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RESUMO 

SANTOS, F. M. F. dos; ALBUQUERQUE, L. C. de. Bancos e Meio Ambiente: Um 
Estudo Comparativo das Praticas Ambientais Aplicadas pelos Bancos Bradesco e 
Banco do Brasil. A crescenta conscientiza<;ao ambiental realiza uma transforma<;ao na 
dimensao e visao comercial do meio ambiente, antes urn recurso ilimitado, hoje urn bern 
economico, sujeito a mecanismos de mercado e incorporado as estrategicas 
empresariais. As praticas ambientais adotadas pelas empresas podem ser monitoradas 
ou verificadas atraves da Gestao Ambiental, sendo que nesta area existe a implanta<;ao 
de urn Sistema de Gestao Ambiental para aplica<;ao de novos procedimentos 
ambientalmente responsaveis e tambem por meio de Auditorias Ambientais com o 
intuito de realiza<;ao de vistorias de carater tecnico e especializado dos processos em 
uma empresa, alem das certifica<;6es como a ISO 14.000 que garantem a estas 
empresas destaque no comercio internacional, pois demonstram ao mundo que estao 
respeitando determinadas normas e princfpios ambientais impostos para terem 
efetivamente a certifica<;ao. Atraves do presente trabalho procurou-se levantar, analisar, 
identificar e comparar as praticas ambientais aplicada pelos bancos Bradesco e Banco 
do Brasil. Utilizou-se a analise das principais caracterfsticas do setor bancario 
envolvendo esta tematica, em destaque a responsabilidade socioambiental do 
Bradesco e Banco do Brasil separadamente e o comparativo das praticas ambientais 
baseado na analise dos itens mais relevantes entre estes dois bancos. Para tanto, 
utilizou-se a pesquisa descritiva bibliografica a fim de apurar informa<;6es necessarias 
para analisar e comparar as praticas ambientais, e os principais itens pertinentes aos 
bancos. 0 resultado do trabalho demonstrou o quanto os Bancos estao ambientalmente 
conscientizados. Entretanto, apesar de todos os avan<;os em rela<;ao a conscientiza<;ao 
em prol do meio ambiente, ha muito a ser realizado neste sentido. 

Palavras-chave: Bancos; Praticas Ambientais; Responsabilidade Socioambiental. 
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1. INTRODUCAO 

0 ritmo acelerado das transforma<;oes no campo economico-financeiro, 

a exemplo da oferta de servi<;os e produtos bancarios, gera maior 

competitividade neste ambiente ja notoriamente acirrado. Os bancos possuem 

uma margem muito restrita para diferencia<;ao, no que engloba a questao dos 

juros nas negocia<;oes, os limites disponibilizados e a fideliza<;ao de 

clientes por meio do atendimento e da possibilidade de ganhos por meio de 

campanhas. Mas, como o mercado esta em constante mudan<;a surge urn novo item 

para os bancos terem destaque frente aos demais, a questao do 

relacionamento que os bancos tern com o meio ambiente. 

Novos parametres passam a regular a postura dos cidadaos e das 

institui<;oes, destacando-se, sobretudo, requisites como produtos e servi<;os 

ambientalmente responsaveis, atitudes voltadas a sustentabilidade, apoio a 

implanta<;ao de a<;oes de redu<;ao ou substitui<;ao de poluentes presentes nas 

rotinas de trabalho e principalmente a preocupa<;ao das institui<;oes com o 

risco de imagem com a libera<;ao indevida de creditos a empresas poluentes. 

Considerando a dimensao que as questoes ambientais tern tornado na 

atualidade, viu-se a necessidade de implantar praticas ambientais nas 

decisoes das institui<;oes financeiras. Pelo fato de muitos clientes adotarem 

este criterio para prosseguir com o relacionamento no banco detentor da 

conta e tambem como atrativo para potenciais clientes e tambem por terem 

grande influencia nas demais empresas, tanto empresas clientes quanto 

empresas fornecedoras, se faz necessario analisar no setor bancario as 

medidas tomadas para a preserva<;ao do meio ambiente. 

