificar se o 

associado está envolvido com trabalho escravo; examinam se a é pessoa politicamente 

exposta com base nos documentos da associação; realizam consulta no CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça) para analisar se há alguma restrição; possuem um sistema de 

sensoriamento remoto para verificar se determinada área é considerada terra indígena; em 

todas as concessões de crédito que envolvem investimento é necessário apresentar licença 

ambiental do empreendimento, alguns empreendimentos dispensam a licença ambiental, 

mas nesses casos, então, tem que ter documento que menciona que não há necessidade, 

além do embasamento legal; a área não faz monitoramento das áreas embargadas ou 

contaminadas, mas a área está se organizando para que isso seja feito no decorrer do ano de 

2020. 

Os funcionários da Área de Apoio são responsáveis por dar destino adequado ao 

lixo produzido na Cresol Central SC/RS. E não receberam nenhuma orientação formal da 

Alta Administração sobre como proceder de maneira mais adequada e em relação à 

importância de dar destinação adequada aos resíduos sólidos produzidos.  

As Cooperativas Filiadas à Cresol Central dão a destinação que acharem ser mais 

conveniente ao lixo por elas produzido.  

Na Cresol Central SC/RS então, o lixo orgânico e reciclável produzido 

diariamente, é retirado separadamente. É deixado na lixeira da rua e recolhido por 

funcionários do município de Chapecó-SC, responsáveis pela coleta seletiva. Mas pouco 

lixo reciclável é deixado nesse local. E quando for possível, o lixo reciclável é reutilizado. 

Atualmente em Chapecó é realizada a coleta seletiva do lixo produzido pelos 

munícipes, ou seja, coleta de uma maneira diferenciada dos resíduos que foram 

anteriormente separados de acordo com a sua composição. 

Geralmente o lixo reciclável da Cresol Central SC/RS é armazenado em um local 

nas dependências físicas do Centro Administrativo e depois é coletado pelo Verde Vida10. 

 
10 O Verde Vida Programa Oficina Educativa é uma associação com fins não econômicos (ONG), atua desde 

1994 no município de Chapecó, desenvolvendo importante trabalho social, de fortalecimento de vínculos e 

convivência educativa, além de atuar na área ambiental. É uma entidade reconhecida de utilidade pública 
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Não há um espaço muito grande para deixar o lixo, fator que dificulta a reciclagem, pois o 

Programa Verde Vida somente se dirige ao local para fazer a coleta quando algum 

funcionário da Cooperativa Central solicita, bem como quando há uma grande quantidade 

de material reciclado estocado.  

 O Sistema Cresol Central SC/RS não possui plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, ou seja, não possui um documento técnico escrito que reconheça o tipo e 

que possa quantificar cada resíduo produzido, bem como que descreva as formas 

ambientalmente corretas para realizar o manejo dos respectivos resíduos. 

Após a Revolução Industrial, os resíduos começaram a ganhar importância, 

principalmente para a saúde pública, entretanto é a partir de 1970 que os resíduos 

realmente tiveram um peso ambiental, tanto em nível nacional quanto internacional, 

pois o tema foi abordado em grandes encontros mundiais, como nas conferências de 

Estocolmo, em 1972, em seguida na ECO 92, no Rio de Janeiro e, em 1997, na de 

Tibilisi [...] . 

Essa mudança evidencia o interesse na gestão de resíduos sólidos nos municípios, 

assim como destaca as tendências de alterações na composição dos resíduos. 

Portanto, nos municípios de hoje, os resíduos sólidos são coletados e destinados a 

um local específico ou processados para serem reutilizados. Essa recente mudança 

faz parte da “Revolução da Redução de Resíduos”, que é consequente das mudanças 

econômicas e sociais [...], as quais pressionaram alterações em leis, nacionais e 

internacionais, que enfatizam a prática da não geração e redução de resíduos [...]. 

[...] 

A respeito do termo e definição de “resíduos sólidos”, segundo o Dictionary of 

Water and Waste Management [...], inclui-se nesse tópico os resíduos comerciais, 

resíduos de construção e demolição, resíduos domésticos, resíduos de jardim, 

resíduos industriais, etc. O termo pode excluir alguns resíduos que são sólidos e têm 

características importantes, como os resíduos perigosos e os resíduos radioativos 

(DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 2015, p.685-686). 

No Brasil a Lei n. 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e 

as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

 
municipal, estadual e federal, além de filantrópica.  Atende jovens em situação de vulnerabilidade, na faixa etária 

de 10 a 17 anos, através de oficinas socioeducativas, de convivência educativa e educadora, com a prática de 

atividades lúdicas, de formação pessoal, de reforço escolar e de integração ao mercado de trabalho.     O Verde 

Vida busca a autossuficiência financeira por meio da coleta seletiva de recicláveis, gera emprego e renda na 

região carente dos bairros São Pedro e Bom Pastor, colabora com o poder público evitando custos e na melhoria 

do saneamento básico. Sua atuação, possui efetividade com todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). É o Bioma Verde Vida (VERDE VIDA.). 
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sólidos. Essa lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação 

específica.  

O Sistema Cresol Central SC/RS, bem como o Sistema Cresol como um todo 

levará um certo tempo para de fato cumprir com todas as exigências determinadas pela 

Resolução 4.327/2014, mas, mesmo assim, é necessário compreender se atualmente estão 

sendo utilizados mecanismos para avaliar a eficácia da responsabilidade socioambiental na 

instituição. 

 

4.4 Quais os mecanismos de eficácia dos programas de responsabilidade socioambiental 

são utilizados na Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – 

Cresol Central SC/RS  

 

Como forma de prevenir, detectar e remediar riscos direto, indireto e reputacional 

nas instituições financeiras um dos meios adotados foi a implementação de programas de 

compliance, que visa basicamente “[...] estabelecer padrões de conduta, políticas e 

procedimentos internos. Essas serão as ferramentas essenciais para a base de um bom 

programa de compliance” (COLARES, p. 67).  

O compliance nas empresas teve origem nas instituições financeiras, com a criação 

do Banco Central Americano, em 1913, que objetivou a formação de um sistema 

financeiro mais flexível, seguro e estável, e, logo após a quebra da Bolsa de Nova 

York de 1929, foi criada a Política Intervencionista New Deal, em uma tentativa de 

intervir na economia para corrigir as distorções naturais do capitalismo [...]. 

Apesar de sua origem e seu avançado desenvolvimento, o conceito e os programas 

de compliance não são exclusivos das instituições bancárias, uma vez que 

compreendem a busca pela aderência entre a ética individual e coletiva, termo 

anglo-saxão originário do verbo to comply, que significa agir de acordo com uma 

regra, um pedido ou um comando.[...] compliance é o dever de cumprir, estar em 

conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às 

atividades da instituição [...] (SANTOS, 2011, p. 183). 

 O termo compliance se origina do verbo inglês “to comply”, que significa 

cumprir, satisfazer, realizar. Compliance é uma palavra inglesa, mas não tem uma tradução 

literal para o português, os termos que mais chegam perto de sua definição é conformidade e 

integridade. Envolve normas e procedimentos com o objetivo de prevenir, detectar e remediar 

atos de desconformidade, como corrupção e fraudes. 
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É “[...] um conjunto de medidas para se determinar o comportamento juridicamente 

permitido que deve ser preservado pelos empregados e dirigentes da empresa” (DINIZ, 2014, 

p. 115). Assim, “[...] não se pode falar em governança corporativa e sustentabilidade sem se 

referir à ética e consequentemente considerar a importância de compliance [...]” (SANTOS, 

2011, p.187).  

“O compliance pode ser visto como parte integrante da Governança Coorporativa em 

virtude do fortalecimento do respeito às leis, às normas e às políticas (internas e externas), 

bem como a mitigação de possíveis riscos causados por atos empresariais” (SANGOI, 2018, 

p. 68). “Ademais, parece ser consenso entre os especialistas consultados que sem o 

compromisso da alta administração nenhum sistema de integridade será eficiente (SANTOS, 

2011, p. 16).  

Ele teve início no Reino Unido e nos Estados Unidos, pois foram os primeiros países 

a criar leis anticorrupção. No Brasil, o compliance surgiu na década de 90 (noventa) quando 

houve abertura para o mercado internacional. Em 1998, o Conselho Monetário Nacional 

emitiu a Resolução n. 2.554 exigindo que as instituições financeiras passassem a adotar 

práticas de compliance. Mas foi a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 12.683/2012), o 

instituto normativo que inaugurou o compliance.  

Em agosto de 2013, foi promulgada no Brasil a Lei n. 12.846, denominada Lei 

Anticorrupção, é a partir dessa lei que passam a ser instituídos programas de compliance. 

“Neste contexto, o Compliance no Brasil torna-se, irreversivelmente, providência 

indispensável ao bom funcionamento das Organizações e à segurança das Partes Interessadas” 

(DO BRASIL, 2016, p. 24). 

“Os programas de compliance demandam operações que não apenas elevam os 

custos de transação da atividade empresarial, mas também instauram um delicado quadro em 

que as falhas na implementação geram responsabilização” (DINIZ, 2014, p. 114). “Nessa 

linha, é essencial que os líderes corporativos interpretem as políticas de conformidade não 

como um custo, mas como uma forma de proteger sua empresa e garantir a sustentabilidade 

do seu negócio” (SANTOS, 2011, p. 16).  

