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PREFÁCIO
 
Na Rede WWF, lutamos para transformar o futuro da vida silvestre, rios, florestas e 
oceanos do mundo. Pressionamos pela redução das emissões de carbono necessária para 
evitar mudanças climáticas catastróficas. Também envidamos esforços para que a tomada 
de decisão política e econômica possa refletir o real valor dos recursos naturais.

Para alcançar tais objetivos, estamos determinados a estabelecer conexões com as instituições 
financeiras dos setores público e privado. Nós as incentivamos a direcionar fluxos financeiros 
de forma a favorecer as atividades sustentáveis e as encorajamos a melhorar os critérios de 
avaliação para concessão de crédito e demais atividades financeiras. 

A Amazônia é um dos lugares que consideramos de prioridade especial. Sabemos que se 
quisermos enfrentar as maiores ameaças à integridade ecológica dessa região é preciso 
transformar as práticas dos setores que dependem dos recursos naturais da Amazônia. 

O setor financeiro pode desempenhar um papel chave para assegurar a adoção de melhores 
práticas. Neste relatório, portanto, procuramos aumentar a conscientização sobre a necessidade 
de mudança nas instituições que concedem financiamento para bens e serviços vinculados às 
principais causas econômicas do desmatamento da Amazônia. 

Pretendemos prosseguir com diálogos que incentivem essas instituições a adotar critérios 
ambientais mais fortes (assim como uma abordagem regional e integrada) em suas 
operações de financiamento. 

Delineamos as formas pelas quais a Rede WWF pode ajudar as instituições financeiras a 
se tornarem mais conscientes dos complexos desafios da sustentabilidade enfrentados pelo 
bioma Amazônia. Também identificamos os incentivos e oportunidades existentes para 
promover abordagens e práticas mais sustentáveis.

Priorizar as atividades econômicas sustentáveis é do interesse da indústria financeira. Ao 
fazê-lo, essas instituições financeiras irão minimizar os riscos, evitar o atual consumo 
excessivo do capital natural – que compromete as oportunidades de negócio em longo prazo 
– e liderar a transição para uma economia de baixo carbono.  

Esperamos que este estudo estimule o diálogo e incentive as instituições financeiras a adotar 
melhores padrões de desempenho social e ambiental que possam contribuir para a integridade 
ecológica da Amazônia. 

Paolo Revellino
 Chefe de Finanças Sustentáveis de WWF
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DE 2001 ATÉ 2012, BRASIL, 
PERU E BOLÍVIA, JUNTOS, 
RESPONDEM POR 90% DO 
DESMATAMENTO ACUMULADO 
NO BIOMA AMAZÔNIA.

O bioma Amazônia ocupa 670 milhões de hectares (uma área equivalente a duas 
vezes o tamanho da Índia) e é um dos lugares mais especiais do planeta. A Amazônia 
se estende por oito países da América do Sul e um território ultramarino, e constitui 
a maior floresta úmida tropical que ainda existe no mundo. Mesmo assim, o bioma é 
frágil e enfrenta riscos constantes de desmatamento induzido por seres humanos. 

As perdas florestais no bioma Amazônia de 2001 a 2012 atingiram, em média, 
1.4 milhões de hectares por ano, o que resulta numa perda total de 17.7 milhões 
de hectares nesses 12 anos1. Estudos mais recentes indicam que esses números 
são muito conservadores numa perspectiva regional. O Brasil foi responsável, 
em média, por 75% do desmatamento acumulado; juntos, Brasil, Peru e Bolívia 
respondem por 90% do desmatamento acumulado no bioma2.

Nos últimos anos, vários atores principais do setor privado assumiram 
compromissos de eliminar o desmatamento de suas cadeias produtivas. Dentre 
eles, destacam-se o Fórum de Bens de Consumo (CGF – Consumer Goods 
Forum) com o comprometimento de desmatamento zero até 2020; a Declaração 
de Nova Iorque sobre Florestas, que tem por meta reduzir pela metade a taxa 
global de perda de floresta natural até 2020; ações em lugares específicos, tais 
como a moratória da indústria da soja no Brasil; e o comprometimento com o 
desmatamento zero assumido por grandes empresas que comercializam óleo de 
palma (Wilmar International, Golden Agri-Resources e Cargill) que englobam 
aproximadamente 60% do comércio mundial. 

Paralelamente, as instituições financeiras começaram a reconhecer tanto a 
importância como a complexidade das questões florestais.  No entanto, pouco 
se conhece sobre a abrangência e eficácia de suas políticas florestais. Bancos 
e investidores fornecem o capital financeiro para as empresas realizarem 
suas atividades e estão bem posicionados para incentivar um comportamento 
corporativo sustentável. 

Este relatório está baseado em um grande projeto de pesquisa encomendado 
pela Iniciativa Amazônia Viva (LAI, na sigla em inglês para Living Amazon 
Initiative) da Rede WWF, com o objetivo de identificar as instituições financeiras 
chaves que estão por trás do financiamento dos setores que provocam as 
perdas florestais no bioma Amazônia (principalmente no Brasil, Bolívia, Peru, 
Colômbia e Equador). Nosso objetivo final é avaliar até que ponto as instituições 
financeiras selecionadas – que tornam possíveis essas atividades setoriais por 
meio de empréstimos, ações (particpação no patrimônio) ou outras formas de 
aporte de capital – adotam políticas abrangentes de conservação florestal ao 
prover financiamento para uma empresa.

O foco da pesquisa foram os seguintes setores que ocasionam perdas florestais no 
bioma Amazônia: pecuária; agricultura mecanizada e agricultura em pequena escala; 
barragens para usinas hidrelétricas; infraestrutura; extração madeireira; mineração; 
exploração de petróleo e gás. 

Este relatório também examina os benefícios econômicos de uma abordagem 
sustentável para o investimento e sugere maneiras pelas quais os bancos 
podem melhorar suas políticas de crédito e reverter as tendências atuais 
de desmatamento no bioma Amazônia. É importante enfatizar que as 
empresas e as instituições financeiras citadas neste relatório não 
estão necessariamente ligadas ao desmatamento. Nosso objetivo 
foi identificar as instituições financeiras que são mais influentes no 
provimento do financiamento para os setores econômicos que estão 
associados ao desmatamento da Amazônia. 

A pesquisa revela que ainda há oportunidades para que as instituições financeiras 
adotem e implementem políticas mais rigorosas para evitar e mitigar a perda florestal 
e da biodiversidade que resultam de operações empresariais nos diferentes setores. 

INTRODUÇÃO



7BANCOS E O DESMATAMENTO TROPICAL
©

 G
RE

G
 A

RM
FI

EL
D

 / 
W

W
F-

U
K



 8BANCOS PELA AMAZÔNIA

PRESSÕES DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA
As pressões mais significativas do desmatamento no bioma Amazônia provêm da expansão 
agrícola, na forma do cultivo mecanizado e em grande escala de monoculturas e pecuária; da 
agricultura de subsistência e cultivos ilícitos; do desenvolvimento de obras de infraestrutura, 
tais como barragens hidrelétricas e rodovias; e das indústrias extrativas, inclusive a 
exploração de petróleo e gás, mineração e extração madeireira. A relevância desses setores 
é variável nos diferentes países amazônicos, mas todos eles têm uma influência direta no 
desmatamento e na degradação florestal da região. 

Essas pressões também se influenciam mutuamente. Por exemplo, a mudança no uso da terra 
que é decorrente da substituição das pastagens pela lavoura de soja empurra a criação de gado 
mais para dentro das florestas naturais. A extração de madeira leva à construção de estradas, 
enquanto a expansão rodoviária torna as áreas remotas mais acessíveis, o que contribui 
para aumentar as atividades de extração madeireira nas áreas ao redor. Uma nova represa 
hidrelétrica por si só provoca desmatamento, mas também fornece energia para atividades 
de mineração; e ambas resultam na construção de mais estradas. Ao mesmo tempo, as causas 
diretas da perda florestal também estão conectadas a uma variedade de causas indiretas, e são 
por elas influenciadas. Isso acontece por meio de interações complexas, tais como subsídios, 
migrações, falta de clareza sobre a posse da terra, desenvolvimento econômico, corrupção e 
fraqueza na aplicação da lei.

As atuais fronteiras do desmatamento na Amazônia podem ser resumidas geograficamente 
da seguinte maneira: uma frente de hidrocarbono no Equador, Peru, Colômbia e Bolívia; 
várias frentes de ouro , com destaque para o departamento Madre de Dios, no Peru; uma 
frente de soja no estado de Mato Grosso, no Brasil; frentes de palmeiras de dendê (óleo de 
palma) no estado do Pará, no Brasil, e no departamento do Amazonas, no norte do Peru; uma 
frente de hidrelétricas nos Andes Amazônicos e no Brasil; uma frente de pecuária no Brasil; e 
numerosas pequenas frentes de madeira e mineração em toda a região. Na Guiana, na Guiana 
Francesa e no Suriname o crescimento das exportações madeireiras e a monocultura para a 
produção de biocombustíveis, assim como a mineração do ouro, são as principais causas do 
desmatamento e da degradação florestal na região. 