Analisando esta realidade surge urn questionamento, o qual se refere ao tema 

do presente Trabalho de Conclusao de Curso: Os bancos Bradesco e Banco do 

Brasil tern incorporado as questoes ambientais aos seus procedimentos ou as 

praticas ambientais sao pouco aplicadas? Com este questionamento e possfvel uma 

analise valiosa do ponto de vista economico, uma vez que o mercado esta 

percebendo que e mais dispendioso deixar de adotar praticas ambientais,- e tambem 

se realiza uma contribui<;ao a sociedade, que agrega maior conhecimento sobre o 
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que atualmente esta ocorrendo na rela<;ao entre meio ambiente e as institui<;oes, 

neste caso com a analise especffica destes dois bancos, mas, alem disso, a 

contribui<;ao pessoal, pois ao expor, comentar e comparar as praticas que estao 

sendo adotadas pelos bancos os quais estes autores fazem parte, e possfvel 

concretizar uma realiza<;ao pessoal de mostrar a todos que a conscientiza<;ao 

ambiental esta presente nestas institui<;oes. 

Desta forma, por meio da analise do objeto de estudo praticas ambientais e 

com o embasamento do problema de pesquisa envolvendo o setor bancario o 

objetivo geral visa comparar as praticas ambientais adotadas pelo Bradesco e Banco 

do Brasil a partir dos anos 90. E, com esta defini<;ao e possfvel o desmembramento 

dos objetivos especfficos, com o intuito de fundamentar teoricamente sobre o desafio 

da sustentabilidade com foco na rela<;ao crescimento economico e preserva<;ao 

ambiental, analisar as principais referencias que destacam a gestao ambiental, 

levantar as principais caracterfsticas das analises ambientais presentes no setor 

bancario, apresentar individualmente as principais caracterfsticas da 

responsabilidade socioambiental dos bancos Bradesco e Banco do Brasil e 

demonstrar comparativamente atraves de relat6rio consolidado as principais praticas 

adotadas por ambos. 

Assim este trabalho esta estruturado em tres itens, o primeiro item apresenta 

a fundamenta<;ao te6rica sobre as principais referencias que destacam a gestao, 

auditoria e certifica<;oes ambientais, apresenta os principais aspectos do marketing 

ambiental que possui o poder de influenciar o padrao de consumo e a imagem das 

empresas, neste caso dos bancos, perante a sociedade, alem das estrategias das 

empresas para enfrentar o mercado com consumidores cada vez mais 

ambientalmente conscientes. No segundo item, e abordada a metodologia da 

pesquisa. Ja o terceiro item, apresenta, dentro do contexte desenvolvido nos itens 

anteriores, se os bancos Bradesco e Banco do Brasil tern incorporado as questoes 

ambientais aos seus procedimentos ou se as praticas ambientais sao pouco 

aplicadas. Por fim, serao apresentadas as conclusoes e recomenda<;oes deste 

trabalho, destacando os principais pontos discutidos. 
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2. FUNDAMENTACAO 

A preocupagao com a degradagao ambiental e a importancia da preservagao 

do meio ambiente para as presentes e futuras geragoes propiciou a evolugao dos 

conceitos e instrumentos de avaliagao da questao ambiental para industria, 

comercio, agricultura, e neste momenta em grande destaque nas instituig6es 

financeiras. Se durante muitos anos a destruigao do meio ambiente era vista como 

meio para se atingir urn fim, buscando crescimento a todo custo sem preocupag6es 

com a degradagao ambiental, fez-se o surgimento de uma consciencia ecol6gica que 

abriu caminho para novas valores e atitudes, seja pela incorporagao da questao 

ambiental pela economia convencional, seja pelo surgimento de urn novo 

paradigma. A conscientizagao ambiental realiza uma transformagao na dimensao e 

visao comercial do meio ambiente, antes urn recurso ilimitado, hoje urn bern 

economico, sujeito a mecanismos de mercado e incorporado as estrategicas 

empresariais. 

0 objetivo desta revisao e expor a fundamentagao deste trabalho. Em urn 

primeiro momenta, o fundamento te6rico desta analise se apresentara na discussao 

do desafio da sustentabilidade, analisando-se os aspectos economicos e sociais, de 

maneira geral o crescimento da sustentabilidade do meio ambiente com o 

desenvolvimento economico, com isto a insergao de polfticas ambientais. Em 

seguida, a evolugao da questao ambiental atraves de novas conceitos como Gestao 

Ambiental, Certificagao Ambiental e Auditoria Ambiental. Alem, do surgimento do 

Marketing Ambiental e as mudangas na conduta ambiental das empresas, com 

estrategias de gestao e responsabilidade ambiental, com destaque para os bancos 

comerciais. 

