Guia Fácil para se tornar
um Signatário dos:

PRINCÍPIOS PARA
RESPONSABILIDADE
BANCÁRIA
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“Todo banco deve se tornar um
signatário, e todos os reguladores,
investidores, criadores de política e
a sociedade civil devem apoiar a
indústria bancária que adota e
implementa os Princípios para
Responsabilidade Bancária.”
Christiana Figueres
Realizadora da Missão 2020 e ex-Secretária
Executiva da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC)
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Sobre

Os Princípios para
Responsabilidade
Bancária
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Os Princípios para Responsabilidade Bancária foram desenvolvidos por
um grupo central de 30 bancos líderes, os ‘Bancos Fundadores’, por
meio da Iniciativa Financeira do Programa de Meio Ambiente da ONU
(UNEP FI). Esses Princípios são projetados para orientar os bancos a
alinharem estrategicamente seus negócios com os objetivos de
desenvolvimento sustentável que o mundo estabeleceu para si –
internacionais, regionais e nacionais.

Bancos
Fundadores

Os Princípios já foram reforçados por mais de 100 instituições do setor
financeiro ao redor do mundo, marcando o estabelecimento de uma
indústria bancária mais sustentável posicionada tanto para responder
quanto para orientar a economia emergente de desenvolvimento
sustentável global.
Um banco que se compromete com as ambições dos Princípios se torna
um ‘Banco Signatário’ oficial.

Nós apresentamos aqui como ser um signatário, e o que é esperado dos bancos.

4

“Estamos orgulhosos de fazer parte do grupo central de
bancos que desenvolveram os Princípios para
Responsabilidade Bancária. O Barclays existe para ajudar a
desenvolver economias sustentáveis e fortalecer as pessoas
para construir um futuro melhor. Estamos comprometidos
em fazer a nossa parte para atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e fazemos isso ajudando
nossos clientes a levantarem bilhões de dólares em
financiamentos ambientais e sociais, requalificando
milhões de pessoas e ajudando na criação de empregos.”
Jes Staley
CEO do Grupo, Barclays PLC
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1.
O valor de
ser um
Banco
Signatário
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Esse quadro inovador possibilita qualquer banco, seja qual for
seu ponto de partida, alinhar sua estratégia de negócios com os
objetivos da sociedade – criando uma nova era de ‘bancos
responsáveis’.

Esses Princípios também são projetados para atender a todos os
bancos, independentemente da localização, do tipo de operações
bancárias envolvidas e/ou de seu nível de experiência em questões
de sustentabilidade.

Por quê? Porque agora que a sociedade estabeleceu Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo Climático de Paris e outros
frameworks internacionais e nacionais, as necessidades e demandas
dos clientes dos bancos estão mudando, bem como de consumidores,
funcionários e investidores – uma nova economia de desenvolvimento
está emergindo. Os Princípios para Responsabilidade Bancária dão
suporte ao seu banco para alavancar oportunidades de negócios
nessa nova era de desenvolvimento social, ambiental e econômico
sustentáveis – e, sobretudo, para gerenciar os riscos emergentes
associados a esse novo contexto.

Os bancos são apoiados a implementar os Princípios – e realizar
impactos significativos – por meio de uma comunidade global
crescente de bancos e outras instituições financeiras signatárias e que
estão comprometidas em compartilhar conhecimento, experiências e
expertise. Como Signatário, você se torna membro dessa comunidade
crescente.
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Os Princípios para
Responsabilidade
Bancária beneficiam
os Bancos Signatários
ao:

■ Fornecer uma estrutura abrangente para responder de forma eficaz
à economia de desenvolvimento sustentável emergente permeando
todos os negócios do seu banco – em níveis estratégicos, de carteira
e transacionais.
■ Possibilitar que seu banco aproveite novas oportunidades de
negócios criadas pela economia emergente de desenvolvimento
sustentável e, ao mesmo tempo, permitir que ele identifique e trate os
riscos relacionados de forma eficaz – mitigando quaisquer impactos
negativos de suas atividades.
■ Fortalecer a confiança no seu banco e garantir que ele não só
permaneça relevante e competitivo nessa nova era, mas aumente seu
valor para aqueles a que atende mostrando seu alinhamento com a
economia emergente de desenvolvimento sustentável. Isso inclui
responder às necessidades evolutivas e às novas expectativas de
clientes, consumidores, reguladores e investidores.