Em anos recentes, a dinâmica do desmatamento no bioma Amazônia tem 
apresentado mudanças. O desmatamento cresce nos países dos Andes-
Amazônicos, especialmente na Bolívia3, devido à expansão da agricultura; e no 
chamado Escudo ou Planalto das Guianas, particularmente na Guiana, devido 
a atividades informais de mineração e agricultura. Embora o desmatamento 
no Brasil tenha crescido de forma significativa desde 2004, as mudanças 
de 2012 no Código Florestal podem estar associadas ao recente aumento do 
desmatamento em partes do bioma na Amazônia brasileira.4

ENERGIA HIDRELÉTRICA

MINERAÇÃO

PETRÓLEO E GÁS

PRESSÕES DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

CRIAÇÃO DE GADO

AGRICULTURA EM GRANDE ESCALA

AGRICULTURA EM PEQUENA ESCALA

INFRAESTRUTURA
EXTRAÇÃO MADEIREIRA 
NÃO-SUSTENTÁVEL
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Fonte: Relatório sobre o estado do desmatamento 2015

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FRENTES DO DESMATAMENTO

TERRAS INDÍGENAS

FIGURA 1: BIOMA AMAZÔNIA



Pastagens e pecuária: as pastagens e a criação 
de gado, especificamente para carne bovina 
e laticínios, são a causa predominante do 
desmatamento e estão ligadas à especulação de 
terras em alguns países da região5.

O Brasil tem o maior rebanho comercial de gado 
do mundo (2013: >74 milhões de cabeças estão na 
Amazônia). Há 67 matadouros oficiais – dos quais 
34 estão licenciados para exportar – localizados na 
Amazônia Legal6. A invasão da Amazônia brasileira 
também ocorreu em consequência da expansão 
da monocultura, especialmente a soja no Cerrado, 
deslocando a indústria da pecuária para áreas de 
floresta ao norte7. É comum haver especulação de terras 
– no estado de Mato Grosso, no Brasil, verificou-se que 
a remoção da vegetação florestal para dar lugar ao 
cultivo de pastagens multiplica por cinco o valor da terra; 
e preparar a terra para a produção de soja duplica o 
preço mais uma vez8. As falhas na posse da terra são um 
grande problema: os fazendeiros precisam esperar anos 
para receber a certidão da propriedade da terra9. Sem 
a documentação, os bancos não aprovam o crédito que 
os fazendeiros precisam para fazer a transição para uma 
operação sem desmatamento10.

Agricultura: a expansão da agricultura 
mecanizada, principalmente para a produção 
de ração animal e biocombustíveis incluindo 
soja, azeite de dendê (óleo de palma) e milho, é 
uma causa chave do desmatamento no bioma. 
Em alguns países, o aumento da produção está 
ligado a reassentamentos subsidiados11.

A área de cultivo de soja no Brasil aumentou de 
11 milhões de hectares em 1993 para 28 milhões 
de hectares em 2013. Esta expansão ocorreu 
principalmente em terras que foram convertidas 
direta ou indiretamente dos ecossistemas naturais, 
impactando fortemente os ecossistemas da Amazônia 
e do Cerrado12. O Brasil também tem as maiores áreas 
florestais do mundo adequadas à palmeira de dendê 
(228 milhões de hectares) e à cana-de-açúcar (199 
milhões de hectares). A expansão continua a ser uma 
ameaça importante para o bioma.

A agricultura em pequena escala está se expandido em 
regiões como o norte e o leste da Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru e Guianas, devido principalmente a níveis 
elevados de pobreza, pressão pela terra, práticas não-
sustentáveis e dificuldades de controle13.

Expansão de barragens e hidrelétricas: 
a expansão de barragens e hidrelétricas, 
inclusive o assentamento ao redor da represa e 

a infraestrutura associada, é uma das principais causas 
do desmatamento. A área com risco de impacto do 
desmatamento está localizada entre 40 e 100 km das 
barragens hidrelétricas14. Há, no bioma Amazônia, 154 
barragens já construídas e outras 298 em construção 
ou em planejamento15. Se todas essas barragens 
forem finalizadas, sobrarão apenas três tributários da 
Amazônia como rios livres16. Os impactos das barragens 
muitas vezes alcançam as Unidades de Conservação e 
Terras Indígenas. 

O Equador possui a única mega barragem na 
Amazônia Andina que ultrapassa 1.000 MW, além 
de várias outras pequenas represas planejadas. O 
financiamento de bancos chineses, principalmente 
o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de 
Exportação e Importação da China, desempenham 
um papel importante na expansão das represas 
hidrelétricas na Amazônia equatoriana.

Infraestrutura de transporte: as frentes que 
exibem os maiores índices de desmatamento 
são as áreas com mais rodovias o que mostra 
uma forte correlação entre o desmatamento e 

a presença ou planejamento de novas estradas. 

Quase 95% do desmatamento na Amazônia brasileira 
está a 5.5 km das rodovias e a 1 km de rios navegáveis17.

Mineração: os cinco países amazônicos 
examinados na pesquisa respondem por 

quantidades consideráveis da produção mundial de 
minerais importantes. A produção do minério de 
ferro e bauxita é especialmente relevante no bioma da 
Amazônia brasileira: o país é o terceiro maior ator global 
em ambos os minérios e a produção é predominante no 
estado do Pará. A mineração do ouro, tanto em grande 
escala como em pequena escala (artesanal), é uma 
atividade importante na região da Amazônia e o Peru é 
o quinto maior produtor de ouro do mundo.

Exploração de petróleo e gás: as áreas 
bloqueadas para concessões de petróleo 
e gás totalizam mais de 100 milhões de 

hectares, ou 14% do bioma Amazônia. Os países 
andinos possuem as maiores áreas de superfície 
dedicadas a atividades de hidrocarbono em todas 
as fases (em licitação, em propostas, em exploração 
e em produção)18. Aproximadamente 84% da 
Amazônia peruana está ocupado com blocos de 
petróleo e gás, de acordo com dados de 201319. Em 
seguida encontram-se Colômbia (40% da Amazônia 
colombiana), Equador (21%) e Bolívia (15%)20.

O Equador é o país com a maior área de blocos de 
hidrocarbono atualmente em produção no bioma 
Amazônia21. No Peru, dois terços das Terras Indígenas 
sofreram a sobreposição de blocos de petróleo e gás 
e o mesmo aconteceu com metade das Unidades de 
Conservação na Amazônia peruana22.

PRESSÕES DO DESMATAMENTO EM FOCO
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O IMPACTO DO 
DESMATAMENTO PODE 
LEVAR A UMA VARIEDADE 
DE RISCOS MATERIAIS 
FINANCEIROS, INCLUINDO 
RISCOS OPERACIONAIS, 
REGULATÓRIOS, LEGAIS,  
DE MERCADO E  DE 
REPUTAÇÃO.

Os bancos e os investidores têm influência direta sobre a saúde do bioma 
Amazônia: de fato, muitas atividades de negócio nas áreas de floresta não seriam 
possíveis sem os serviços fornecidos pelas instituições financeiras, como os 
bancos comerciais e os de investimento, as agências de crédito para exportação 
e os bancos de desenvolvimento. Isso é particularmente verdadeiro para as 
empresas com atividades em grande escala no agronegócio, na infraestrutura, 
na mineração e na exploração de hidrocarbono; elas raramente dispõem do 
financiamento próprio integral.  

As empresas podem financiar suas atividades de muitas maneiras diferentes. 
As opções mais comuns são contrair uma dívida (via empréstimos corporativos, 
incluindo linhas de crédito rotativo e financiamento de projetos, e subscrição de 
emissões de títulos e obrigações) e oferecer participação no capital (emissão de ações).

As instituições financeiras têm muitas razões econômicas para incluir a 
sustentabilidade e abordar a exposição ao desmatamento em suas práticas de crédito 
e investimento. O impacto do desmatamento provocado pelas empresas pode levar 
a uma variedade de riscos materiais financeiros tais como riscos operacionais, 
regulatórios, jurídicos, de mercado e de reputação. Esses, por sua vez, podem 
afetar os investidores e credores por meio de diferentes canais. Por exemplo, as 
instituições financeiras podem ser afetadas se os clientes forem incapazes de 
cumprir integralmente as obrigações contraídas (dívida) em tempo hábil se seus 
ativos se tornarem “stranded” devido a mudanças no mercado ou a condições 
políticas, ou se o valor de mercado das empresas se deteriorar no caso de haver 
impacto sobre a receita e o lucro. As instituições financeiras também são vulneráveis 
a riscos reputacionais, como evidenciado por denúncias recentes envolvendo bancos 
que financiaram pecuária no Brasil em terras indígenas  e bancos que financiaram 
empresas de papel e celulose ligadas ao desmatamento de florestas naturais na 
Indonésia23 (veja, na página seguinte, o gráfico adaptado da NCD).