2.1. DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE 

0 impacto das ag6es do homem sabre o meio ambiente esta se tornando 

cada vez mais complexo, tanto em termos qualitativos quanta quantitativos. De 

acordo com Fonseca (2003) em urn curta espago de tempo o enfoque do 

desenvolvimento sustentavel ganhou relevancia, assumindo urn carater diretivo nos 
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debates sabre os rumos do desenvolvimento. Este fato gerou diversas analises 

sabre a rela<;ao crescimento economico versus preserva<;ao ambiental. De maneira 

que, muitos pensadores analisaram ate que ponto pode haver crescimento 

economico sem prejudicar o meio ambiente, ou de que forma e possfvel realizar a 

preserva<;ao ambiental sem frear o crescimento economico. 

2.1.1 Crescimento Economico versus Preserva<;ao Ambiental 

0 processo de crescimento economico e urn fenomeno que traz beneffcios, 

mas que tambem possui pontos negativos. May et a/. (2003) coloca que a partir dos 

anos 70 inicia-se urn movimento ambientalista preocupado com a natureza das 

atividades economicas e principalmente no pensamento vigente do crescimento tido 

como solu<;ao para todos os problemas modernos. Dado que, a economia mundial 

esta indissoluvelmente unida ao meio ambiente, pois extrai, processa e consome 

tudo que vern da natureza, ha urn forte debate crftico em torno da existencia de 

compatibilidade entre bern estar humano, crescimento economico e sustentabilidade 

ambiental. 

0 modelo de desenvolvimento dominante de nosso tempo e a globaliza<;ao 

economica, urn sistema abastecido pela convic<;ao de que uma unica economia 

global, com regras universais definidas por corpora<;6es e mercados financeiros, e 

inevitavel. Como resultado, o mundo esta passando por uma transforma<;ao tao 

grande quanta nenhuma outra na hist6ria. No centro dessa transforma<;ao, esta uma 

total agressao aos recursos naturais. 

A humanidade esta esgotando, desviando e poluindo os recursos naturais e o 

cenario de degrada<;ao ambiental nada mais e que produto do crescimento elevado 

e ilimitado. Segundo Hawken et a/.(1999) as perspectivas neoclassicas assim como 

muitas outras correntes de pensamento economico, pressupoem que o capital 

natural pode ser substitufdo infinitamente pelo capital material (feito pelo homem) e 

que os recursos naturais podem, no maximo, criar obstaculos relativos e 

passageiros. Entretanto, de acordo com Daly (2005) por toda parte o 

desenvolvimento economico tern subcorrentes que desafiam a possibilidade da 

continuidade ilimitada de crescimento, ressaltando, porem, que somente quando 
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bern aplicados, os incentivos economicos permitem elevar a eficiemcia dos recursos 

naturais. 

De acordo com May et a/. (2003) os governos tern papal estrategico na 

disseminac;ao de polfticas e medidas de reduc;ao de emissoes de GEE que causam 

o aquecimento global. Durante a Rio - 92 foi criada a Convenc;ao Quadro das 

Nac;oes Unidas sobre Mudanc;a do Clima (UNFCCC), com o intuito de discutir e 

negociar acerca do desenvolvimento, meio ambiente e qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerac;oes. Cientistas e tomadores de decisao reconhecem a 

necessidade de urn esforc;o conjunto que envolva todos os nfveis de governo e 

setores da sociedade para que se cumpram os acordos internacionais, como a 

UNFCCC e o Protocolo de Quioto. 