É por meio do compliance que “[...] a pessoa jurídica cria internamente um conjunto 
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de normas e procedimentos, com a finalidade de alcançar e manter maior grau, de 

conformidade com os sistemas normativos a que está sujeita em suas atividades, como os 

sistemas jurídico, ético e técnico-científico” (OLIVEIRA; COSTA; SILVA, 2018, p. 54). 

“Um dos maiores desafios do país é a reversão de uma cultura de flexibilidade moral. Mudar 

tal mentalidade e comportamento significa reduzir privilégios socialmente enraizados”. 

(SANTOS, 2011, p. 76).  

Neste conjunto de medidas estruturadas em um programa de cumprimento, 

encontra-se o “risco-compliance”, ou melhor, o “risco-noncompliance”, segundo o 

qual sanções, perdas financeiras ou mesmo a perda de reputação se põem em jogo 

caso haja violação destas normas de comportamento permitido no âmbito 

corporativo (DINIZ, 2014, p. 115). 

“Logo, o instituto do compliance, em suas várias modalidades, atua como importante 

instrumento de precaução, avaliação, correção e revisão das políticas de gestão de 

empreendimentos privados e públicos” (OLIVEIRA; COSTA; SILVA, 2018, p. 54). Assim os 

programas de compliance “[...] em seu sentido mais amplo referem-se à adoção de política de 

prevenção a infrações econômicas, mediante implementação de mecanismos de controle 

interno e canais de comunicação externos, orientados por diretrizes básicas de governança 

regulatória” (DINIZ, 2014, p. 115-116). 

“O Brasil atualmente está em um patamar que coloca compliance como um dos 

pilares da governança corporativa ao garantir a conformidade com normas, leis e 

políticas internas e externas à organização, bem como ao fortalecer o ambiente ético 

por meio de controles internos e aumento da transparência” (SANTOS, 2011, p. 

187). 

O Conselho Monetário Nacional, em agosto de 2017, emitiu a Resolução 4.595 

exigindo que as instituições financeiras deveriam implementar e manter política de 

conformidade ou compliance compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o 

perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de forma a assegurar o efetivo gerenciamento 

do seu risco de conformidade. Em razão dessa exigência é que o Sistema Cresol Central SC/RS 

contratou a pesquisadora para atuar como analista de compliance em setembro de 2018 e, 

também, contratou uma assistente de compliance em julho de 2018. Portanto, o Sistema Cresol 

Central SC/RS deu os primeiros passos para a criação de um programa de compliance. 

Discutir compliance é compreender a natureza e a dinâmica da corrupção e da fraude 

nas organizações, independentemente de seu ramo de atividade. Entretanto, para as 

organizações que possuem suas atividades controladas por órgãos reguladores do 

poder público, por se tratarem de atividades de prestação de serviço ao público, 

como, por exemplo, instituições financeiras, distribuidoras de energia, comunicação, 

aviação, entre outras, há uma série de exigências legais que devem cumprir, sob 

pena de até mesmo serem impedidas de exercerem suas atividades, sofrerem danos à 

sua imagem ou ainda sanções às organizações e aos indivíduos (podendo gerar 

processos administrativos ou até mesmo criminais) (SANTOS, 2011, p.184-185).  
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Tal resolução, também determinou que as instituições financeiras devem ter uma 

unidade responsável pela função de conformidade ou compliance constituída e ela deve estar 

integralmente segregada da atividade de auditoria interna. No Sistema Cresol Central SC/RS 

há essa separação. 

A auditoria interna verifica processos das áreas internas da organização com o 

intuito de identificar seu nível de conformidade com as normas e as políticas, mas 

assim o faz de forma aleatória por amostragem. Por sua vez, a compliance deve 

assim proceder de forma rotineira e permanente, buscando a prevenção dos riscos 

aos quais a organização pode estar ou ser exposta, bem como tratar os casos de não 

conformidade. Assim como a auditoria interna, a compliance também deve ser 

independente, reportando-se à alta administração. Entretanto, ele pode e deve ser 

auditado pela auditoria interna como as demais áreas, o que reforça a transparência 

de suas atividades, gerando um maior conforto para seus profissionais e para as 

demais áreas, servindo inclusive como exemplo [...] (SANTOS, 2011, p.188).  

Para que um programa de compliance possa ser efetivo é fundamental o apoio da 

Alta Administração. E os responsáveis pelo compliance devem: primar para a existência na 

instituição de regras claras e conhecidas; punir desvios; incentivar condutas conformes; 

estabelecer metas de redução de riscos; elaborar políticas e normas internas quando for 

necessário; analisar normas e cientificar quem deve cumpri-las; promover capacitação e 

comunicação visando o bom desempenho de trabalho de todas às áreas; dar voz a todos por 

meio de canal de denúncias; avaliar os resultados e corrigir os erros existentes. 

O programa de compliance para as Cooperativas de Crédito é considerado como 

parte integrante da governança, pois: os associados devem escolher os conselheiros de 

maneira adequada; o Conselho de Administração deve aprovar e apoiar o programa e o 

monitoramento; a Diretoria Executiva deve liderar pelo exemplo, passar a mensagem que as 

normas internas, leis e regulamentos valem para todos; o Conselho Fiscal deve avaliar de 

forma independente se o programa está funcionando adequadamente. 

Uma das primeiras ações desenvolvidas pela pesquisadora ao iniciar o exercício de 

suas funções foi elaborar a Política de Conformidade ou Compliance, que foi aprovada em 

dezembro de 2018, em Assembleia Geral. A partir de então, foi feito um levantamento de 

quais normativos internos precisavam ser elaborados de acordo com as exigências do 

Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, sendo a elaboração da Política de 

Responsabilidade Socioambiental elencada como prioridade. 
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No cerne das iniciativas de compliance está a preocupação com a quebra da 

confiança no relacionamento econômico e social entre as organizações, os 

funcionários e os stakeholders. Exemplificando, o Banco Central do Brasil controla 

parte das atividades de instituições financeiras autorizando seu funcionamento, 

estabelecendo regras prudenciais mínimas, supervisionando e fiscalizando suas 

atividades, assistindo financeiramente, criando regimes especiais de intervenção e 

liquidação e exigindo seguro de depósitos até determinado montante com o objetivo 

de criar uma rede de proteção bancária que, por sua vez, por meio de seus 

instrumentos, busca conferir mais segurança e confiança a poupadores e investidores 

[...]. No entanto, a ausência de segurança e de confiança propicia um 

enfraquecimento das relações econômicas e sociais. [...] “a ausência de valores 

morais – grita a situação atual – é o pior dos males que pode afligir o tecido social”. 

(SANTOS, 2011, p.185).  

Após a aprovação da Política de Responsabilidade Socioambiental ocorrida em fevereiro 

de 2019, conforme já mencionado. Deu-se os próximos passos visando implementá-la, é um 

desafio, mas faz parte das responsabilidades do profissional de compliance e da instituição como 

um todo.  

Ao analisar o que está descrito na Política de Responsabilidade Socioambiental e 

considerando as exigências da Resolução 4.327, percebe-se que no sistema não é 

considerada a transversalidade determinada pela aludida resolução após a aprovação da 

política, ou seja, não é dado o devido destaque e não é conferida estrutura adequada para 

que de fato ela seja implementada, não há uma área responsável por cuidar exclusivamente 

do risco socioambiental. Seria fundamental a implementação de estrutura formada por 

pessoas qualificadas, processos e sistemas.  

Mas como aspecto positivo, no ano de 2020, é possível mencionar a criação de um 

grupo de trabalho pela Cresol Confederação com participação de ao menos um integrante 

de cada central com intuito de implementar estrutura e mecanismos adequados para o 

gerenciamento do risco socioambiental. 

No que concerne à responsabilidade socioambiental é necessário mencionar que os 

princípios da relevância e proporcionalidade são requisitos mínimos a serem seguidos 

durante a implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. As Áreas de 

Crédito e Controle e Risco do Sistema Cresol Central SC/RS fazem monitoramento por 

meio de sistemas e por funcionários visando verificar o grau de exposição ao risco 

socioambiental das atividades, bem como de operações da instituição, todavia, são 

insuficientes considerando a natureza da instituição e a complexidade de suas atividades. 
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A elaboração da Política de Responsabilidade Socioambiental contou com a 

participação das partes interessadas, todo o Sistema Cresol Central SC/RS teve a 

possibilidade de opinar sobre como achava mais conveniente a política o que deveria 

constar nela, se estava de acordo ou não com as responsabilidades atribuídas. Foi dado voz 

e vez a todos para que pudessem participar de maneira democrática, justa e visando o 

melhor para todo o sistema. 

A Política de Responsabilidade Socioambiental atende aos requisitos exigidos pela 

Resolução 4.327/2014, define criteriosamente as responsabilidades da Alta Administração 

e das áreas que contemplam esse processo. O problema enfrentado pelo Sistema Cresol 

Central SC/RS hodiernamente é de fato colocar em prática o que que já está 

minuciosamente descrito no papel. Em razão de ser um sistema novo ainda no mercado, um 

dos maiores problemas é a insuficiência de maturidade o que causa a demora na tomada de 

decisões que são essenciais. 