■ Fornecer acesso direto a conhecimento, ferramentas e recursos
para fortalecer a posição e as capacidades do seu banco na economia
emergente de desenvolvimento sustentável.
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“As finanças são visionárias por natureza,
e nós precisamos nos certificar de que
elas atuem não só para os lucros, mas
também para o futuro das pessoas e do
planeta. A estrutura estabelecida pela
Iniciativa Financeira de Meio Ambiente
da ONU nos Princípios para
Responsabilidade Bancária nos permitirá
ir coletivamente nessa direção”.
Jean-Laurent Bonnafé
CEO, BNP Paribas
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2.
Como se

tornar um
Banco
Signatário
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Tornar-se um Banco Signatário é um processo de três passos:
Assinar os Princípios
para Responsabilidade
Bancária
O CEO do seu banco assina o documento de
compromisso dos Princípios para
Responsabilidade Bancária para Signatários.

1.

Tornar-se um Membro da
Iniciativa Financeira do
UNEP
Inscrição para adesão à Iniciativa Financeira
do UNEP para participar de uma rede global
de centenas de instituições financeiras, e
obter acesso a uma ampla gama de
conhecimento, ferramentas, recursos e
expertise.

2.

3.

Promover o
comprometimento
do seu banco!

Promover, publicamente, a ação positiva do
seu banco com novos anúncios e palavras do
seu CEO.

11

3.
Expectativas

de um Banco
Signatário
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Ser um Banco Signatário exige que seu banco tome
determinados passos para garantir a qualidade e a
credibilidade do seu comprometimento e progresso.
Destacamos aqui esse processo, de forma
simplificada.*

* Para informações mais detalhadas, veja os documentos técnicos:
Passos Chave a serem Implementados por Signatários e Modelo de Relatório e Auto Avaliação
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Passo 1:
Analise seus
impactos
Por meio de uma análise de impactos,
seu banco identificará seus impactos
(potenciais) mais significativos, positivos
e negativos, às pessoas e ao meio
ambiente ao realizar seus negócios.
Considere todas as atividades principais
do seu banco. Isso também ajudará o
seu banco a identificar oportunidades de
negócios estratégicas por meio das
quais você pode aumentar impactos
positivos e diminuir os negativos.

Passo 2:

Passo 3:

Estabeleça metas e
inicie sua
Implementação

Demonstre sua
prestação de
contas

Tendo identificado os impactos positivos e
negativos mais significativos do seu banco,
estabeleça no mínimo duas metas ambiciosas.
Certifique-se de que eles sejam SMART –
Específicos, Mensuráveis (quantitativa ou
qualitativamente), Alcançáveis, Relevantes e
Temporalmente coerentes para reduzir impactos
negativos significativos e aumentar os impactos
positivos do seu banco.

Compartilhe o progresso do seu banco no
relatório público auditado existente, sem
necessidade de um relatório separado. Nós
desenvolvemos um Modelo de Relatório e
Auto Avaliação para facilitar na hora de o
seu banco reportar seu progresso.
Certifique-se de que seu banco seja
transparente sobre quaisquer impactos
positivos e/ou negativos significativos nas
pessoas, economia e/ou no meio ambiente.

Com as metas do seu banco estabelecidas, inicie
a implementação rumo ao alcance delas.
Certifique-se de que seu banco estabeleça
marcos, e que ele possa ter seus progressos
monitorados e medidos efetivamente.
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Linha do tempo

Os Princípios para Responsabilidade Bancária são projetados com a
percepção de que cada banco começa esse processo de um ponto de
partida diferente. Por essa razão, seu banco terá 18 meses para
publicar o primeiro relatório, e quatro anos para implementar os primeiros
passos chave.
O secretariado da UNEP FI e a Comissão Bancária irão se dedicar ao seu
banco e fornecer suporte e orientações no caso de dificuldades para
cumprir esse prazo.
Se, mesmo com esse suporte, um banco não progrida ao longo do tempo
e não forneça uma explicação razoável, ele não poderá mais ser listado
como Signatário.
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“Queremos avançar constantemente para
nos tornarmos uma referência para boas
práticas e inovação, multiplicando
impactos positivos na sociedade e
influenciando o mercado financeiro a
realizar, com crescente eficiência, o seu
papel no suporte e incentivo ao
desenvolvimento sustentável”.
Octavio De Lazari Junior
CEO, Bradesco
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Próximos passos
para seu banco

Agora que você já explorou como seu banco pode se juntar a mais de 100
outros bancos mundo afora que se comprometeram com os Princípios
para Responsabilidade Bancária, convidamos você a entrar em contato
conosco diretamente.
Mal podemos esperar para trabalhar com você e orientar o seu
banco rumo a se tornar um Signatário Oficial dos Princípios para
Responsabilidade Bancária.
Contato:
Simone Dettling
Líder de Equipe Bancária, UNEP FI

Saiba mais:
unepfi.org/responsiblebanking

simone.dettling@un.org
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