2.1.2 Globalizac;ao da Economia e da Ecologia 

Com resultado nas crescentes discussoes a cerca da preocupac;ao com urn 

desenvolvimento sustentavel ocorre uma globalizac;ao da ecologia, que se justifica 

por diversos fatores. A populac;ao tern consciencia que a poluic;ao nao se restringe 

apenas no local em que e gerada, pelo contrario, a poluic;ao transcende as fronteiras 

nacionais, afetando diversas regioes vizinhas e dependendo da extensao e do 

volume desta poluic;ao pode afetar o planeta como urn todo. Com o crescimento 

economico e a globalizac;ao da economia, muitas empresas multinacionais aplicam 

pacotes tecnol6gicos em todas as filiais proliferando o conceito de desenvolvimento 

sustentavel no local em que atuam e aumentado a competitividade frente as demais 

empresas locais que ainda nao aplicam praticas ambientais. A globalizac;ao da 

ecologia segue tambem o ritmo da globalizac;ao da informac;ao, pois a mfdia acelera 

a conscientizac;ao ambiental. Maimon descreve que: 

A revolugao nos meios de comunicagao vern acelerando a sensibilizagao 
ambiental. lmagens de desastres ecol6gicos sao difundidas no mesmo 
segundo no mundo inteiro, par satelite. Desastres ecol6gicos como o de 
Severo, Bhopal, Chernobyl e Basel tiveram forte repercussao internacional 
em fungao da magnitude das vftimas fatais, da degradagao da flora e da 
fauna e do valor das indenizagoes envolvidas. Para se ter uma ideia, 
durante 25 anos o Major Hazar Incident Data Service, na Gra Bretanha, 
registrou, ate 1986, 2.500 acidentes industriais, sendo que mais da metade 
( 1.419) ocorreu entre 1981 e 1986. Estes acidentes tern sua origem no 
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transports ou no armazenamento de substancias t6xicas do setor qufmico e 
na produc;;ao de energia, em particular, nas usinas nucleares e nas 
plataformas marftimas. Observa-se que a freqOencia destes acidentes tern 
diminufdo nos pafses da OCDE e aumentado no resto do mundo. Ate 1984, 
os EUA eram o lfder de acidentes de grande risco. (MAIMON, 1996, p. 8). 

Alem destes fatores, com a globaliza<;ao da economia, no mundo todo 

ocorrem neste momento pressoes pollticas principalmente com a atua<;ao de ONGs 

e na aplica<;ao de barreiras ecol6gicas no comercio internacional. Desta forma, o 

termo globaliza<;ao da economia nada mais e que a maior sensibilidade ambiental e 

a expansao do movimento ambientalista seguindo o crescimento economico que 

progride de forma globalizada. 

2.2. INSTRUMENTOS DE POLfTICA AMBIENTAL 

Assim como o governo utiliza instrumentos para realizar a polltica monetaria, 

a polltica cambial e para os demais setores da economia, surge com o advento da 

responsabilidade ambiental a utiliza<;ao e divulga<;ao de instrumentos de polltica 

ambiental. Estes instrumentos devem ser utilizados de maneira participativa e 

integrados pelos tres parceiros: setor privado, setor publico regulador e terceiro 

set or. 

De acordo com Maimon (1996, p. 85) em nlveis internacionais: "As pollticas 

ambientais podem ser classificadas segundo tres macroobjetivos: uma polltica de 

seguran<;a minima, uma polltica de crescimento ecologicamente sustentavel e uma 

polftica com enfase na Qualidade Total, incluindo neste conceito a Qualidade 

Ambiental". 

A polltica de seguran<;a minima tern por objetivo a preven<;ao de grandes 

acidentes que causem danos a popula<;ao, porem nao abrange, ou nao possui foco 

nos efeitos a Iongo prazo da degrada<;ao ambiental, justamente por isso e 

denominada de seguran<;a minima, caracterizado como o primeiro passo para a 

tomada da responsabilidade ambiental, neste caso nao ha forte sensibiliza<;ao a 

questao ambiental. 

Maimon (1996) classifica a polftica de Crescimento Ecologicamente 

Sustentavel como marco por abranger tanto a gestao racional dos recursos quanto a 
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preocupac;ao no Iongo prazo. Ja a politica com enfase na Qualidade Total esta em 

fase de implementac;ao principalmente por paises que ja sofreram no passado os 

efeitos danosos da degradac;ao e condicionaram seu crescimento economico ao 

cumprimento desta politica, que classifica o meio ambiente como elemento vital, nao 

restringindo -o como pre- condic;ao a continuidade do crescimento, mas elevando-o 

a importancia em todos os niveis: economico, social e ecol6gico. Muitas empresas 

em nivel micro ja utilizam a Politica de Qualidade total em seus departamentos. 