Um dos maiores empecilhos que paira sobre a responsabilidade socioambiental no 

âmbito do Sistema Cresol Central SC/RS é o gerenciamento do risco socioambiental de 

maneira adequada considerando os impactos diretos e indiretos da instituição no que tange 

ao assunto. Atualmente nem o Sistema Cresol Central SC/RS, nem o Sistema Cresol como 

um todo possuem estrutura e pessoas qualificadas para tanto. 

O Sistema Cresol Central SC/RS quanto aos impactos socioambientais decorrentes 

de suas atividades internas se preocupa com o ambiente de trabalho de seus funcionários, 

dando possibilidade para que desempenham funções com segurança, enfatizando o bem-

estar e qualidade do trabalho e ambiente de trabalho. Dando espaço para sugerir melhorias 

e promover melhorias ao sistema como um todo. 

Também possui bom relacionamento na comunidade onde atua, promovendo o 

desenvolvimento sustentável, organizando cursos de capacitação, melhorando a renda por 

meio educação financeira, incentivando o uso de energia renováveis na concessão de 

crédito a grandes empreendimentos, promovendo projetos de geração de renda em 

comunidades carentes. 
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Precisa, contudo, implementar Plano de Resíduos Sólidos, utilizar energia 

renovável em suas dependências e promover métodos que permitam uso racional e 

consciente da água. 

Os funcionários responsáveis pelo compliance do Sistema Cresol Central SC/RS 

além de participar da construção da Política de Responsabilidade Socioambiental, 

promoveram junto com a Área de Formação curso de capacitação por meio de Educação à 

Distância (EAD) sobre o teor da política e abordando assuntos como risco ambiental e 

responsabilidade socioambiental. 

Embora tinha sido, também, construída uma versão prévia do Plano de Ação do 

Sistema Cresol Central SC/RS visando cumprir o que foi estabelecido na Política de 

Responsabilidade Socioambiental, ainda falta fazer um cronograma para fixar os prazos 

para o início da implementação das ações e ter a aprovação do Conselho de Administração. 

Como a perspectiva é convergir para uma organização mais formal e sistêmica, o objetivo 

é que a Cresol Confederação com a ajuda de suas 4 (quatro) centrais crédito, reformule a 

Política de Responsabilidade Socioambiental que possui aproveitando também, o que for 

conveniente da política do Sistema Cresol Central SC/RS e fixe as diretrizes, estrutura e 

responsabilidades para o sistema como um todo.  

Não foi ainda realizada avaliação sobre como está a implementação da política, o 

que precisa ser mudado, se as responsabilidades estão ou não sendo cumpridas, quais 

melhorias precisam ser feitas, quais principais problemas existentes, qual é o nível de 

conformidade e desconformidade, em razão da indefinição da Confederação sobre o tema. 

O compliance possui papel primordial na exigência pelo cumprimento da Resolução 

4.327. A responsabilidade vai desde a elaboração ou auxílio na elaboração, implementação, 

capacitação, verificação de seu cumprimento, aperfeiçoamento quando necessário, tudo 

visando mitigar, detectar e remediar riscos decorrentes da responsabilidade socioambiental. 

Portanto, o custo de não estar em conformidade nunca vai ser maior dos benefícios 

de estar em conformidade. É muito mais custoso atuar com ações reativas do que ter um 

programa efetivo de compliance. O programa vai muito além do que simplesmente cumprir a 

lei, vai atuar em termos de maior complexidade como os relacionados a ética, valores e 

integridade de conduta., mas independente dos impasses existentes no decorrer da 
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implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental no Sistema Cresol Central 

SC/RS e Sistema Cresol, o Banco Central do Brasil não deixou de realizar fiscalização para 

averiguar o seu cumprimento. 

 

4.5 Como o Banco Central Central do Brasil fiscaliza o cumprimento da 

responsabilidade socioambiental e os benefícios práticos da implementação da 

política de responsabilidade socioambiental para o meio ambiente 

 

A Lei n. 4.595/1964 autorizou a criação do Banco Central do Brasil e possui como 

objetivo principal perante às Cooperativas de Crédito que elas cumpram a legislação, 

gerenciem adequadamente os riscos inerentes ao negócio, melhorem a governança e 

aumentem a sua eficiência.  

A Cooperativa Central, ou seja, a Cresol Central SC/RS auxilia o Banco Central do 

Brasil no monitoramento do cumprimento das normas, na realização de fiscalização para 

reduzir os riscos, adotar meios para garantir a manutenção da liquidez e do sistema, bem 

como promover seu desenvolvimento e crescimento. Também um dos papéis da central é 

evitar erros, fraudes e irregularidades. 

Já o Banco Central do Brasil tem como funções e obrigações: 

É o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e 

responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por objetivos: 

- zelar pela adequada liquidez da economia; - manter as reservas internacionais em 

nível adequado; - estimular a formação de poupança; - zelar pela estabilidade e 

promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. 

Dentre suas atribuições estão: - emitir papel-moeda e moeda metálica; - executar os 

serviços do meio circulante; - receber recolhimentos compulsórios e voluntários das 

instituições financeiras e bancárias; - realizar operações de redesconto e empréstimo 

às instituições financeiras; - regular a execução dos serviços de compensação de 

cheques e outros papéis; - efetuar operações de compra e venda de títulos públicos 

federais; - exercer o controle de crédito; - exercer a fiscalização das instituições 

financeiras; - autorizar o funcionamento das instituições financeiras; - estabelecer as 

condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições 

financeiras; - vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de 

capitais e - controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. 

Sua sede fica em Brasília, capital do País, e tem representações nas capitais dos 

Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará (BANCO CENTRAL DO BRASIL). 
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O órgão regulador, Banco Central do Brasil, em maio de 2019, objetivando averiguar 

se o Sistema Cresol e o Sistema Cresol Central SC/RS estavam cumprindo o disposto na 

Resolução 4.327/2014, encaminhou um questionário contendo 88 (oitenta e oito) questões 

para que fossem respondidas de acordo com a realidade de cada uma das centrais de crédito. 

Na sequência serão descritas as principais. 

O questionário do Banco Central consistia em saber se a instituição possuía uma 

Política de Responsabilidade Socioambiental, se ela foi aprovada pelo Conselho de 

Administração, bem como se passa por revisões periódicas. 

Como já mencionado anteriormente o Sistema Cresol Central SC/RS tem Política de 

Responsabilidade Socioambiental desde fevereiro de 2019, com aprovação devida, entretanto, 

ainda não foi revisada, mas o objetivo é que seja revisada anualmente ou a cada 2 (dois) anos. 

Indagaram se o Plano de Ação exigido pelo artigo 9°, da Resolução n. 4.327/2014 foi 

instituído. E se ele contemplava os seguintes aspectos: revisão de rotinas administrativas e de 

controles internos; revisão jurídica de contratos; ajustes de sistemas de tecnologia de 

informação para implementação de ferramentas de análise e monitoramento do risco 

socioambiental; criação de critérios para a identificação e mensuração de perdas decorrentes 

de questões socioambientais. Foram assinaladas todas as alternativas. 

Pediram se a Política de Responsabilidade Socioambiental trata do risco 

socioambiental com relação aos fornecedores e com relação aos produtos e serviços 

oferecidos pela instituição. Ela contempla em seu texto o risco socioambiental com relação 

aos fornecedores e com relação aos produtos e serviços oferecidos pela instituição. 

Inquiriram se há monitoramento para avaliar o cumprimento da Política de 

Responsabilidade Socioambiental e se ela está disponível no sítio eletrônico da instituição. A 

resposta para ambas as perguntas foi sim, conforme foi estabelecido nas políticas da 

instituição. 

Questionaram sobre qual era a diretoria responsável pela Política de 

Responsabilidade Socioambiental e se a área que faz o gerenciamento de risco socioambiental 

está subordinada a uma unidade de gerenciamento de risco da instituição, conforme 
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estabelecido pelo artigo 7°, da Resolução n. 4.327/2014. Atualmente no sistema a diretoria de 

risco é a responsável e a resposta é positiva sobre o segundo questionamento. 

Quiseram saber se a área que faz o gerenciamento de risco socioambiental está ligada 

as seguintes unidades da instituição: área específica de gerenciamento de risco 

socioambiental; gerenciamento de risco operacional; gerenciamento de risco de mercado; 

gerenciamento de risco de liquidez; gerenciamento de risco legal; ou outras unidades. A 

resposta dada foi gerenciamento de risco de crédito, gerenciamento de risco operacional e 

gerenciamento de risco legal. 

Perguntaram se a área que faz o gerenciamento de risco socioambiental na instituição 

cuida dos seguintes assuntos: risco socioambiental em operações de crédito; risco 

socioambiental em operações de crédito rural; risco socioambiental em garantias recebidas; 

risco socioambiental relacionado ao risco operacional; risco socioambiental relacionado ao 

risco de mercado; risco socioambiental relacionado ao risco de imagem e reputação; risco 

socioambiental em análise de investimentos; risco socioambiental em fornecedores da 

instituição; ou outros assuntos. O Sistema Cresol Central SC/RS atua principalmente na 

concessão de crédito rural. Cuida destes: risco socioambiental em operações de crédito; risco 

socioambiental em operações de crédito rural; risco socioambiental em garantias recebidas; 

risco socioambiental relacionada ao risco operacional; risco socioambiental relacionado ao 

risco de mercado; risco socioambiental em análise de investimento. 