Além das considerações financeiras e reputacionais, existe um argumento 
de conservação ambiental que é muito forte e importante para salvaguardar 
o bioma Amazônia: é a maior floresta úmida tropical que resta no mundo; 
ela abriga pelo menos 10% de toda a biodiversidade conhecida no planeta, 
inclusive flora e fauna endêmicas e ameaçadas de extinção; e os rios amazônicos 
respondem por 15 a 16% de toda a descarga fluvial mundial nos oceanos. 

A Amazônia também desempenha um papel essencial na manutenção da função 
climática, tanto no âmbito regional como mundial. Estima-se que a Amazônia 
possua quase 10% de todas as reservas de carbono armazenadas em área terrestre. 
A floresta úmida não apenas absorve o dióxido de carbono e libera oxigênio, como 
também bombeia vastas quantidades de vapor d’água de volta para a atmosfera, 
gerando o que se denomina de “rios aéreos” que circulam por toda a América do 
Sul e levam chuvas que são vitais para as áreas produtoras de alimento. Estima-se 
que 20 bilhões de toneladas de água são liberadas na atmosfera por dia por todas 
as árvores da Amazônia – uma quantidade superior ao volume de água que é 
diariamente despejado no mar pela foz do Rio Amazonas. 

Ao concentrar-se em clientes que adotam práticas sustentáveis firmes, bancos 
e investidores farão não apenas uma gestão eficaz de seus riscos como também 
irão salvaguardar um bioma que é essencial para a saúde do planeta. 

SUSTENTABILIDADE: RISCOS E OPORTUNIDADES 
PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 



CRÉDITO
Os clientes podem não 
conseguir mais cumprir 
integralmente com as 
obrigações ou prazo da 
dívida. 

VALOR DE ATIVOS
Os ativos podem se tornar 
irrecuperáveis se houver 
alteração nas condições de 
mercado desfavorecendo 
a produção com impactos 
florestais.

RECEITA/LUCRATIVIDADE
O valor de mercado pode se 
deteriorar à medida em que 
houver impactos sobre a 
receita e os lucros.

REPUTACIONAL
Instituições financeiras podem 
se tornar alvo de críticas de 
clientes, ONGs, e da grande 
mídia, caso se descubra que 
financiam atividades ou 
empresas que causam destruição.

Os riscos da cadeia produtiva podem 
afetar parâmetros financeiros tais 
como receita, custos e valoração de 
ativos, os quais por sua vez podem 
afetar a solvência dos clientes, ou o 
valor de mercado de dívidas e ações 
das empresas.

RISCOS: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

OPERACIONAIS/ 
BIOFÍSICOS
Escassez de recursos, 
perda da biodiversidade 
e degradação de 
ecossistemas podem levar 
as empresas à diminuição 
da produtividade.

REGULATÓRIOS

Violações ou falhas 
ambientais, assim 
como a falta de preparo 
para se adequar a 
mudanças mais amplas 
na regulação, podem 
ter impacto adverso na 
posição financeira das 
empresas. 

JURÍDICOS

Empresas que 
falham na gestão de 
riscos ambientais 
ou sociais em suas 
atividades podem ser 
responsabilizadas 
legalmente. 

DE MERCADO

Mudanças estruturais 
nas preferências da 
sociedade podem 
provocar um 
distanciamento de 
produtos e serviços 
que tenham impacto 
negativo sobre as 
florestas, ocasionando 
alterações nos padrões 
de consumo. 

REPUTACIONAIS

Empresas podem se 
tornar alvo de campanhas 
de ONGs devido ao 
seu envolvimento com 
cadeias de valor que 
sejam destrutivas, 
e podem ser 
responsabilizadas por 
falhas em “due diligence” e 
controle de risco na gestão 
de impactos ambientais e 
sociais.

Os impactos do desmatamento 
das empresas podem levar 
a uma variedade de riscos 
finaceiros com impacto material  
que por sua vez podem afetar os 
investidores e credores.

RISCOS: EMPRESAS – CADEIAS PRODUTIVAS 

Fonte: Baseado no trabalho de Natural Capital Declaration, Soft Commodities Tool

FIGURA 2: RISCOS DO DESMATAMENTO PARA EMPRESAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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As instituições financeiras estão começando a reconhecer tanto a importância 
como a complexidade das questões do desmatamento. Como credores ou 
acionistas, elas têm um importante papel a desempenhar, influenciando a direção 
de negócios e criando valores sustentáveis positivos com empresas e governos. 

Na última década, foram criados diversos acordos internacionais e marcos 
de gestão de riscos para o setor financeiro com foco na sustentabilidade 
ambiental.  Entre os mais importantes incluem-se os Princípios do Equador, 
Declaração do Capital Natural, and the Soft Commodities Compact. O Pacto 
Global da ONU também é relevante, mas as instituições financeiras não são 
seu único foco.  Estas iniciativas são dignas de louvor; isoladamente, porém, 
elas são insuficientes para garantir a saúde das florestas: o caráter voluntário, a 
aplicabilidade limitada a apenas certos tipos de transações, ou o foco em setores 
especificos são apenas algumas de suas limitações.

A próxima seção apresenta os resultados de uma análise detalhada das políticas 
de dez bancos selecionados: BNDES, Banco Itaú Unibanco, Banco do Brasil, 
Grupo Santander, Grupo BBVA, Bancolômbia, Banco de Desenvolvimento da 
China, HSBC, JPMorgan Chase e Citigroup. Estes bancos foram escolhidos 
por sua presença em mais de um país e/ou setor e pelo volume de 
crédito concedido aos setores escolhidos na região da Amazônia. 

O primeiro passo foi a identificação das empresas chaves que estão ativas nos 
setores escolhidos com base em informações extraídas de publicações científicas, 
bases de dados e cadastros de empresas, relatórios de mercado e artigos 
publicados na mídia, bem como em insumos dos especialistas da Rede WWF que 
estão em campo. 

Em seguida, pesquisamos as atividades de crédito e subscrição das 
empresas selecionadas e suas subsidiárias no período entre julho de 2009 
e julho de 2014. As informações foram obtidas principalmente das bases 
de dados financeiras especializadas (Thomson ONE Banker, Bloomberg) 
e nas publicações de empresas. No caso de créditos corporativos sem fins 
específicos, analisamos a importância relativa das diferentes áreas de negócio 
das empresas em questão e estimamos o direcionamento de crédito de acordo 
com essa avaliação. A partir de uma longa lista de instituições financeiras 
relevantes, a Rede WWF selecionou, então, os dez bancos acima para fazer uma 
análise aprofundada sobre suas políticas. 

Mais uma vez, é importante enfatizar que esses bancos não estão 
necessariamente associados ao desmatamento: a identificação específica das 
empresas que desmatam ao longo de suas cadeias de produção e dos bancos 
que financiam suas atividades é algo que está fora do escopo deste estudo. No 
entanto, podemos dizer que esses bancos estão entre os mais influentes no 
provimento financeiro aos setores econômicos associados com o desmatamento 
na Amazônia. Junto com a influência, vem a responsabilidade.

Nosso principal objetivo é compreender o quão abrangentes são as questões 
florestais nas políticas de crédito e underwriting destas instituições financeiras, 
e o que pode ser feito para melhorá-las. Nossa análise está baseada em 
informações públicas, inclusive declarações/demonstrativos, comunicados de 
impresa, relatórios anuais, sites na internet e documentos oficiais publicados 
pelas instituições financeiras. Em alguns casos, nossas descobertas foram 
complementadas com a participação direta dos bancos.

Avaliar a efetividade da implementação das políticas também ficou fora 
do escopo deste estudo, e isso se refere a todas as instituições analisadas, 
inclusive àquelas que já possuem políticas florestais detalhadas. Os resultados 
demonstram que, para muitos atores relevantes, ainda há oportunidades 
consideráveis de melhoria , mesmo nos níveis mais básicos das políticas. 

NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO 
É COMPREENDER O QUÃO 
ABRANGENTES SÃO AS 
QUESTÕES FLORESTAIS 
NAS POLÍTICAS DE CRÉDITO 
E UNDERWRITING DESTAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
E O QUE PODE SER FEITO 
PARA MELHORÁ-LAS 
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Nossa análise mostrou que algumas das instituições financeiras analisadas ainda não 
possuem políticas específicas para o setor f lorestal. Para as instituições que já adotaram 
políticas, ainda existem oportunidades de melhoria e aumento da transparência.