Maimon coloca que: 

Os principais instrumentos de polltica ambiental sao os de comando e 
controle, e os economicos. 0 estado pode, ainda, abdicar de urn 
planejamento confiando na auto-regulagao das empresas, ou acionar 
macropollticas que tenham interface com a polltica ambiental. Aqui, vale 
citar o planejamento regional e urbana, a polltica de desenvolvimento 
tecnol6gico, o planejamento energetico e a educagao ambiental, entre 
outros. (MAIMON, 1996, p. 87) 

No que se refere a politica ambiental de comando e controle tem-se a 

classificac;ao de urn conjunto de regulamentos e normas impostos pelo governo aos 

poluidores, ou seja, a maneira como o governo limita a poluic;ao produzida pelas 

empresas e tambem a possibilidade de oferecer premios a empresas menos 

poluidoras. Os instrumentos economicos interferem no custo beneficio das 

empresas, com a aplicac;ao de impostos, taxas, a obrigatoriedade de determinadas 

licenc;as, etc. Ja na auto-regulac;ao das empresas as forc;as de mercado por si s6 

incorporam a responsabilidade ambiental nas empresas, ou seja, a busca por 

reduc;ao da poluic;ao e pela substituic;ao de produtos que na produc;ao estejam 

causando maiores danos ao meio ambiente tornou-se mais acentuada pela 

competitividade do mercado. 

2.2.1 Macropoliticas com Interface Ambiental 

As macropoliticas sao agrupadas em quatro estrategias ambientais: o 

desenvolvimento tecnol6gico, o planejamento energetico, o planejamento regional e 

urbano e a educac;ao ambiental. Gada uma destas estrategias tern papel 

fundamental na politica ambiental. 



18 

0 desenvolvimento tecnol6gico permits que as inovact6es consigam reduzir as 

emissoes de poluentes, e o planejamento energetico privilegia principalmente a 

qualidade do ar com fontes alternativas de energia. Sobre esta estrategia 

macropolftica Maimon expoe que: 

Adicionalmente, a escolha social por um tipo de energetico afeta a 
localiza~tao espacial da polui~tao, entre as zonas de consume e as 
respectivas zonas de produ~tao. Tale o case da energia hidroeletrica e do 
alcool produzidos no Brasil, que sendo in6cuos nos grandes centres 
urbanos sao extremamente poluentes na zona rural e na de barragem 
hidroeletrica. Quanta ao transporte, num pafs de grande extensao 
territorial, recomenda-se substituir o transporte de carga rodoviario pelo 
ferroviario, por ser mais eficiente em termos energeticos. Nas areas 
urbanas, o transporte coletivo e, de Ionge, de maier eficiemcia. (MAIMON, 
1996, p. 90) 

0 planejamento regional e urbana busca urn equilfbrio regional, verificando 

areas de preservactao ambiental, areas de mananciais, para que ocorra urn 

adequado zoneamento economico ecol6gico, e por fim, a educactao ambiental 

elemento essencial na eficacia das polfticas ambientais no medio e Iongo prazo e no 

crescimento da conscientizactao ambiental na atualidade. 

2.3. GESTAO AMBIENTAL 

A gestao ambiental e uma pratica adotada recentemente e incorporada as 

polfticas e diretrizes de empresas, instituict6es publicas e privadas. De acordo com 

Juchem (1995) os consumidores ambientalmente exigentes e as exig€mcias de 

legislact6es ambientais tornaram a questao ambiental o centro de discussao de 

varios organismos empresarias, o que propiciou o surgimento de novos 

pensamentos sobre como realizar a otimizactao ambiental das empresas. Alias, este 

processo pode ser analisado como uma forma de cadeia em que a actao de uma 

empresa leva a outra a ter que repensar sua posictao frente aos danos ambientais e 

a tomar uma postura ambientalmente responsavel. A cada nova empresa ou 

instituictao que utiliza a gestao ambiental e adota novas praticas ambientais em seus 

processos, servictos e produtos, com esta atitude pressiona a outras do mesmo setor 

ou ramo de atividade a fazerem o mesmo. Ao seguirem o exemplo estas empresas 

estao mudando de postura para permanecerem no mercado. 
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Considera-se que esta seja a grande mudanga que a gestao ambiental gera 

nas empresas. A mudanga de postura frente a degradagao produzida incontrolavel e 

irresponsavelmente durante muito tempo sem nenhuma preocupagao. A criagao de 

uma consciencia ambiental e que dissemina entre todos os meios, governo, 

entidades privadas, entidades sem fins lucrativos e na sociedade de modo geral. 