A Resolução n. 4.327/2014 faculta a instituição de um comitê de responsabilidade 

socioambiental, de caráter consultivo. E, portanto, a resposta dada ao Banco Central sobre 

esse item é que o Sistema Cresol Central SC/RS não possui comitê. 

Interrogaram se as operações de crédito com risco socioambiental devem ser 

aprovadas por um comitê de crédito ou pela diretoria da instituição e se há reporte à matriz 

fora do Brasil (se for o caso) quanto às questões de risco socioambiental. Para ambas as 

perguntas a resposta foi não. 

Outrossim, questionaram sobre: se há reporte do risco socioambiental (inclusive com 

demonstração de sua concentração, em valores e/ou números de clientes) periodicamente em 

um comitê de riscos da instituição; se há um plano periódico (exemplo: anual) que inclua 
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objetivos, metas e métricas de avaliação da área que faz o gerenciamento do risco 

socioambiental, e reporte da performance obtida à diretoria; se há incentivos à remuneração 

(remuneração variável) dos funcionários em decorrência do atingimento de metas 

relacionadas à gestão do risco socioambiental. A resposta foi negativa para todos eles. 

Sobre quais aspectos são considerados na metodologia de registro e gerenciamento 

de perdas decorrentes de danos socioambientais adotada pela instituição, de acordo com a 

Resolução 4.327/2014: perdas associadas a risco de crédito; perdas associadas a riscos legais; 

perdas associadas a risco de reputação; perdas associadas a descumprimento de legislação e 

regulamentação ambiental; perdas associadas a descumprimento de decisões judiciais, de 

termos de ajustamento de conduta (TAC) e de outros termos de compromisso e de 

regularização de cunho ambiental; perdas relacionadas à existência de trabalho em condições 

análogas às de escravidão e trabalho infantil, prostituição, discriminação; perdas relacionadas 

à existência de comunidade e terras indígenas, quilombolas, ribeirinhas e demais 

comunidades juridicamente tuteladas; perdas relacionadas a questões de acessibilidade. A 

resposta dada foi todas, exceto a última alternativa. 

Se o Sistema Cresol Central SC/RS possui política que trata da identificação, 

classificação, avalição, monitoramento, mitigação e controle do risco socioambiental em 

operações de investimento feitos pela instituição (exemplo: compra de empresas) e política 

que trata da identificação, classificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle do 

risco socioambiental em operações de investimento feitos pelos clientes (exemplo: gestão de 

ativos de clientes. Respondeu-se sim para a primeira e não para a segunda. 

Perquiriram se há monitoramento e gerenciamento do risco de imagem devido a 

eventos socioambientais, se há monitoramento e gerenciamento de risco de mercado 

decorrente de eventos socioambientais e se houve auditoria interna para avaliação do risco 

socioambiental nos últimos 24 meses. A resposta foi não para todas as alternativas. 

Outro ponto questionado é se o Sistema Cresol Central SC/RS realiza avaliação 

prévia dos potenciais impactos socioambientais negativos de novas modalidades de produtos 

e serviços, inclusive em relação ao risco de reputação, se há procedimentos para adequação do 

gerenciamento do risco socioambiental às mudanças legais, regulamentares e de mercado, 
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bem como se há um programa de treinamento regular com relação ao risco socioambiental e 

questões de sustentabilidade. Tudo foi respondido negativamente.  

Em relação a Política de Responsabilidade Socioambiental, o Banco Central do 

Brasil quis saber se foi realizada a divulgação dela, de acordo com o artigo 12, inciso II, da 

Resolução n. 4.327/2014 e se foram utilizados os seguintes meios: divulgação eletrônica (site, 

rede interna, etc.); divulgação imprensa (cartilha, relatório, folhetos, etc.); capacitação de 

funcionários (cursos, seminários, palestras, etc.); ou outros meios. O Sistema Cresol Central 

por meio dos funcionários responsáveis pela área de formação e com auxílio da pesquisadora 

elaboraram um material para divulgação da Política de Responsabilidade Socioambiental para 

todos os funcionários, diretores, estagiários, menores aprendizes, por meio de EAD 

(Educação a Distância), o material contempla também aspectos importantes sobre 

socioambientalismo, risco socioambiental e responsabilidade socioambiental. Portanto, as 

opções preenchidas na resposta foram: divulgação eletrônica; capacitação dos funcionários; 

outros meios. 

Um ponto importante a ser questionado é se é realizada análise de risco 

socioambiental na abertura de relacionamento com o cliente e se os clientes assinam algum 

termo de concordância com os termos da Política de Responsabilidade Socioambiental ou 

com as políticas de gerenciamento de risco socioambiental da instituição, como condição para 

a concessão de crédito. O Sistema Cresol Central SC/RS não realiza esses procedimentos 

atualmente. 

Perguntaram se de acordo com a análise feita pela instituição, qual é o percentual de 

clientes cuja atividade é economicamente exposta a riscos socioambientais considerando a 

porcentagem: mais de 50% (cinquenta por cento); entre 25% (vinte e cinco por cento) e 50% 

(cinquenta por cento); menos de 25% (vinte e cinco por cento); a instituição não realiza 

análises de gênero. Esta foi a opção respondida. 

Interrogaram sobre a existência no sistema de políticas que tratam do risco 

socioambiental em operações de crédito e se existem procedimentos e fluxogramas formais 

para a análise e monitoramento do risco socioambiental nas operações de crédito. Também foi 

respondido que não. 
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Se há critérios de restrição de setores ou atividades (casos em que, embora não se 

enquadrem no perfil de atuação da instituição, poderá haver relacionamento ou concessão de 

crédito mediante determinadas condições), respondeu-se que os critérios são: constar no 

cadastros de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de 

escravo divulgado periodicamente pelo Ministério do Trabalho; praticar trabalho forçado, 

trabalho infantil, discriminação no trabalho ou outras ações que descumpram as normas 

trabalhistas vigentes; ausência das licenças ambientais aplicáveis ou outros documentos que 

comprovem a regularidade ambiental, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

Envolvimento em corrupção, falsificação de documentos ou outras atividades criminosas. 

Pediram se há critérios de exclusão de setores ou atividades (ou seja, casos em que 

haja proibição de relacionamento ou concessão de crédito). Os critérios de exclusão que a 

instituição possui são: constar no cadastros de empregadores que tenham submetido 

trabalhadores a condições análogas às de escravo divulgado periodicamente pelo Ministério 

do Trabalho; praticar trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação no trabalho ou outras 

ações que descumpram as normas trabalhistas vigentes; ausência das licenças ambientais 

aplicáveis ou outros documentos que comprovem a regularidade ambiental, incluindo o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR); Envolvimento em corrupção, falsificação de documentos 

ou outras atividades criminosas. 

Foram realizados os seguintes questionamentos: existe um rating ou indicador de 

risco socioambiental do cliente; se o rating ou indicador é levado em conta no rating da 

operação de crédito ou no rating do cliente; se este rating ou indicador é levado em conta 

para eventual redução na taxa de juros ou remuneração cobrada do cliente na operação de 

crédito; se no processo de análise de crédito, é solicitado algum questionário a ser preenchido 

pelo cliente com informações tais como: disposição de resíduos sólidos, tratamento de 

efluentes líquidos; poluição do ar; segurança e saúde do trabalho; indícios de trabalho infantil 

ou escravo; existência de autuações, áreas contaminadas, gestão de fornecedores, entre outros. 

Todas as respostas foram negativas. 

Perguntaram quais pesquisas a instituição faz de informações públicas dos clientes, 

dando como opções: terrenos contaminados; certificações de selos verdes reconhecidos pelos 

seus setores de atuação; multas ambientais; multas trabalhistas; outras pesquisas; não faz 

pesquisa; verificação de licenciamento ambiental; consulta a informações de ações judicias 
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relacionadas a questões de ordem socioambiental; embargos. A opção respondida foi 

certificação de selos verdes reconhecidos pelos seus setores de atuação; outras pesquisas; 

verificação de licenciamento ambiental. 

Solicitaram informações sobre: quantas propostas de operações de crédito com risco 

socioambiental foram analisadas no ano de 2017; quantas propostas de operações de crédito 

com risco socioambiental foram recusadas/reprovadas no ano de 2017; quantas propostas de 

operações de crédito com risco socioambiental foram aprovadas com ressalvas/condicionantes 

no ano de 2017. O Sistema Cresol ainda não tem como mensurar esses números. 

Interrogaram se quando há questões que exigem adequação do cliente, é feito um 

plano de ação para tratamento destas questões antes do desembolso, a reposta foi não. 

Questionaram sobre quem é que aprova exceções (para clientes que apresentaram 

fatores de exclusão, restrição ou algo que, pela política da instituição, seria impeditivo da 

operação) e foi dado como opção de respostas: Alta Administração; comitê de crédito; Diretor 

de riscos; Diretor de créditos; outra instância. Foi respondido Alta Administração. 

Pediram se há um limite mínimo de valor da operação de crédito para que haja a 

análise do risco socioambiental e se os clientes pessoas físicas são analisadas quanto ao risco 

socioambiental em operações de crédito. A resposta foi não. 

Perguntaram se: há política que trata do risco socioambiental no recebimento de 

garantias; existem procedimentos e fluxogramas formais para a análise do risco 

socioambiental nas garantias recebidas; se é feito laudo de avaliação do risco socioambiental 

no imóvel recebido em garantia por empresas avaliadoras credenciadas pela instituição; 

existem procedimentos e fluxogramas formais para o monitoramento do risco socioambiental 

nas garantias recebidas, ao longo da vigência da operação. Todos os questionamentos foram 

respondidos não. 