Em alguns casos, embora os riscos cruciais associados com as florestas estejam descritos nas 
políticas das instituições financeiras, não fica claro como essas políticas são implementadas 
na prática, nem como é feita a verificação da adesão dos clientes dos bancos às mesmas.  
Critérios claros para due diligence e as possíveis consequências em caso de não-adequação 
deveriam fazer parte das políticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em geral. 

A tabela a seguir resume as perguntas utilizadas na avaliação básica das políticas florestais 
gerais das dez instituições financeiras.  As descobertas chaves foram as seguintes: 

• Participação em padrões, iniciativas e princípios internacionais: nossa pesquisa 
identificou uma participação insuficiente nas iniciativas voluntárias internacionais relevantes 
para as questões de florestas e terras, tais como o BEI Soft Commodities Compact e a 
Declaração do Capital Natural (NCD). Entre as instituições analisadas, somente o Santander 
é membro da BEI e o BBVA é observador da NCD. Santander e  JPMorgan são os únicos 
que adotaram o Soft Commodities Compact.  O BNDES e o Banco de Desenvolvimento da 
China – dois dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, com um grande portfólio de 
clientes que operam no bioma Amazônia – não são signatórios dos Princípios do Equador que 
exige critérios mínimos de due diligence ambiental e social na decisão de financiamentos de  
projetos com possíveis impactos adversos em florestas. 

• Adesão dos clientes aos principais padrões, iniciativas e princípios 
internacionais: nossa pesquisa identificou poucas referências a requisitos  explícitos ou 
incentivos práticos para que os clientes melhorem a divulgação de informações corporativas 
ao consumidor por meio da participação em iniciativas internacionais, tais como a Global 
Reporting Initiative (GRI) e as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais. 
Estas iniciativas voluntárias oferecem aos investidores um marco referencial para avaliar e 
comparar empresase devem ser encorajadas.

• O desmatamento nas políticas ESG: há, de modo geral, oportunidades de intensificar a 
atenção dada  ao desmatamento nas políticas ambientais, sociais e de governança (ESG), em 
particular entre os setores que não são de colheita florestal – como os projetos de exploração 
de petróleo e gás, mineração, infraestrutura em grande escala e o agronegócio. A importância 
de questões transversais na dinâmica do desmatamento é muitas vezes ignorada. 

• Escopo da aplicação de padrões ESG: há enormes variações e, em alguns casos,  pouco 
detalhamento no escopo de aplicação de padrões ESG.  Algumas instituições estabelecem 
valores mínimos de transação, ou excluem investimentos em ações em participação no capital, 
asset management, investimentos em títulos e créditos corporativos sem fim especÍfico. 
A aplicação de valores mínimos pode ser problemática – por exemplo, devido ao fato de 
que alguns setores são menos capital-intensivos que outros. Adicionalmente, a exclusão 
(dos padrões ESG) de créditos corporativos sem fim específico pode acabar por permitir o 
financiamento de atividades com impacto material sobre as florestas.

• Escopo da exclusão de financiamento: são insuficientes as informações sobre a exclusão 
de financiamento aplicar-se somente a empresas ou subsidiárias específicas que realizem 
atividades polêmicas ou se também se aplica à matriz ou empresa-mãe.

• Avaliação independente: em geral, não existe uma avaliação independente das empresas 
e/ou projetos propostos antes do concendimento de financiamento. Project finance para minas 
ou barragens hidrelétricas, por exemplo, muitas vezes requer avaliações independentes sobre 
os impactos ambientais; mas isso nem sempre é exigido para outros tipos de investimento. 

AINDA EXISTEM 
OPORTUNIDADES 
DE MELHORIA 
E AUMENTO DA  
TRANSPARÊNCIA 
NAS POLÍTICAS 
FLORESTAIS DAS 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: ANÁLISE DE POLÍTICAS
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O financiador é signatário dos principais padrões, iniciativas e princípios 
internacionas que são relevantes às questões florestais e de terras.

• Banking Environmental Initiative (BEI) •
• Soft Commodities Compact • •
• Princípios do Equador • • • • • • • •
• Declaração do Capital Natural (NCD) •
• UN Global Compact • • • • • •

O financiador exige explicitamente da empresa na qual vai 
investir sua adesão aos principais padrões, iniciativas e princípios 
internacionais relevantes às questões florestais e de terras.

• Global Reporting Initiative (GRI) •
• Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais •
• Pacto Global da ONU •

O financiador está especificamente atento às questões do 
desmatamento em suas políticas ESG. • • • • • •

O financiador aplica seus padrões ESG sobre florestas aos setores 
considerados mais relevantes para o desmatamento do bioma Amazônia:

• Agricultura • • •
• Pecuária • •
• Atividades florestais • • • • •
• Barragens hidrelétricas • • •
• Infraestrutura de transporte (incl. rodovias, portos, hidrovias etc.) • • •
• Exploração e aproveitamento de petróleo&gás • •
• Mineração • • •

O financiador aplica seus padrões ESG a todas as formas de 
investimentos e serviços financeiros por ele fornecido. • • • • •

A exclusão do financiamento vai além de empresas ou subsidiárias 
específicas para incorporar também a matriz ou empresa mãe. • •

O financiador requer uma avaliação indepedente sobre o 
impacto florestal das atividades do negócio antes de conceder o 
financiamento e repete regularmente essa avaliação.

• • •

Fonte:Trabalho de pesquisa da Profundo,preparado para a Iniciativa Amazônia Viva da Rede WWF,com base nas informações disponibilizadas ao público pelas instituições 
financeiras sobre 2009-2014. Após 2014, ocorreram várias mudanças a nível corporativo incluindo a venda ou desinvestimento de operações na América Latina por bancos 
internacionais o que pode afetar alguns dos resultados.

A tabela indica quais bancos fazem referência 
a cada uma das questões abordadas.

Até 2014, referências encontradas ao tema foram breves ou parciais.

Clara declaração positiva encontrada em 2014. 

COMPROMISSOS FLORESTAIS  (Tabela 1)
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Na parte final da análise, as políticas florestais foram examinadas mais detalhadamente; inclusive 
a abordagem dos bancos a padrões ambientais específicos e sua compreensão de questões mais 
complexas relacionadas a proteção das florestas.  As descobertas principais nesse quesito são:

• Degradação ou conversão de florestas naturais: nossa pesquisa identificou que a maioria das dez 
instituições financeiras avaliadas não oferece suficiente detalhamento sobre suas políticas com relação ao 
financiamento de atividades que levem à degradação ou conversão das florestas. O mesmo se aplica a suas 
políticas de financiamento para expansão de plantações ou de outras atividades que já ocorram em florestas 
naturais convertidas ou degradadas. Em alguns casos, bancos reconhecem a importância dessas questões e 
confirmam que as empresas (financiadas) serão objeto de uma avaliação mais rigorosa, mas não dão detalhes 
sobre o que tal processo envolveria. O JPMorgan, por exemplo, afirma que só financia plantações em áreas 
não-florestadas, inclusive em áreas previamente plantadas ou terras florestais muito degradadas.  Não há uma 
definição clara sobre o que significa “muito degradada” nem sobre quem fará tal avaliação. O HSBC também 
afirma que não financia clientes que estejam direta ou indiretamente – por meio de suas cadeias produtivas – 
envolvidos com florestas que estão sendo convertidas para plantações ou para usos não-florestais. 
 
Essa questão é mais complicada devido à realidade jurídica de alguns países amazônicos onde a legislação 
ainda permite desmatar.  No Brasil, por exemplo, o novo Código Florestal de 2012 concedeu anistia 
aos proprietários de terras que desmataram ilegalmente até 2008 e reduziu em 58% o compromisso de 
restauração em relação ao antigo Código Florestal24. O novo código também reduziu as Reservas Legais em 
algumas partes da Amazônia; a proporção da reserva baixou de 80% para 50% da propriedade, e permitiu 
que o restante seja legalmente desmatada. Para bancos e instituições financeiras, o financiamento de 
atividades que degradam florestas naturais, mesmo quando a lei permite, deve ser avaliado sob a ótica de 
aumento de risco, inclusive risco reputacional. 

• Salvaguardar florestas de Altos Valores de Conservação (HCV) e de Alta Concentração de 
Carbono (HCS): nossa análise revelou que muitas instituições financeiras não excluem e, em alguns 
casos, não levam em consideração as atividades em áreas de Altos Valores de Conservação (HCV, sigla 
em inglês para High Conservation Value).  Essas áreas precisam de proteção especial por várias razões, 
inclusive o valor da biodiversidade e o potencial de emissões de carbono associadas à colheita florestal.  Os 
bancos Santander e HSBC explicitamente excluem as atividades que não protegem as florestas de Altos 
Valores de Conservação (HCV); e o HSBC refere-se em particular à ameaça dos setores de mineração e 
metais.  Nenhuma das instituições analisadas menciona as florestas com Alta Concentração de Carbono 
(HCS, sigla em inglês para High Carbon Stock)25. 