Em muitos pafses, a conscientizagao e movimentagao da comunidade como 

urn todo (populagao, organizagoes de defesa do meio ambiente e governo) 

originaram revisoes e reformulagoes na legislagao ambiental de forma a torna-la 

mais ampla e rigorosa. A conscientizagao da sociedade em muitos lugares veio 

afetar a imagem da empresa junto a seu publico consumidor no qual passou a ser 

forte elemento de pressao para as empresas comegarem a investir no controle 

ambiental, visto que dele depende a evolugao do fluxo de receitas da empresa. 

Juchem coloca que: 

A gestao ambiental, termo mais amplo que engloba a propria auditoria e o 
balanr;o ambiental, e uma pratica que vern sendo cada vez mais aplicada 
por empresas consideradas modernas, competitivas e lucrativas, 
principalmente quando elas estao voltadas para atender mercados 
externos de pafses industrializados onde os consumidores finais ou 
intermediaries gradativamente vern dando mais preferencia a produtos e 
servigos ambientalmente compatfveis. Tendencia essa que tambem ja se 
vislumbra aqui no Brasil. (JUCHEM, 1995, p. 5) 

As empresas possuem dentro de sua organizagao diversas areas especfficas 

como gestao de recursos humanos, gestao da produgao, gestao financeira, dentre 

outras. Este e o momento em que estas empresas se defrontam com a necessidade 

de uma nova area especffica de analise, a gestao ambiental. Desta forma, as 

empresas devem aproveitar esta novidade e utiliza-la efetivamente como 

instrumento e ferramenta para avaliar e gerenciar seu desempenho ambiental com 

vistas a tornar-se ambientalmente competitiva perante o mercado. 

2.3.1 Sistema de Gestao Ambiental 

A questao do meio ambiente esta muito presente no ambiente corporativo, 

com isto, houve o desenvolvimento do Sistema de Gestao Ambiental que e urn 

processo voltado a resolver, mitigar e prevenir os problemas de carater ambiental. 
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De acordo com Maimon (1996) ha muitas vantagens tanto para a empresa quanta 

para a sociedade. Para as empresas o SGA sera podera ser utilizado no 

planejamento estrategico, no processo produtivo e na distribuic;ao final do produto, 

ha com isto reduc;ao dos custos de operac;ao, reduc;ao de acidentes e outras 

vantagens competitivas. Para a sociedade o retorno deste Sistema aplicado pelas 

empresas, reflete na reduc;ao das externalidades que a degradac;ao do meio 

ambiente provoca, com a diminuic;ao dos impactos ambientais desfavoraveis ha uma 

significativa melhoria na qualidade de vida. Juchem explica que: 

0 Sistema de gestao ou gerenciamento ambiental e um instrumento com 
procedimentos semelhantes a qualquer nfvel gerencial de uma empresa 
moderna, como par exemplo: gestao financeira, de produgao, marketing, 
recursos humanos, etc. Hoje em dia ja e possfvel encontrar empresas de 
maior porte que dispoem de departamentos voltados para as questoes 
ambientais da companhia e par isso inclusive ha a denominagao especffica 
para a gestao ambiental que trata das questoes do meio ambiente, como: 
usa racional de materias primas, insumos, energia, agua, ar e tambem se 
preocupa com processos produtivos que causem menores danos a 
natureza, mediante a redugao de lixo, despejos e degradagao ambiental 
em geral. (JUCHEM, 1995, p.33). 

Urn sistema de gestao ambiental pode ser definido como urn conjunto de 

procedimentos para gerir ou administrar uma organizac;ao, de forma a obter o melhor 

relacionamento com o meio ambiente. No contexto do Sistema de Gestao Ambiental 

existe especificamente a Gestao Ambiental Empresarial, Juchem considera que: 

A Gestao Ambiental Empresarial se restringe a empresas e instituigoes e 
pode ser definida como sendo um conjunto de polfticas, programas e 
praticas administrativas e operacionais que levam em conta a saude e a 
seguranga das pessoas, e a protegao do meio ambiente atraves da 
eliminagao ou minimizagao de impactos e danos ambientais decorrentes do 
planejamento, implantagao, operagao, ampliagao, realocagao ou 
desativagao de empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as 
fases do ciclo de vida do produto. (JUCHEM, 1995, p. 35). 