Outra pergunta foi em relação aos contratos das operações de crédito, se eles 

possuem cláusulas específicas para cobertura dos riscos socioambientais, tais como: a 

obrigação de o tomador observar a legislação ambiental aplicável; a obrigação de o tomador 

observar a legislação trabalhista; a obrigação de o tomador monitorar seus fornecedores com 
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relação aos aspectos socioambientais; outras cláusulas; não possuem cláusulas deste tipo. As 

três primeiras opções foi a resposta. 

 E, se os contratos de formalização das garantias recebidas possuem cláusulas 

específicas para cobertura dos riscos socioambientais, tais como: a obrigação de que o imóvel 

objeto da garantia não possui restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a 

zoneamento, parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, entre 

outras; a obrigação de que o imóvel objeto da garantia não está localizado em terras de 

ocupação indígena ou quilombola, assim definidas pela autoridade competente; dando a 

faculdade de vencer antecipadamente a operação ou exigir a substituição da garantia se, 

durante a vigência do contrato, for constatado, pela autoridade competente, que o imóvel 

objeto da garantia viole as políticas da instituição ou a legislação ambiental e trabalhista 

vigente; outras cláusulas; não possuem cláusulas deste tipo. Esta última alternativa foi a 

resposta. 

Questionaram se: os contratos permitem que a instituição declare o vencimento 

antecipado da operação em caso de descumprimento das cláusulas relativas ao risco 

socioambiental; há consultorias ou empresas terceirizadas que auxiliam a instituição na 

análise do risco socioambiental e monitoramento de clientes; há sistemas de TI utilizados para 

a gestão do risco socioambiental em operações de crédito; há relatórios periódicos (exemplo: 

mensal) de status de clientes com relação aos aspectos de risco socioambiental (exemplo: 

licenças vencidas ou a vencer, andamento de planos de ação de clientes; ações de 

monitoramento etc.). Em todas as opções a resposta foi não. 

Interrogaram se a instituição: realiza operações de crédito rural; faz análise do risco 

socioambiental em operações de crédito rural; possui procedimentos e fluxogramas formais 

para a análise e monitoramento do risco socioambiental nas operações de crédito rural. A 

resposta foi positiva para as três perguntas. 

Inquiriram se é feita visita in loco na propriedade do cliente de crédito rural, para 

verificação de aspectos socioambientais, não foi a resposta. 

Pediram se a instituição faz pesquisa de informações públicas do cliente de 

operações de crédito rural, tais como: verificação de licenciamento ambiental; consulta a 
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informações de ações judiciais relacionadas a questões de ordem socioambiental; embargos; 

terrenos contaminados; certificações de selos verdes reconhecidos pelos seus setores de 

atuação; multas ambientais; multas trabalhistas; outras informações públicas; não faz 

pesquisa. Respondeu-se verificação de licenciamento ambiental e certificações de selos verdes 

reconhecidos pelos seus setores de atuação. 

Questionaram se a instituição já incluiu em suas rotinas, procedimentos e manuais a 

exigência do Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural) para 

as operações de crédito rural, conforme a Lei 12.651/12 (art. 78-A, com redação dada pela Lei 

13.295/16) e o Decreto 7.830/12. A resposta foi sim.  

E as últimas perguntas foram: existe monitoramento do risco socioambiental nas 

operações de crédito rural, após a concessão da operação; a análise do risco socioambiental 

impacta nas taxas de juros da operação de crédito rural; há sistemas de TI utilizados para a 

gestão do risco socioambiental em operações de crédito rural. Para as duas primeiras 

perguntas a resposta foi não e para a última foi sim. 

Após a análise dos questionamentos feitos, percebe-se que o objetivo primordial da 

Resolução 4.327/2014 sob a visão do órgão regulador é o gerenciamento de riscos, com 

intento de incentivar e completar todos os processos relacionados com a verificação dos riscos 

já conhecidos pela instituição financeira com o risco socioambiental, fomentar mudanças na 

eficiência sistêmica, estimular a participação das partes interessadas, contribuir com o 

desenvolvimento sustentável, incentivar as capacitações e, sobretudo, assegurar que as 

transações financeiras sejam exequíveis, observando sempre as circunstancias sociais e 

ambientas. A conformidade com a resolução será possível se houver a adoção de mecanismos 

que visam a constante melhora na governança da instituição. 

No processo de implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental é de 

extrema importância que a instituição determine de maneira clara as atividades e 

responsabilidades de todos que estão envolvidos com ela. A segregação de funções nesse 

processo deve ser obedecida criteriosamente.  

As decorrências práticas na implementação da Política de Responsabilidade 

Socioambiental se forem realizadas de maneira adequada e seguindo as determinações da 
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Resolução 4.327/2014, proporcionam sim, proteção ao meio ambiente. Além de ser uma 

forma inovadora e eficiente em prol da defesa ambiental. É necessário para tanto que ela 

esteja integrada com as outras políticas da instituição e acima de tudo atinja completamente a 

instituição para que possa ter êxito. 

O Sistema Cresol Central SC/RS deu início ao cumprimento da referida resolução, 

deu passos significativos, mais ainda insuficientes para seguir todos os critérios exigidos por 

ela. Por ser um sistema novo, com falta de estrutura relacionada a sistemas e pessoas 

qualificadas, impossibilita o cumprimento integral da norma.  

A alternativa mais adequada seria a criação de uma estrutura sistêmica que 

possibilitasse o cumprimento da resolução, ou seja, a Cresol Confederação em consonância 

com as 4 (quatro) Cooperativas Centrais, deveria estabelecer uma Política de 

Responsabilidade Socioambiental e Plano de Ação para o cumprimento da política para todo 

o Sistema Cresol. Estabelecendo uma estrutura mínima de pessoas qualificadas em cada uma 

das centrais, disponibilizando sistemas para realizar os controles adequados no gerenciamento 

de riscos socioambientais, promover capacitações e monitorar constante o aperfeiçoamento. 

Essa idealização para a implantação de uma Política de Responsabilidade Socioambiental 

sistêmica visando cumprir todas as diretrizes legais será um processo lento e burocrático, em 

razão da imaturidade do sistema. A agilidade e eficiência somente serão possíveis se o órgão 

regulador for mais criterioso, exigente e perspicaz na exigência pela implementação dos 

processos e estruturas adequadas. 

Ao financiar empreendimentos sem considerar o risco socioambiental existente, ou 

seja, sem consideram a possibilidade de perdas que possam ocorrem em razão de danos 

socioambientais, isso não afetará somente o meio ambiente em si, mas poderá afetar a 

reputação da instituição e, principalmente, seus negócios. Não se atentar para a 

responsabilidade socioambiental poderá desencadeará uma série de outros riscos à instituição, 

bem como prejuízos. 

O cumprimento da Resolução 4.327/2014 não proporcionará somente conformidade 

às instituições financeiras, mas fomento aos negócios, melhor reputação perante o mercado, 

rentabilidade e acima de tudo contribuirá com a proteção ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. 
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Entretanto, Resolução 4.327/2014 é insuficiente para exigir que as instituições 

financeiras adotem uma Política de Responsabilidade Socioambiental e um Plano de Ação 

para seu cumprimento, contendo diretrizes, princípios definindo estrutura e mecanismos para 

que de fato isso se concretize. Até porque a própria resolução não estipula penalização para o 

seu descumprimento e tão pouco há qualquer outra norma que o faça. 

É de extrema importância que as instituições financeiras estejam engajadas com a 

responsabilidade socioambiental, em decorrência de que quase a totalidade dos 

empreendimentos e projetos para sejam executados necessitam de financiamento. Assim, é 

por meio das instituições financeiras que é possível ter maior controle sobre as questões 

socioambientais e permitir maior proteção ambiental, social, bem como incentivar o 

desenvolvimento sustentável. 

A falta de legislação específica que regulamente o tema, que contemple as exigências 

já trazidas pela Resolução 4.327/2014 com maior rigor, que estipule prazos, exija a 

implementação de estrutura necessária, estipule metas e penalize o descumprimento, 

inclusive, com fixação de multas, faz com que a aludida resolução não consiga ter o respaldo 

e propósito pelo qual ela foi criada atendido.  

Portanto, a intenção do Conselho Monetário Nacional ao emitir a Resolução 

4.327/2014 foi extremamente importante e significativa, mas não é o bastante para que as 

instituições financeiras possam ser indutoras de sustentabilidade e promotoras de proteção 

socioambiental aliando uma prática de negócios mais inovadora, adequada, equitativa e 

benéfica para a sociedade e o meio ambiente. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O contexto em que esta pesquisa se destina é novo, praticamente desconhecido de 

quem não faz parte do universo das instituições financeiras. 

O objetivo inicial desta pesquisa foi entender os motivos pelos quais levaram o 

Conselho Monetário Nacional a emitir, em 2014, uma resolução exigindo que instituições 
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financeiras brasileiras adotassem uma Política de Responsabilidade Socioambiental e um 

Plano de Ação para sua implementação. 

No desenrolar da pesquisa entendeu-se que a iniciativa do Conselho Monetário 

Nacional teve origem com ações ambientais desenvolvidas pelo Banco Mundial. Este banco 

alguns anos após sua criação passou a considerar aspectos ambientais ao financiar projetos. 