• Unidades de Conservação: nossa pesquisa revelou que muitas das instituições financeiras analisadas 
não possuem políticas claras sobre o financiamento de atividades em Unidades de Conservação (UCs) – 
tais como parques nacionais, sítios do Patrimônio Mundial e sítios RAMSAR (convenção internacional 
para a proteção de áreas úmidas de importância internacional). As Unidades de Conservação são o melhor 
mecanismo conhecido para a conservação dos ecossistemas da Amazônia em prol dos seres humanos e do 
planeta26. Até 2013, era significativa a área de superfície da Amazônia oficialmente protegida – 390 UCs, 
representando 25% do bioma Amazônia e totalizando cerca de 167 milhões de hectares27. No entanto, as 
áreas protegidas estão sofrendo o aumento de pressões em várias frentes, especialmente por parte das 
atividades de extração.  
 
No Peru, os blocos de hidrocarbono ocupam mais de 80% da área de superfície da Amazônia peruana 
sobrepondo-se à metade do sistema de UCs e a dois terços da área total de superfície de territórios 
indígenas28. Na Bolívia, em maio de 2015, foi aprovada uma lei que permite especificamente “o 
desenvolvimento de atividades de exploração de hidrocarbono nas diferentes zonas e categorias dentro das 
áreas protegidas”29. E em 2014, o Equador assinou permissões para perfuração de poços de petróleo no 
Parque Nacional Yasuni – um sítio da Unesco na Amazônia onde vivem duas tribos isoladas. 
 
O Bancolômbia, por exemplo,  exclui o financiamento para projetos e empresas associadas à deterioração 
de parques nacionais ou outras áreas semelhantes oficialmente protegidas, incluindo sítios do Patrimônio 
Mundial, a Lista das Nações Unidas de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, as áreas úmidas declaradas 
de importância internacional pela Convenção Ramsar, ou definidas pela UICN (Sigla em inglês para União 
Internacional para a Conservação da Natureza). Já o HSBC exclui as operações nos Sítios do Patrimônio 
Mundial e as áreas úmidas declaradas pela Convenção Ramsar, e cita clientes envolvidos em projetos 
florestais, agrícolas, de mineração, energéticos, imobiliários e de infraestrutura. Outras instituições não 
possuem uma política nessa área ou dão apenas alguma atenção às áreas protegidas sem oferecer mais 
detalhes ou excluir atividades.



 18BANCOS PELA AMAZÔNIA

De acordo com pesquisa recente 
da WWF, 15%  da area do bioma é 
atualmente coberta por contratos 
e aplicações de atividades 
extrativas e está potencialmente 
ameaçada. Como se vê no mapa 
acima, em muitos casos, estas 
áreas sujeitas a atividades 
extrativas estão sobrepostas a 
Unidades de Conservação (UCs) 
e Terras Indígenas (TIs). A Rede 
WWF realiza pesquisas mais 
aprofundadas nesta área.

FIGURA 3:ATIVIDADES DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E GÁS NO BIOMA AMAZÔNIA

Produzidopor 
WWF-SIGHT

 � Sítios Ramsar

 � Sítios do Patrimônio 
Mundial Natural e Misto

 � Unidades de Conservação

 � Terras Indígenas

 � Concessões de mineração

 � Contratos de petróleo e gás

 �

Legend

Fonte dos dados:
Terras Indígenas: base de dados do HIS-ARA (Sistema 
de Informações Hidrológicas & Avaliação do Rio 
Amazonas). Unidades de Conservação, sítios Ramsar, e 
sítios do Patrimônio Mundial: base mundial sobre áreas 
protegidas (WDPA) [On-line], [01/2016], Cambridge, 
Reino Unido: Centro de Monitoramento de Conservação 
Mundial (WCMC) do PNUMA): www.protectedplanet.net.
Petróleo e gás: informações da Drillinginfo, Inc.
[Acessado em12/2015)] Sítios Ramsar: Serviço 
de Informações sobre os Sítios Ramsar da RSIS. 
[Acessado em 01/2016)] Reivindicações de Mineração: 
SNL financeira. Contémmateriaissecretos de 
propriedade autoral e comércio que foram distribuídos 
de forma licenciada pela SNL. Para o uso somente de 
usuários internos. [Acessado em 01/2016)]

Mapa produzido usando WWF-SIGHT, 2016
Autor: Pablo Izquierdo (pizquierdo@wwf.no), 
WWF-Noruega,2016
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• Requisito de certificação para commodities agrícolas e comprovação 
da legalidade da madeira:  nossa pesquisa encontrou poucas referências 
a  pré-requisitos de certificação com reconhecimento internacional para as 
commodities agrícolas e comprovação da legalidade da madeira para a concessão 
de financiamento. No caso da madeira, por exemplo,  HSBC,  JPMorgan  Chase e  
Santander exigem, como parte de suas políticas de crédito, que os clientes tenham 
sistemas passíveis de certificação, fazendo referências ao Forest Stewardship Council 
(FSC ) e ao Programa de Endosso da Certificação Florestal (PEFC).O Itaú Unibanco 
também se refere à adequação ao FSC, ou a planos das empresas para obter essa 
certificação, porém mais como um “nice to have” (desejável) e não como um critério 
firme para exclusão de financiamento. 
 
O Banco do Brasil , por sua vez, exige o Documento de Origem Florestal (DOF). Trata-
se de um sistema eletrônico estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para rastrear a madeira extraída em 
áreas legais. Observou-se que o sistema DOF tem muitas limitações, inclusive relatos 
de computadores invadidos por hackers e introdução de informações falsas, e a falta 
de integração entre os sistemas estaduais e federal, o que aumentou o âmbito da 
fraude30. Além disso, o sistema DOF só garante a legalidade da madeira – o volume 
de madeira legal colhida na origem é o mesmo que chega ao destino; mas não garante 
que a madeira tenha sido extraída de forma sustentável como no caso do FSC que 
assegura o replantamento ou regeneração natural da área. O FSC também protege os 
direitos dos povos indígenas e das comunidades locais e é cada vez mais reconhecido 
internacionalmente pelas autoridades governamentais e pelos consumidores. 

• Apoio às moratórias voluntárias: dentre os bancos analisados, encontramos 
poucas referências de apoio a moratórias relevantes, tais como a da soja e a da 
carne na Amazônia brasileira. Embora a pesquisa tenha encontrado evidências 
de que as moratórias brasileiras tiveram um impacto positivo na redução do 
desmatamento no bioma Amazônia, essas considerações geralmente estão 
ausentes nas políticas das instituições financeiras. Somente o Banco do Brasil 
apóia ativamente a Moratória da Soja e participa, como observador, da Moratória 
da Carne. Além disso, somente Banco do Brasil, Santander e HSBC, entre todas 
as instituições financeiras analisadas, são membros do Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável (GTPS) e da Mesa Redonda sobre Soja Responsável (RTRS), 
que são iniciativas de múltiplas partes interessadas em disseminar a produção e 
o uso da produção responsável de carne bovina e de soja. A RTRS, por exemplo, 
proíbe a conversão de áreas de Altos Valores de Conservação em terra cultivável; 
e exige o uso de auditores terceirizados para a certificação de produtores, de 
forma transparente e padronizada. 
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Moratórias da carne e da soja no Brasil: As empresas 
que aderiram a essas duas moratórias voluntárias, criadas 
respectivamente em 2006 e 2009, comprometeram-se com o 
monitoramento de suas cadeias produtivas e a não comprar mais 
carne ou soja proveniente de áreas desmatadas no bioma Amazônia. 
Muitos exportadores, processadores, abatedouros e supermercados 
são participantes. As ações de promotores públicos federais 
independentes, especialmente em estados chaves como Pará e Mato 
Grosso, constituíram uma ligação importante entre essas ações 
voluntárias de negócio e a aplicação governamental das leis31. Um 
estudo de 2015 analisou os dados sobre o uso da terra no estado 
do Pará antes e depois da moratória da carne bovina de 2009 e 
descobriu que o índice de desmatamento entre os proprietários de 
fazendas caiu pela metade32. No caso da soja, outro estudo recente 
descobriu que antes do início da moratória em 2006 cerca de 30% 
da soja cultivada na Amazônia substituíam diretamente a floresta 
úmida tropical. Após a moratória, o impacto da soja na Amazônia 
caiu de forma abrupta: em 2014, menos de 1% da soja substituía a 
floresta33. Inicialmente, a indústria da soja extendeu a moratória até 
Maio de 2016, assegurando que até la a governança ambiental do 
Brasil, como o aumento da implementação e aplicação nacional do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades privadas como 
estabelecido no Código Florestal, seria suficiente para justificar o fim 
do acordo. No entando, o término prematuro da moratória da soja 
poderia levar a um retorno ao desmatamento já que a conformidade 
total e aplicação do CAR e Código Florestal estão ainda há anos de 
distância. É, portanto, positivo que em Maio de 2016 a moratória 
da soja tenha sido extendida indefinidamente – ou como diz o 
próprio documento – até que não seja mais necessária. A renovação 
por prazo indeterminado da moratória garante que produtores e 
empresas continuarão a ter acesso a mercados globais com a soja 
produzida sem o desmatamento da Amazônia, algo importante em 
tempos de crise ambiental e politico-econômica.
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Padrões ambientais 
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O financiamento exclui a degradação ou a conversão das florestas naturais. • • • •
O financiamento exclui operações em florestas de Altos Valores de Conservação (HCV). • • •
O financiamento exclui operações em florestas com Alta Concentração 
de Carbono (HCS).