Mesmo no Brasil a gestao ambiental ja desperta grande interesse nas 

empresas, principalmente exportadoras e com destaque para as instituic;oes 

financeiras. Ha esta selec;ao natural devido a exigencia do mercado por produtos 

compativeis com o meio ambiente ser cada vez maior. Alem de atualmente ser 

encarada como urn assunto estrategico, porque alem de estimular a qualidade 

ambiental tambem possibilita a reduc;ao de custos diretos (reduc;ao de desperdfcios 
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com agua, energia e materias-primas) e indiretos (por exemplo, indenizagoes por 

danos ambientais). Esta preocupagao corresponde ate mesmo ao Art. 225 da 

Constituigao Federal em que consta: Todos tern direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende

lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes. 

2.3.2 Filtro Ambiental 

Dentro da gestao ambiental ha urn procedimento que auxilia no desempenho 

sustentavel da empresa, conhecido como filtro ambiental. 0 filtro ambiental e 

basicamente uma postura ambiental, onde as empresas preocupadas com a 

degradagao do meio ambiente identificam os possiveis itens causadores de danos 

ambientais e evitam sua entrada, no processo produtivo, na armazenagem, na 

distribuigao e tambem na forma que irao refletir na imagem dos produtos e servigos 

da empresa. A visualizagao desta relagao pode ser analisada abaixo: 

TABELA 1 - RELAQAO DOS INPUTS E OUTPUTS COM FIL TRO AMBIENTAL 

INPUT FILTRO AMBIENTAL 

Materias primas Pesquisa e Desenvolvimento 
Energia Legislagao 
Agua Planejamento 
Ar Anc~lises 

lnsumos Compras 
Pegas Alternatives 
Produtos Perigosos Processes 
Embalagens Tecnologias 

Fonte: Juchem (1995, p.87)- adaptado pelos autores. 

Produtos 
Servigos 

OUTPUT 

Minimizar ou evitar: 
Rejeitos 
Despejos 
Barulho 
Ar polufdo 
Lixo 

No contexto do filtro ambiental Juchem esclarece as fungoes das entradas ou 

INPUTS e as fungoes das saidas ou OUTPUTS. 

0 filtro ambiental tern como principal fungao filtrar previamente todas as 
entradas (INPUT) de mercadorias e bens circulantes, maquinas, 
equipamentos, vefculos, equipamentos, vefculos, instalagoes, produtos 
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operacionais e de servic;o, insumos como agua, ar, energia e mesmo 
materiais de expedients e produtos de limpeza. Ocorre entao, a interface 
entre todas as entradas (INPUT) de elementos com caracterfsticas 
ambientais e a respectiva coluna que simboliza o filtro ambiental como 
sendo uma barreira com as fungoes especfficas de filtrar, do ponto de vista 
ambiental, todos os elementos antes da sua entrada na empresa, para com 
isso influenciar posteriormente as safdas (OUTPUT}, compostas, 
principalmente, por produtos acabados, resfduos, despejos e outros. 
(JUCHEM, 1995, p. 85). 

2.4. CERTIFICAQAO AMBIENTAL 

A crescenta preocupagao ambiental influencia tambem na maneira como 

ocorrem os neg6cios ao redor do mundo. 0 comercio internacional esta mais 

interessado nas empresas que possuem tanto produtos quanto servigos 

ambientalmente corretos. Ha uma demanda de consumidores e empresarios que 

dentre os itens avaliados para efetuar compras ou fechar acordos comerciais, tern 

destaque a avaliagao se a organizagao fornecedora e socialmente responsavel. Para 

as organizagoes, o futuro ambiental e agora, os clientes ja estao selecionando 

atraves do criterio ambiental se irao manter o relacionamento com estas empresas 

ou se havera a substituigao por outra empresa com princfpios e atitudes 

ambientalmente corretas. Este e o momento para investir em estrategias ambientais 

para nao perder a preferencia de seus atuais clientes. 