O esverdeamento do Banco Mundial interferiu na atuação das instituições financeiras 

brasileiras que passaram a considerar o aspecto socioambiental na consecução de suas 

atividades. 

Como os riscos ambientais estão vinculados ao risco operacional, risco legal, risco de 

crédito e risco de mercado, ou seja, relacionado a todos os riscos existentes nas instituições 

financeiras, a Conselho Monetário Nacional entendeu ser essencial regulamentar a 

responsabilidade socioambiental por meio da Resolução 4.327/2014, para definir exigências a 

serem cumpridas pelas instituições financeiras nesse âmbito. 

O gerenciamento adequado dos riscos socioambientais e a promoção do 

desenvolvimento sustentável pelas instituições financeiras poderá ser viável e efetivo se 

houver o cumprimento da resolução do Conselho Monetário Nacional, por meio da 

implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental. 

Ressaltou-se na pesquisa quais responsabilidade e obrigações as instituições 

financeiras estão sujeitas no decorrer da implementação da Políticas de Responsabilidade 

Socioambiental. 

O cerne principal da pesquisa esteve direcionado a quais passos foram adotados e 

como ocorreu a elaboração e implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental, 

na Cooperativa de Crédito com Interação Solidária – Cresol Central SC/RS ou Sistema Cresol 

Central SC/RS, Cooperativa de Crédito, também considerada instituição financeira em que a 

pesquisadora atua na área de compliance. 

Realizou-se levantamento para averiguar se o Sistema Cresol Central SC/RS utiliza 

mecanismos para avaliar a eficácia da responsabilidade socioambiental na instituição, além de 

descrever como o órgão regular ou Banco Central do Brasil realiza seu monitoramento para 
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avaliar o cumprimento da resolução do Conselho Monetário Nacional aqui em comento. 

Constatou-se que o objetivo primordial da Resolução 4.327/2014 sob a visão do 

órgão regulador é o gerenciamento de riscos, com intento de incentivar e completar todos os 

processos relacionados com a verificação dos riscos já conhecidos pela instituição financeira 

com o risco socioambiental, fomentar mudanças na eficiência sistêmica, estimular a 

participação das partes interessadas, contribuir com o desenvolvimento sustentável, incentivar 

as capacitações e, sobretudo, assegurar que as transações financeiras sejam exequíveis, 

observando sempre as circunstancias sociais e ambientas. A conformidade com a resolução 

será possível se houver a adoção de mecanismos que visam a constante melhora na 

governança da instituição. 

Destacou-se que no processo de implementação da Política de Responsabilidade 

Socioambiental é de extrema importância que a instituição determine de maneira clara as 

atividades e responsabilidades de todos que estão envolvidos com ela. A segregação de 

funções nesse processo deve ser obedecida criteriosamente.  

As evidências demostraram que as decorrências práticas na implementação da 

Política de Responsabilidade Socioambiental se forem realizadas de maneira adequada e 

seguindo as determinações da Resolução 4.327/2014, proporcionam sim, proteção ao meio 

ambiente. Além de ser uma forma inovadora e eficiente em prol da defesa ambiental. É 

necessário para tanto que ela esteja integrada com as outras políticas da instituição e acima de 

tudo atinja completamente a instituição para que possa ter êxito. 

Sobre o estudo de caso realizado conclui-se que o Sistema Cresol Central SC/RS deu 

início ao cumprimento da referida resolução, deu passos significativos, mais ainda 

insuficientes para seguir todos os critérios exigidos por ela. Por ser um sistema novo, com 

falta de estrutura relacionada a sistemas e pessoas qualificadas, impossibilita o cumprimento 

integral da norma.  

Ademais que a alternativa mais adequada seria a criação de uma estrutura sistêmica 

que possibilitasse o cumprimento da resolução, ou seja, a Cresol Confederação em 

consonância com as 4 (quatro) Cooperativas Centrais, deveria estabelecer uma Política de 

Responsabilidade Socioambiental e Plano de Ação para o cumprimento da política para todo 
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o Sistema Cresol. Estabelecendo uma estrutura mínima de pessoas qualificadas em cada uma 

das centrais, disponibilizando sistemas para realizar os controles adequados no gerenciamento 

de riscos socioambientais, promover capacitações e monitorar o constante aperfeiçoamento. 

Essa idealização para a implantação de uma Política de Responsabilidade Socioambiental 

sistêmica visando cumprir todas as diretrizes legais será um processo lento e burocrático, em 

razão da imaturidade do sistema. A agilidade e eficiência somente serão possíveis se o órgão 

regulador for mais criterioso, exigente e perspicaz na exigência pela implementação dos 

processos e estruturas adequadas. 

Tendo em vista a problemática abordada ficou claro que financiar empreendimentos 

sem considerar o risco socioambiental existente, ou seja, sem consideram a possibilidade de 

perdas que possam ocorrem em razão de danos socioambientais, isso não afetará somente o 

meio ambiente em si, mas poderá afetar a reputação da instituição e, principalmente, seus 

negócios. Não se atentar para a responsabilidade socioambiental poderá desencadeará uma 

série de outros riscos à instituição, bem como prejuízos. 

E, que o cumprimento da Resolução 4.327/2014 não proporcionará somente 

conformidade às instituições financeiras, mas fomento aos negócios, melhor reputação 

perante o mercado e negócios, rentabilidade e acima de tudo contribuirá com a proteção 

ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Contudo, a Resolução 4.327/2014 é insuficiente para exigir que as instituições 

financeiras adotem uma Política de Responsabilidade Socioambiental e um Plano de Ação 

para seu cumprimento, contendo diretrizes, princípios definindo estrutura e mecanismos para 

que de fato isso se concretize. Até porque a própria resolução não estipula penalização para o 

seu descumprimento e tão pouco há qualquer outra norma que o faça. 

É de extrema importância que as instituições financeiras estejam engajadas com a 

responsabilidade socioambiental, em decorrência de que quase a totalidade dos 

empreendimentos e projetos para sejam executados necessitam de financiamento. Assim, é 

por meio das instituições financeiras que é possível ter maior controle sobre as questões 

socioambientais e permitir maior proteção ambiental, social, bem como incentivar o 

desenvolvimento sustentável. 
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A falta de legislação específica que regulamente o tema, que contemple as exigências 

já trazidas pela Resolução 4.327/2014 com maior rigor, que estipule prazos, exija a 

implementação de estrutura necessária, estipule metas e penalize o descumprimento, 

inclusive, com fixação de multas, faz com que a aludida resolução não consiga ter o respaldo 

e propósito pelo qual ela foi criada atendido.  

Assim, conclui-se que a intenção do Conselho Monetário Nacional ao emitir a 

Resolução 4.327/2014 foi extremamente importante e significativa, mas não é o bastante para 

que as instituições financeiras possam ser indutoras de sustentabilidade e promotoras de 

proteção socioambiental aliando uma prática de negócios mais inovadora, adequada, 

equitativa e beneficia para a sociedade e o meio ambiente. 

 

 

 



93 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

_____ BRASIL. Lei Complementar n. 130, de 17 de abril de 2009. Dispõe sobre o sistema 

nacional de crédito cooperativo e revoga dispositivos das leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

_____ BRASIL. Lei n. 4.595, de 2 de agosto de 2010. Instituiu a política nacional de resíduos 

sólidos, altera a lei 9.605, de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

_____ BRASIL. Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sôbre a política e as 

instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá 

outras providências. 

_____ BRASIL. Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Define a política nacional de 

cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências. 

_____ BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispões sobre a sociedade por 

ações. 

_____ BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

______ONU. Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente. Disponível em: 

<http://www.agrisustentavel.com/doc/estocolmo.htm >. Acesso em: 19 janeiro 2020. 

AANDAHL, Guro. Technocratic dreams and troublesome beneficiaries. Sardar Sarovar 

(Narmada) Project in Gujarat. University os Oslo, 2010. Tesis of Geography. 

ALMEIDA DOS SANTOS, Renato. Compliance como ferramenta de mitigação e prevenção 

da fraude organizacional. Prevenção e combate à corrupção no Brasil: 6º Concurso de 

Monografias: trabalhos premiados. Presidência da República, Controladoria-Geral da 

União, p. 161-228, 2011. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – ABBC. Guia de responsabilidade 

socioambiental. Disponível em: 

file:///C:/Users/Daiane/Desktop/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/Material%20Novembro%

20II/Guia_RSA_15.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2019. 

BAIOTO, Carlos Daniel. Cultura cooperativista como potencializador de eficiência 

cooperativista: um estudo de caso da cooperativa de crédito Sicredi Pioneira. Tese 

(Doutorado). 216 p. São Leopoldo, 2018. 

../Material%20Novembro%20II/Guia_RSA_15.pdf
../Material%20Novembro%20II/Guia_RSA_15.pdf


94 

 

 

 

BAIOTO. Carlos Daniel. Educação cooperativa solidária: perspectivas e limites. 

Dissertação (Mestrado). 100 p. São Leopoldo, 2008. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Banco Central do Brasil. Disponível em: 

<https://dadosabertos.bcb.gov.br/organization/about/banco-central > Acesso em: 18 mar. 

2020. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. O que é uma cooperativa de crédito? Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/coopcred.asp?idpai=SFNCOMP&frame=1> 

Acesso em: 10 mar. 2020. 