O financiamento exclui operações não permitidas em unidades de conservação, 
de acordo com cada categoria. • • • •
É exigida a comprovação da legalidade nas operações e fornecedores de madeira 
para garantir que o cliente não esteja envolvido, não seja conivente, e não adquira 
madeira de extração ilegal.

• • • • • • •
O financiamento exclui projetos de infraestrutura (inclusive barragens hidrelétricas 
e transportes) que apresentem risco de perda de biodiversidade em grande escala e 
grandes impactos socioeconômicos. 

• •

O financiador exige explicitamente que a empresa na qual investe obtenha 
certificações de sistemas importantes e de reconhecimento internacional no setor 
econômico no qual opera, de modo a minimizar o impacto ambiental negativo de 
suas operações :

• ProTerra, RTRS, EcoSocial ou certificação orgânica para a soja. • •
• RSPO ou certificação orgânica para o óleo de palma. • • • • •
• Padrão FairGold ou Fairmined para metais preciosos oriundos de mineração 
artesanal e em pequena escala. • • •
Onde funcionar uma moratória voluntária para reduzir o desmatamento tropical, o 
financiador exige explicitamente que a empresa apóie esse compromisso para obter 
o financiamento, de forma a minizar o impacto negativo de suas operações. 

• Moratória da Soja no bioma da Amazônia brasileira. •
• Moratória da Carne no bioma da Amazônia brasileira. •

Fonte: trabalho de pesquisa de Profundo feito para a Iniciativa Amazônia Viva da Rede WWF, com base em informações das instituições financeiras disponíveis ao 
público sobre 2009-2014. Após 2014, ocorreram várias mudanças a nível corporativo incluindo a venda ou desinvestimento de operações na América Latina por bancos 
internacionais o que pode afetar alguns dos resultados.

A tabela indica quais bancos fazem referência 
a cada uma das questões abordadas.

Até 2014, referências encontradas ao tema foram breves ou parciais

Clara declaração positiva encontrada em 2014. 

PADRÕES AMBIENTAIS  (Tabela 2)
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Nossa pesquisa também avaliou a abordagem das dez 
instituições financeiras com relação a questões sociais 
mais amplas. 

Descobrimos que muitos padrões sociais são exigidos 
automaticamente como parte dos sistemas de certificação 
e estão incluídos nos Padrões de Desempenho da 
International Finance Corporation – IFC (braço do Grupo 
do Banco Mundial que fornece crédito ao setor privado) e 
que são utilizados nos Princípios do Equador. Este é o caso, 
por exemplo, da verificação sobre a legalidade da posse da 
terra; de mecanismos de resolução de disputas; do direito 
ao consentimento livre, prévio e informado (CLPI) das 
comunidades afetadas; e dos quatro princípios e direitos 
fundamentais do trabalho definidos pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

No entanto, os Princípios do Equador não englobam 
todos os tipos de projetos e transações: eles se limitam a 
project finance onde os custos de capital são de no mínimo 
US$10 milhões de dólares, e a empréstimos corporativos 
relacionados a projetos de US$100 milhões de dólares ou 
mais que também satisfazem outros critérios específicos31.

Além disso, apesar de certificações incorporarem 
critérios sociais, estas estão limitadas a um número 
pequeno de cadeias produtivas e são raramente exigidas 
pelas instituiçoes financeiras como pré-requisito de 
financiamento.  Deste modo, os padrões sociais terminam 
por não ser uma pré-condição para todas as formas de 
financiamento de empresas ativas em setores críticos 
envolvidos com a perda florestal da Amazônia. Portanto, é 
necessário ampliar os padrões sociais além dos requisitos 
de certificação e dos Princípios do Equador. 

Entre os bancos analisados, muitos fazem referência 
a critérios sociais e direitos humanos como pontos de 
preocupação particular, mas não há informação suficiente 
sobre como estas questões são verificadas internamente, 
nem sobre passos e processos estabelecidos quando são 
identificados problemas ao longo de cadeias produtivas. 

Padrões sociais 
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É exigida uma verficiação sobre a legalidade da posse da terra. • • •
É exigida comprovação do consentimento livre, prévio e informado (CLPI) 
das comunidades afetadas, quando isso se aplica. • • • • • • • • •

O financiamento exclui atividades que violam os quatro princípios e direitos 
fundamentais do trabalho definidos pela OIT:

• Liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito de barganha coletiva. • • • • • • • •
• Ausência de trabalho forçado ou compulsório. • • • • • • • • •
• Ausência de trabalho infantil. • • • • • • • • •
• Ausência de discriminação com relação ao emprego ou ocupação. • • • • • • • •
É exigida a proteção da saúde e da segurança da comunidade 
e dos trabalhadores. • • • • • • • • •
As comunidades afetadas pelas operações do cliente têm acesso a algum 
mecanismo para fazer reclamacões ou resolucão de disputas. • • • • • • • •

Fonte: o trabalho de pesquisa de Profundo, feito para a Iniciativa Amazônia Viva da Rede WWF, com base nas informações das instituições financeiras disponíveis ao 
público, sobre 2009-2014. Após 2014, ocorreram várias mudanças a nível corporativo incluindo a venda ou desinvestimento de operações na América Latina por bancos 
internacionais o que pode afetar alguns dos resultados.

PADRÕES SOCIAIS (Tabela 3)

A tabela indica quais bancos fazem referência 
a cada uma das questões abordadas.

Até 2014, referências encontradas ao tema foram breves ou parciais

Clara declaração positiva encontrada em 2014. 
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NA CONDIÇÃO DE AGENTES 
PARA A CONCESSÃO 
DE EMPRÉSTIMOS E 
LEVANTAMENTO DE CAPITAL, 
OS BANCOS TÊM UM PAPEL 
IMPORTANTE A DESEMPENHAR 
NO APOIO A PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS DE NEGÓCIO 
PARA SALVAGUARDAR AS 
FLORESTAS NATURAIS

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

É longo porém essencial o caminho que bancos ainda devem percorrer no 
processo de adoção de práticas de investimento eficazes na proteção de florestas 
naturais. Esta pesquisa indentificou lacunas chaves nas políticas e áreas que 
podem ser melhoradas. Na condição de agentes para a concessão de empréstimos 
e levantamento de capital (captação de recursos financeiros), os bancos têm um 
papel importante a desempenhar no apoio a práticas sustentáveis de negócio para 
salvaguardar florestas naturais. Nossas descobertas e recomendações podem ser 
aplicadas não apenas à Amazônia como também a outros biomas florestais.

As perguntas de avaliação usadas neste estudo estabeleceram um padrão de 
referência (benchmark) para uma política de investimento responsável. Como 
nossa análise baseou-se principalmente em nossa própria interpretação de 
material publicamente disponível, é possível que algumas instituições tenham 
melhores políticas na prática. De todo modo, é clara a necessidade de aumentar 
a transparância e melhorar a qualidade de informações disponibilizadas 
pelos bancos: clientes e sociedade civil em geral devem ter acesso mais fácil 
às informações sobre políticas florestais de instituições financeiras, inclusive 
críterios para crédito e planos concretos de implementação e verificação para fazer 
valer estas políticas e critérios.

A Rede WWF tem uma grande tradição de trabalho com instituições financeiras 
para desenvolver ferramentas de avaliação de riscos e melhorias nas políticas 
setoriais. Incentivamos todos os bancos, inclusive os que não aparecem neste estudo, 
e em todas as regiões, a trabalharem junto conosco pela melhoria das políticas 
florestais e gestão de riscos – inclusive os riscos financeiros e reputacionais – 
associados ao desmatamento tropical em suas carteiras de investimentos. 