Bank On Human Rigths. Revisão das Salvaguardas do Banco Mundial Uma Questão 

Crucial para a América Latina. Disponível em: <https://rightsindevelopment.org/wp-

content/uploads/2015/09/Safeguards_PORT.pdf >. Acesso em: 02 março 2019. 

BARRETO, Paulo. Entrevista Unisinos. O Poder público precisa parar essa fábrica insana 

de desmatamento ilegal e desnecessário. Instuto Humanistas Unisinos, 22 de agosto de 

2014. 

BASU, Pratyusha. Scala, place and social movements: strategies of resistance along’s India 

Narmada River. Revista NERA. 16(13), 2010, 96-113. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. São Paulo: Edusp, 2008. 

BOURDIEU, Pierre. Le Champ Scientifique. Actes de la Recherche em Sciences Sociales, 

2-3, 1976, p. 88-104. 

BRAGA, Claudia Oliveira da Silva; MOURA, Alexandrina Saldanha Sobreira. Protocolo 

verde: a realidade da sustentabilidade ambiental nas instituições financeiras no Brasil. 

Disponível em: < 

file:///C:/Users/Daiane/Desktop/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/Material%20Novembro%

20II/protocolo-verde-a-realidade-da-sustentabilidade-ambiental-nas-instituicoes-financeiras-

no-brasil.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2019. 

BRAGA. Cláudia Oliveira da Silva. Protocolo verde: as instituições financeiras e a 

promoção da sustentabilidade ambiental no Brasil. Dissertação (Mestrado). 162 p. Recife, 

2014. 

BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

DF, Senado, 1988. 

BRITO, Ludmila Ladeira Alves De. A gestão do risco ambiental em instituições 

financeiras – ferramentas para melhoria da qualidade ambiental de grandes projetos. 

Disponível em: < https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54102/R%20-

%20E%20-

%20LUDMILA%20LADEIRA%20ALVES%20DE%20BRITO.pdf?sequence=1&isAllowed

=y>. Acesso em: 08 fevereiro 2019. 

BRONZ, Deborah. As comunidades não cabem nos modelos: análise de um manual 

empresarial de relacionamento com comunidade. In TEIXEIRA, CARLA COSTA; LOBO, 

https://dadosabertos.bcb.gov.br/organization/about/banco-central
https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/coopcred.asp?idpai=SFNCOMP&frame=1
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/09/Safeguards_PORT.pdf
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/09/Safeguards_PORT.pdf
../Material%20Novembro%20II/protocolo-verde-a-realidade-da-sustentabilidade-ambiental-nas-instituicoes-financeiras-no-brasil.pdf
../Material%20Novembro%20II/protocolo-verde-a-realidade-da-sustentabilidade-ambiental-nas-instituicoes-financeiras-no-brasil.pdf
../Material%20Novembro%20II/protocolo-verde-a-realidade-da-sustentabilidade-ambiental-nas-instituicoes-financeiras-no-brasil.pdf
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54102/R%20-%20E%20-%20LUDMILA%20LADEIRA%20ALVES%20DE%20BRITO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54102/R%20-%20E%20-%20LUDMILA%20LADEIRA%20ALVES%20DE%20BRITO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54102/R%20-%20E%20-%20LUDMILA%20LADEIRA%20ALVES%20DE%20BRITO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54102/R%20-%20E%20-%20LUDMILA%20LADEIRA%20ALVES%20DE%20BRITO.pdf?sequence=1&isAllowed=y


95 

 

 

 

ANDRÉA; ABREU, LUIZ EDUARDO (Orgs.). Etnografias das instituições, práticas de 

poder e dinâmicas estatais. Brasília: ABA Publicações, 2019. 

BRUNDTLAN, Gro Harlem. Nosso futuro comum: comissão mundial sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro

%20Comum.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2020. 

CHAVES. Vinícius Figueiredo; SUMAR. Cristina Carvalho. A responsabilidade civil 

ambiental das instituições financeiras. Revista Estação Científica – Centro Universitário 

Estácio de Juiz de Fora. p. 1-21, jun./dez. 2015. 

COLARES, Wilde Cunha. Ética e compliance nas empresas de outsourcing. Disponível em: 

< 

http://dspace.insper.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11224/1238/Wilde%20Cunha%20Colares_

Trabalho.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 novembro 2018. 

COLOMBARI, Mauricio; SIMÃO, Elisa. Cooperativismo de crédito: passos para um 

crescimento sustentável. Portal do Cooperativismo Financeiro. jan. 2020. Disponível em: 

<https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/cooperativismo-de-credito-passos-para-

um-crescimento-sustentavel-por-mauricio-colombari-e-elisa-simao/>. Acesso em: 24 fev. 

2020. 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Dispõe sobre a política de conformidade 

(compliance) das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. Resolução 4.595, de 28 de agosto de 1017. 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Dispõe sobre as diretrizes que devem ser 

observadas no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade 

Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil. Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014. 

CORRÊA DO LAGO, André Aranha. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 

Conferências Ambientais das Nações Unidas. Brasília: Ministério das Relações Exteriores; 

Fundação Alexandre de Gusmão; Instituto Rio Branco, 2006. 

CREDIDIO, Guilherme. A resolução 4.327 do Banco Central e a evolução da gestão de 

riscos socioambientais nas instituições financeiras brasileiros. Jusbrasil. Disponível em: < 

https://guilhermecredidio.jusbrasil.com.br/artigos/122630819/a-resolucao-4327-do-banco-

central-e-a-evolucao-da-gestao-de-riscos-socioambientais-nas-instituicoes-financeiras-

brasileiras> . Acesso em: 10 mar. 2020. 

DEUS, Rafael Mattos; BATTISTELLE, Rosane Aparecida Gomes; SILVA, Gustavo 

Henrique Ribeiro. Resíduos sólidos no Brasil: contexto, lacunas e tendências. Eng. Sanit. 

Ambient., Rio de Janeiro , v. 20, n. 4, p. 685-698, Dec. 2015 . Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

41522015000400685&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 mar. 2020.  

DINIZ, Célia Regina; Iolanda Barbosa da SILVA. Metodologia científica: tipos de métodos e 

sua aplicação. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
http://dspace.insper.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11224/1238/Wilde%20Cunha%20Colares_Trabalho.pdf?sequence=1
http://dspace.insper.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11224/1238/Wilde%20Cunha%20Colares_Trabalho.pdf?sequence=1
https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/cooperativismo-de-credito-passos-para-um-crescimento-sustentavel-por-mauricio-colombari-e-elisa-simao/
https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/cooperativismo-de-credito-passos-para-um-crescimento-sustentavel-por-mauricio-colombari-e-elisa-simao/


96 

 

 

 

http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/metodologia_cientifica/Met_Cie_

A04_M_WEB_310708.pdf>. Acesso em 02 mai. 2020. 

DINIZ, Eliezer M.; BERMANN Celio. Economia verde e sustentabilidade. Revista Estudos 

Avançados. p. 323- 329, 2012. 

DO BRASIL, Ordem dos Advogados; GERAIS, Minas. Guia para as organizações 

brasileiras. 2016. 

DOUROJEANNI. Marc. Robert Gooldland.O eco. p. 01-05, abr. 2014. Disponível em: < 

https://www.oeco.org.br/colunas/marc-dourojeanni/28186-robert-goodland-o-homem-que-

esverdeou-o-banco-mundial/>. Acesso em: 27 jun. 2019. 

DWIVEDI, Ranjit. People’s movements in environmental politics: a critical analysis of 

the Narmada Bachao Andolan in India. Institute of Social Studies, The Hague, 

Netherlands, 1997.  

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN. Guia prático para elaboração 

e implementação de política de responsabilidade socioambiental. Disponível em: < 

file:///C:/Users/Daiane/Desktop/DISSERTAÇÃO%20MESTRADO/MATERIAL%20PRSA%

20MARÇO/GUIA%20PRATICO%20PRSA.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2020. 

FOLADORI, Guillermo; TAKS, Javier. Um olhar antropológico sobre a questão ambiental. 

MANA, 10(2), 2004, 323-348. 

GAMEIRO, Mariana Bombo Perozzi. Desenvolvimento, perícia e poder no rural paulista: 

o caso do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Centro de Educação e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, 2013. 

GAMEIRO, Mariana Bombo Perozzi; MARTINS, Rodrigo Constante. O desenvolvimento 

rural sob regime de verdade: o discurso do Banco Mundial. Revista Sociedade e Estado. n. 

33, p. 15-39, jan/abr. 2018. 

GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas. Como elaborar projetos de pesquisa, 

v. 4, p. 44-45, 2002.Iolanda 

GUIMARÃES. Glauco Leonardo Evangelista. Gerenciamento do risco socioambiental nas 

instituições financeiras bancárias no Brasil. Dissertação (Mestrado). 128 p. Brasília, 2015. 

JACQUES, Elidecir Rodrigues; GONCALVES, Flávio de Oliveira. Cooperativas de crédito 

no Brasil: evolução e impacto sobre a renda dos municípios brasileiros. Econ. soc., Campinas 

, v. 25, n. 2, p. 489-509, Ago. 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

06182016000200489&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 abril 2020. 