As ações mais importantes que os bancos podem adotar, em nossa opinião, foram 
agrupadas abaixo em três categorias: 
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1. COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS
Encorajamos os bancos a aderir a iniciativas e plataformas que possibilitem troca 
de informações e experiências com outras instituições e a participar de esforços 
para desenvolver políticas coletivas para questões ou setores específicos, tais como 
UN-PRI, UNEP-FI, Princípios do Equador, Declaração do Capital Natural, BEI, e 
Soft Commodities Compact.

Iniciativas globais e plataformas continuaram a evoluir e se desenvolver ao longo 
dos últimos anos. Com estes esforços mais firmemente estabelecidos, melhoram 
também as oportunidades de engajamento para instituições financeiras, 
beneficiando a todas as partes envolvidas com uma maior participação. Este 
cenário é bem diferente do encontrado há apenas alguns anos atrás quando 
estratégias e objetivos eram bem menos desenvolvidos. Portanto, o momento atual 
é bastante oportuno para redobrar os esforços nesta área.

A Declaração do Capital Natural, por exemplo, lançou recentemente o Soft 
Commodity Forest-risk Assessment (SCFA em português: Ferramenta de Avaliação 
de Risco Florestal para Commodities Agrícolas) que corresponde a uma ferramenta 
de políticas de crédito e de investimento de instituições financeiras. Esta ferramenta 
tem por objetivo reduzir o risco do desmatamento decorrente de atividades não-
sustentáveis de produção, comércio, processamento e venda de commodities 
agrícolas, principalmente a soja, o óleo de palma, e a carne bovina35. Incentivamos 
os bancos e outros investidores a utilizarem essa ferramenta de auto-avaliação para 
informar e melhorar suas políticas, levando em consideração os impactos ao longo 
de toda a cadeia produtiva.

O relativamente novo Soft Commodities Pact, resultado de uma colaboração 
entre o Banking Environment Initiative (BEI) e o Consumer Goods Forum, com 
contribuição da Rede WWF, tem o potencial de transformar cadeias produtivas e 
ajudar os clientes a atingir o Desmatamento Líquido Zero até 2020. Encorajamos 
todos os bancos a aderir a essa iniciativa e, principalmente, a participar dos 
diálogos cujo objetivo é compreender as particularidades de cada país e a aplicação 
desse Pacto em diferentes contextos nacionais. O WWF-Brasil, por exemplo, 
trabalha nesta área e incentiva uma maior participação de instituições relevantes 
no mercado brasileiro. 

O fato de o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da China – dois dos maiores 
bancos de desenvolvimento do mundo – não serem signatários dos Princípios 
do Equador é lamentável, principalmente se considerarmos que ambos estão 
envolvidos no financiamento de projetos ambientais controversos no bioma 
Amazônia, tais como barragens hidrelétricas no Brasil e projetos petrolíferos no 
Equador. Encorajamos essas instituições a melhorar a transparência e divulgação 
de informações em relação a padrões mínimos de due diligence ambiental e social. 
Estes bancos devem não apenas seguir o modelo de Performance Standards do 
International Finance Corporation (IFC) em todos os projetos que financiam como 
também as provisões da IFC sobre transparência, responsabilidade e prestação de 
contas (accountability).

Esta pesquisa também identificou poucas referências a requisitos específicos para 
a adesão dos clientes aos padrões, iniciativas e princípios internacionais, tais como 
Global Reporting Initiative e as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais. Todos os bancos devem exigir das empresas nas quais investem a 
publicação de relatórios anuais com informações completas, inclusive sobre práticas 
sustentáveis. As Linhas Diretrizes da OCDE fornecem orientação para uma conduta 
empresarial responsável em áreas como meio ambiente e direitos humanos; elas 
possuem um mecanismo de resolução de litígios que é importante para resolver 
conflitos relativos a má conduta.

Bancos devem incentivar clientes a obter certificação e verificação de commodities 
agrícolas de acordo com padrões internacionais. Em alguns casos, os custos de 
certificação e auditoria são elevados, principalmente para os pequenos produtores, 
e os bancos devem trabalhar com os clientes e determinar ações para alcançar tal 
verificação ou certificação ao longo de um período de tempo apropriado.
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No caso da certificação FSC, por exemplo, uma análise custo-benefício recente 
da Rede WWF, focada em diferentes setores de operacões florestais descobriu 
que as empresas que negociam com madeira tropical, assim como incluindo as 
pequenas e médias empresas, independentemente da geografia, podem se beneficiar 
significativamente da obtenção de uma certificação FSC graças ao preço mais 
elevado do produto certificado e maior eficiência36. Isso demonstra que, embora os 
custos iniciais da certificação FSC possam ser consideráveis, o investimento vale a 
pena e deve ser incentivado e facilitado pelos bancos. Um estudo semelhante sobre 
a produção sustentável do óleo de palma, conforme as diretrizes estabelecidas pela 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), também concluiu que os benefícios 
econômicos superam os custos financeiros em conformidade com os padrões37. 
Além disso, as certificações asseguram alta qualidade de gestão da produção e 
melhor eficiência, o que resulta em maior rentabilidade e menor risco de perdas de 
investimento. Os bancos podem inclusive melhorar o rating de crédito de clientes 
que apresentam melhor gestão.

Essas iniciativas voluntárias são desejáveis, mas não são suficientes: além dos 
compromissos voluntários, os bancos precisam fortalecer suas políticas e preencher 
as lacunas deixadas por instrumentos sem força de lei. 

2. POLÍTICAS SETORIAIS E INTERSETORIAIS 
O desmatamento no bioma Amazônia é uma questão complexa, composta de 
interconexões entre os muitos setores e atores – uma compreensão ainda ausente 
na maioria das políticas das instituicões financeiras.  Eles precisam adotar e 
implementar requisitos inter-setoriais mais rigorosos para evitar e mitigar a 
perda florestal e da biodiversidade decorrente de operações de empresas que 
atuam em diferentes setores no bioma Amazônia. 

Nós incentivamos as instituições financeiras a desenvolver políticas proibitivas 
claras e que demandem total transparência dos clientes e potenciais clientes 
quando se trata de financiar atividades não permitidas em Unidades de 
Conservação ou áreas adjacentes.  Isto tem grande relevância no bioma Amazônia, 
onde muitos blocos de hidrocarbono atualmente se sobrepõem a áreas naturais 
protegidas e a Terras Indígenas, principalmente no Peru, Bolívia e Equador. 

No caso particular de atividades industriais destrutivas dentro ou nas 
adjacências de sítios do Patrimônio Mundial natural, os bancos devem adotar 
critérios de exclusão de financiamento e serviços  de consultoria ou assessoria 
financeira em setores chaves, incluindo florestal, agronegócio, mineração, 
petróleo e gás, infraestrutura etc. 
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3. APLICAÇÃO E MONITORAMENTO
Incorporar sustentabilidade nas práticas de crédito não é um simples exercício 
que termina com a adoção de políticas. Boas políticas precisam ser aplicadas 
e exigidas em campo, o que requer um monitoramento rigoroso e verificação 
constante da implementação. 

O monitoramente precisa abranger toda a cadeia produtiva, não apenas a 
venda direta.  Por exemplo, monitorar somente a venda direta das empresas 
frigoríficas de carne deixa a cadeia produtivasuscetível   à “lavagem do gado” – 
sistema no qual o gado é criado em terras desmatadas porém, antes de chegar 
aos abatedouros, esse mesmo gado é vendido para outras fazendas que estão em 
conformidade com os padrões35. Os bancos podem incentivar principalmente as 
grandes empresas a liderarem a adoção de práticas de rastreabilidade  ao longo 
de toda a cadeia e a reportarem resultados – afinal, pequenas e médias empresas 
produzindo em terras convertidas ilegalmente precisam vender para alguém.

Os investidores precisam dispor de boas informações para tomarem decisões 
corretas: é primordial contar com a disponibilização de boas informações e 
relatórios padronizados  por parte dos clientes. O Global Reporting Initiative e 
as Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais são dois marcos 
internacionais que servem como bons pontos de partida. 

Embora os  riscos cruciais associados com as florestas estejam descritos nas 
políticas das instituições financeiras, em alguns casos não fica claro como essas 
políticas são implementadas na prática, nem como é verificada a adesão dos 
clientes dos bancos. Critérios claros para verificações das diligências devidas 
e possíveis consequências no caso de não-adequação deveriam fazer parte das 
políticas ambientais, sociais e de governança (ESG). 

Os bancos também precisam oferecer informações claras sobre o processo de 
avaliação e as consequências para clientes cujo envolvimento em atividades de 
desmatamento ou degradação florestal seja comprovado.
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Alta Concentração de Carbono (HCS High Carbon Stock): uma metodologia que distingue 
as áreas florestais a serem protegidas das terras degradadas (que têm baixo carbono e baixos valores 
de biodiversidade) e que podem ser objeto de atividades de desenvolvimento.  A principal novidade da 
abortagem HCS é sua metodologia para separar as áreas de Alta Concentração de Carbono (que são as 
florestas naturais viáveis) das áreas sem alto estoque de carbono (que são as áreas degradadas).  Em 
termos práticos, as duas abordagens – Altos Valores de Conservação (HCV) e Alta Concentração de 
Carbono (HCS) se sobrepõem substancialmente e, na verdade, a HCS explicitamente incorpora as 
descobertas de uma avaliação HCV. 