LARUCCIA, Mauro Maia; YAMADA, Karen Junko. O desenvolvimento sustentável e a 

gestão de compliance em instituições financeiras. Revista Estratégica, v. 11, n. 2, 2013. 

http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/metodologia_cientifica/Met_Cie_A04_M_WEB_310708.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/metodologia_cientifica/Met_Cie_A04_M_WEB_310708.pdf
https://www.oeco.org.br/colunas/marc-dourojeanni/28186-robert-goodland-o-homem-que-esverdeou-o-banco-mundial/
https://www.oeco.org.br/colunas/marc-dourojeanni/28186-robert-goodland-o-homem-que-esverdeou-o-banco-mundial/


97 

 

 

 

LEONI, Vanildo. Você sabe a diferença entre uma cooperativa de crédito e um banco? 

Confira cinco vantagens de ser um cooperado. Portal do Cooperativismo Financeiro. jan. 

2020. Disponível em: <https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/voce-sabe-a-

diferenca-entre-uma-cooperativa-de-credito-e-um-banco-confira-cinco-vantagens-de-ser-

um-cooperado-por-vanildo-leoni/>. Acesso em: 26 fev. 2020. 

LORENZETTI, Julia Vaz; CARRION, Rosinha Machado. Governança ambiental global: 

atores e cenários. Cadernos Ebape. BR. Rio de Janeiro, n. 3, p. 722-735, set. 2012. 

MASCARENHAS, Maria Paula Vilhena; COSTA, Cristiana dos A. Fernandes. 

Responsabilidade Social e Ambiental das Empresas. Revista Latitude. n. 2, p. 141- 167, 

2011. 

MONTEBUGNOLI, Mariana de Freitas. Por dentro da rede: um estudo das dinâmicas das 

redes e interações de redes transnacionais de advocacy: o caso dos projetos do 

Polonoroeste e Planafloro no estado de Rondônia. Dissertação (Mestrado). 155p. Brasília. 

2015.  

NARULA, Smita. The story of the Narmada Bachao Andolan:Human Rights in the Global 

Economy and the Sttrugle against the World Bank. New York Universty Law School, 2008.  

OLIVEIRA, José Augusto et al. Responsabilidade socioambiental em instituições 

financeiras: dificuldades e perspectivas. Disponível em: < 

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/xRmszO4lE9dp2vu_2013-4-30-

18-30-52.pdf>. Acesso em: 20 novembro 2019. 

OLIVEIRA, Marcio Luis; COSTA, Beatriz Souza; SLVA, Cristiana Fortini Pinto. O instituto 

do compliance ambiental no contexto da sociedade plurissistêmica. Veredas do Direito: 

Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, v. 15, n. 33, p. 51-71, 2018. 

PANASIEWICZ, Roberlei; BAPTISTA, Paulo Agostinho N. A ciência e seus métodos. 

Disponível em: < http://ppg.fumec.br/ecc/wp-

content/uploads/2016/12/MetodCientifica_02.pdf>. Acesso em 02 mai. 2020.  

PEREIRA, João Marcio Mendes. As ideias do poder e o poder das ideias: o Banco Mundial 

como ator político-intelectual. Revista Brasileira de Educação. Associação Nacional de 

Pós Graduação. 19, n. 56, 2014, p. 77-100. 

PEREIRA, João Márcio Mendes. Continuidade, Ruptura ou Reciclagem? Uma Análise do 

Programa Político do Banco Mundial após o Consenso de Washington. Revista de Ciências 

Sociais. Rio de Janeiro, n. 2, p. 461-498, 2015. 

PEREIRA, João Márcio Mendes. O Banco Mundial como ator político, intelectual e 

financeiro. Tese (Doutorado). 365p. Niterói, 2009. 

PEREIRA. João Márcio Mendes. Conflitos e parcerias em torno de projetos socioambientais. 

Revista social, revista de sociologia da USP. n. 2, p. 235 – 263, nov. 2011. 

PINHEIRO, Marcos Antonio Henriques. Cooperativas de crédito. História da evolução 

normativa no Brasil, v. 3, 2008. 

https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/voce-sabe-a-diferenca-entre-uma-cooperativa-de-credito-e-um-banco-confira-cinco-vantagens-de-ser-um-cooperado-por-vanildo-leoni/
https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/voce-sabe-a-diferenca-entre-uma-cooperativa-de-credito-e-um-banco-confira-cinco-vantagens-de-ser-um-cooperado-por-vanildo-leoni/
https://cooperativismodecredito.coop.br/2020/01/voce-sabe-a-diferenca-entre-uma-cooperativa-de-credito-e-um-banco-confira-cinco-vantagens-de-ser-um-cooperado-por-vanildo-leoni/
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/xRmszO4lE9dp2vu_2013-4-30-18-30-52.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/xRmszO4lE9dp2vu_2013-4-30-18-30-52.pdf
http://ppg.fumec.br/ecc/wp-content/uploads/2016/12/MetodCientifica_02.pdf
http://ppg.fumec.br/ecc/wp-content/uploads/2016/12/MetodCientifica_02.pdf


98 

 

 

 

PINHEIRO, Silvia Marina et al. O desenvolvimento sustentável e as empresas. In. 

OLIVEIRA, Carina Costa de; SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha (Orgs.). A economia 

verde no contexto do desenvolvimento sustentável. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2011. 

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Responsabilidade de estados e organizações 

internacionais em operações de financiamento de projetos governamentais: um olhar crítico 

sobre as salvaguardas socioambientais. Revista da Faculdade de Direito da UERJ. Rio de 

Janeiro, n. 32, p. 54-98, dez 2017. 

RIBEIRO, Gustavo Lins. Cultura e política no mundo contemporâneo: paisagens e 

passagens. Brasília, UNB, 2000. 

RICH, Bruce. The Emperor's New Clothes: The World Bank and Environmental. World 

Policy Journal, Vol. 7, No. 2 (Spring, 1990), pp. 305-329 Published by: Duke University 

Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40209149 Accessed: 13-01-2020. 

ROLAND, Manoela Carneiro; ANGELUCCI, Paola. Uma análise do banco de 

desenvolvimento do Brics frente aos parâmetros de proteção dos direitos humanos 

adotados pelo banco mundial e pelo BNDES. Disponível em: < 

https://seminariosinternacionaisdireitoshumanoseempresas.files.wordpress.com/2015/10/uma-

analise-banco-mundial.pdf>. Acesso em 10 nov. 2019. 

RUFINO, Gislaine Paes Carrion; ARANA, Alba Regina Azevedo. Risco ambiental e 

financeiro nas instituições bancárias do pontal do Paranapanema. Disponível em: < 

http://www.unoeste.br/site/enepe/2014/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20

Cont%C3%A1beis/RISCO%20AMBIENTAL%20E%20FINANCEIRO%20NAS%20INSTIT

UI%C3%87%C3%95ES%20BANC%C3%81RIAS%20DO%20PONTAL%20DO%20PARA

NAPANEMA.pdf>. Acesso em: 10 dezembro 2018. 

SAAD-DINIZ, Eduardo. A criminalidade empresarial e a cultura de compliance. Revista 

Eletrônica de Direito Penal. Ano 2, n. 2, p. 112-120, dez. 2014.  

SAMPAIO, José Adércio Leite. O Pnuma: entre críticos e defensores. Os Desafios da 

governança ambiental do planeta. Revista Direito & Paz. São Paulo, ano 18, n. 35, p. 121-

134, jun./dez. 2016. 

SANGOI, Juliano Mirapalheta. Compliance: Ética, Governança Corporativa e a 

Mitigação de riscos. Dissertação (Mestrado). 145 p. Porto Alegre, 2018. 

SCANTIMBURGO), André Luis. Políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Revista 

Aurora. ano 5, n. 7, p. 62-79, jan. 2011. 

SOUZA, Renato S. Entendendo a questão ambiental. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2000. 

VERDE VIDA. O que é verde vida? Disponível em: 

<https://www.verdevida.org.br/quem_somos.php>. Acesso em: 20 mar. 2020. 

https://seminariosinternacionaisdireitoshumanoseempresas.files.wordpress.com/2015/10/uma-analise-banco-mundial.pdf
https://seminariosinternacionaisdireitoshumanoseempresas.files.wordpress.com/2015/10/uma-analise-banco-mundial.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2014/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20Cont%C3%A1beis/RISCO%20AMBIENTAL%20E%20FINANCEIRO%20NAS%20INSTITUI%C3%87%C3%95ES%20BANC%C3%81RIAS%20DO%20PONTAL%20DO%20PARANAPANEMA.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2014/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20Cont%C3%A1beis/RISCO%20AMBIENTAL%20E%20FINANCEIRO%20NAS%20INSTITUI%C3%87%C3%95ES%20BANC%C3%81RIAS%20DO%20PONTAL%20DO%20PARANAPANEMA.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2014/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20Cont%C3%A1beis/RISCO%20AMBIENTAL%20E%20FINANCEIRO%20NAS%20INSTITUI%C3%87%C3%95ES%20BANC%C3%81RIAS%20DO%20PONTAL%20DO%20PARANAPANEMA.pdf
http://www.unoeste.br/site/enepe/2014/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20Cont%C3%A1beis/RISCO%20AMBIENTAL%20E%20FINANCEIRO%20NAS%20INSTITUI%C3%87%C3%95ES%20BANC%C3%81RIAS%20DO%20PONTAL%20DO%20PARANAPANEMA.pdf
https://www.verdevida.org.br/quem_somos.php