Altos Valores de Conservação (HCV High Conservation Value): paisagens com valores 
ambientais e/ou sociais de grande significância ou de importância crucial. O conceito de HCV serve como 
um padrão genérico e de aplicação global para identificar e salvaguardar esses valores por meio do uso e 
manejo responsável da terra. As definições, a pesquisa e a implementação relativas a HCV estão abrigadas 
na HCV Resource  Network (www.hcvnetwork.org), a Rede de Recursos de Altos Valores de Conservação.

Banking Environment Initiative (BEI): Coalizão de grandes bancos criada em 2010 com o objetivo 
de liderar a indústria bancária no direcionamento coletivo do capital para o desenvolvimento econômico 
ambiental e socialmente sustentável. 

Consentimento livre, prévio e informado (CLPI): princípio de que uma comunidade tem o 
direito de dar, ou não, seu consentimentopara os projetos propostos que podem afetar as terras que 
habitualmente lhes pertencem, que ocupam ou utilizam. 

Consumer Goods Forum: uma rede global que reúne os CEOs e a gerência sênior de mais de 400 
empresas de comércio, indústria e serviços. O trabalho estratégico do Fórum está baseado em cinco pilares 
que sustentam seu trabalho colaborativo ao longo da cadeia de valor para os bens de consumo: Tendências 
Emergentes; Sustentabilidade; Segurança & Saúde; Excelência Operacional; Compartilhamento do 
Conhecimento & Desenvolvimento Humano.  

Degradação florestal: ocorre quando as mudanças dentro da floresta afetam negativamente a 
estrutura ou função da sustentação, ou da área e, assim, reduzem a capacidade de fornecimento de 
produtos e/ou serviços ambientais providos pelos ecossistemas.  A degradação florestal cria florestas 
com menor resiliência e menor produtividade e, muitas vezes, constitui o primeiro passo para o 
desmatamento: grandes lacunas de dossel podem secar as florestas úmidas e torná-las vulneráveis a 
incêndios; estradas abandonadas da extração madeireira fornecem acesso para os colonos; e muitas 
vezes as autoridades se tornam mais favoráveis a conceder licenças de conversão de florestas para 
florestas que já sofreram grande degradação. 

Declaração do Capital Natural (NCD Natural Capital Declaration): uma iniciativa do setor 
financeiro, endossada no âmbito dos diretores executivos (CEOs), para incorporar as considerações sobre 
capital natural nos produtos de crédito (empréstimos), patrimônio (capital próprio, ativos), renda fixa e 
seguro; bem como para incorporá-las nos marcos da contabilidade, divulgação de informações e relatórios.

Desmatamento: a conversão da floresta para outro uso da terra ou a redução da cobertura do dossel 
das árvores em longo prazo. Inclui a conversão de florestas naturais para plantações de árvores, 
agricultura, pastagens, reservatórios de água e áreas urbanas; mas exclui a produção de madeira em 
áreas manejadas de forma a assegurar a regeneração florestal após a extração madeireira.

Desmatamento Líquido Zero: reconhece que alguma perda florestal pode ser compensada por uma 
restauração florestal equivalente. O Desmatamento Líquido Zero não é sinônimo de proibição total de 
remoção da vegetação florestal. Ao contrário, deixa lugar para a mudança na configuração do mosaico 
de uso da terra desde que a quantidade líquida a qualidade e a densidade de carbono das florestas se 
mantenham.  O Desmatamento Líquido Zero reconhece que, em algumas circunstâncias, a conversão 
das florestas em um lugar pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e a conservação de uma 
paisagem mais ampla.

Forest Stewardship Council (FSC): organização internacional não-governamental 
dedicada a promover o manejo responsável das f lorestas mundiais.  O FSC mantém um sistema 
de certificação f lorestal global que tem dois componentes: certificação do Manejo Florestal e 
certificação da Cadeia de Custódia. 

Global Reporting Initiative (GRI): uma organização internacional independente que ajuda as 
empresas, os governos e outras organizações a compreender e comunicar seus impactos em questões 
como mudanças climáticas, direitos humanos e corrupção. 

GLOSSÁRIO
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Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS): criado em 2009 e composto de 
representantes dos diferentes segmentos que compõem a cadeia de valor da carne bovina no Brasil, 
o GTPS é uma mesa redonda que ajuda a financiar um programa para a aplicação e disseminação de 
boas práticas de manejo, de incentivos aos produtores, de indicadores de progresso e mecanismos de 
promoção. Os membros incluem representantes da indústria e associações relacionadas, fazendeiros 
(criadores de gado) e suas associações, comércio varejista, fornecedores de insumos, bancos, 
organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades.

International Finance Corporation (IFC): o braço do Grupo do Banco Mundial que fornece 
crédito ao setor privado; provê serviços financeiros para as empresas que investem nos países em 
desenvolvimento. Os Padrões de Desempenho do IFC, que integram o Marco de Sustentabilidade da 
instituição, definem as responsabilidades dos clientes na gestão dos riscos ambientais e sociais; e sao 
reconhecidos mundialmente como uma referencia para o setor privado.

Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais: recomendações dos governos 
às empresas multinacionais que operam nos seus países ou a partir de países que aderiram à iniciativa.  
Essas diretrizes fornecem princípios e padrões voluntários para a conduta responsável de empresas 
em áreas como emprego e relações industriais, direitos humanos, meio-ambiente, divulgação de 
informações, combate à propina, interesse do consumidor, ciência e tecnologia, competição, e taxação 
(impostos). As Diretrizes foram adotadas inicialmente em 1976 e desde então foram revisadas cinco 
(5) vezes.  Trata-se do único instrumento internacional com apoio governamental sobre a conduta de 
negócios que tem embutido um mecanismo de resolução de conflitos. 

Pacto Global da ONU: uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para incentivar as 
empresas em todo o mundo a adotar políticas sustentáveis e socialmente responsáveis e a relatar sua 
implementação. Trata-se de um marco dirigido às empresas que lista dez princípios nas áreas de direitos 
humanos, trabalhista, meio ambiente, e anti-corrupção.

Princípios do Equador: um marco de gerenciamento de riscos que é adotado por instituições 
financeiras para determinar, avaliar e gerenciar os riscos ambientais e sociais em projetos.  Seu objetivo 
principal é fornecer um padrão mínimo de due diligence para apoiar a tomada de decisão responsável 
sobre os riscos. Os princípios são oficialmente adotados por 83 Princípios do Equador Financial 
Institutions (EPFIs) em 36 países e abrangem mais de 70% do volume de capital destinado a Project 
Finance nos chamados marcados emergentes.  Os Princípios do Equador têm aplicação global em todos os 
setores industriais e quatro produtos financeiros: Serviços de Consultoria/Assessoria de Project Finance; 
Financiamento de Projetos; Empréstimos Corporativos Relacionados a Projeto; e Empréstimos-Ponte. 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): um grupo sem fins lucrativos de múltiplas partes 
interessadas fundado em 2004 com o objetivo de promover o cultivo e o uso sustentável dos produtos 
de óleo de palma por meio de padrões mundiais com credibilidade e do engajamento das partes 
interessadas.  Essa iniciativa foi criada pela Rede WWF e um pequeno grupo de empresas parceiras, em 
resposta a necessidade mundial de se produzir óleo de palma de modo sustentável. 

Sítios Ramsar: áreas úmidas de importância internacional que foram assim designadas pela 
Convenção Ramsar.  Essa Convenção é um tratado intergovernamental que fornece um marco para 
ações nacionais e de cooperação internacional do uso das áreas úmidas e seus recursos.

Sítio do Patrimônio Mundial: local listado pela Organização das Nações Unidas para a Educação 
a Ciência e a Cultura – Unesco como sendo de especial importância cultural ou física.  A lista desses 
lugares é mantida pelo Programa de Patrimônio Mundial internacional, que é administrado pelo 
Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco, composto de 21 Estados membros da Unesco, eleitos pela 
Assembléia Geral. 

Soft Commodities Compact: uma iniciativa liderada por clientes e criada por meio de uma extensa 
colaboração entre Banking Environment Initiative (BEI) e Consumer Goods Forum (CGF), com a 
assessoria da Rede WWF. Seu objetivo é mobilizar a indústria bancária para ajudar a transformar 
as cadeias produtivas das commodities agrícolas e, assim, ajudar os clientes corporativos a atinger o 
Desmatamento Líquido Zero até 2020. 
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