Com as certificagoes ambientais, as organizagoes conseguem destaque no 

comercio internacional, pois demonstram ao mundo que estao respeitando 

determinadas normas e princfpios ambientais impostos para terem efetivamente a 

certificagao. Neste contexto Maimon conceitua as certificagoes ambientais. 

As Certificac;oes Ecol6gicas, seguindo a tendencia das demais certificac;oes 
estabelecem normas, na tematica ambiental, visando a busca de 
homogeneizar conceitos, ordenar atividades e criar padroes e 
procedimentos do setor produtivo. Estas normas destinguem-se daquelas 
praticadas pelos 6rgaos reguladores, normas compuls6rias e de 
conformidade com o meio ambiente, quando as empresas sao fiscalizadas 
em diferentes fases, como, por exemplo, no licenciamento, na aprovac;ao 
do projeto, na instalac;ao e durante a operac;ao. (MAIMON, 1996, p. 16). 

A Certificagao Ambiental pode atestar a avaliagao de apenas determinado 

setor ou parte do processo, como a avaliagao do produto final, ou do processo de 

produgao e tambem da gestao ambiental da empresa. Na avaliagao do produto 
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como ocorre nos dois primeiros casos, o produto recebe uma marca que atesta que 

aquele produto apresenta baixo impacto ambiental em vista do cumprindo de todos 

os requisitos da norma para a obten9ao da certifica9ao. No caso da gestao 

ambiental da empresa, a certifica9ao do SGA, atesta que aquela organiza9ao ou 

empresa esta cumprindo e realizando a gestao ambiental na empresa de acordo 

com determinada norma, como a ISO 14.0001. 

Destinado as organiza96es que desenvolvem suas atividades preocupadas 

com o meio ambiente, ganha destaque nesta tematica a rotulagem ambiental que 

atinge toda a cadeia produtiva, conhecido como selo verde. 

2.4.1 Selos Verdes 

Os r6tulos ambientais sao conhecidos como selos verdes e identificam os 

produtos que causam menos impacto ao meio ambiente, analisando-se cada fase do 

processo de produ9ao, pois o respeito ao meio ambiente e uma exigencia em todas 

as etapas. E este selo nao esta restrito as grandes organizact6es, micro e pequenas 

empresas geralmente fornecedoras de materias-primas tambem devem atestar a 

rotulagem. Por exemplo, existem pequenas empresas fornecedoras de embalagens, 

pois para este item ha urn selo verde que indica se a embalagem em questao e 

reciclavel. Neste contexto Maimon classifica em nivel mundial a adesao aos selos 

verdes. 

A adesao aos Selos Verdes e, tambem, voluntaria e caracteriza os pafses 
onde os consumidores tern maier sensibilidade ambiental. 0 Angel Blue, 
garantido pelo Ministerio do Meio Ambiente alemao, foi introduzido em 
1977, e ja beneficiou 3.600 produtos. A experiencia canadense Ecologic 
Choise (1988) e urn pouco mais rigorosa, e ate junho de 1992 somente 14 
produtos ganharam tal aval. Vale citar, ainda, o Eco Mark institufdo no 
Japao (1989), pela Associagao Japonesa de Meio Ambiente, que 
concedeu, ate 1993, 2.500 selos. Nos EUA os selos ecol6gicos (Green 
Cross e Green Seal 1990) sao endossados por ONGs ecol6gicas. 
(MAIMON, 1996, p. 16). 

As certifica96es ambientais sao consideradas, portanto como urn diferencial 

de mercado, porem muitos questionam se elas nao criaram barreira de comercio. Na 

verdade, as certifica96es ambientais podem ser classificadas como barreiras de 
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comercio se houver algum tipo de incoerencia nos criterios e normas aplicados, ou 

na aplica<fao de procedimentos de testes injustificadamente rigorosos que visem 

restringir a obten<fao do selo e tam bern caso haja monop61io de determinados pafses 

na concessao da certifica<fao. 

2.4.2 Certifica<fao ISO 14.000 

A International Organization Standardization - ISO, fundada, em 1947, com 

sede em Genebra na Sul<fa, e uma organiza<fao nao-governamental que reune os 

6rgaos de normaliza<fao de mais de 100 pafses. A ISO busca normas de 

homogeneiza<fao de procedimentos, de medidas, ou de uso que em uma analise 

global consiga atingir urn consenso internacional em todos os domfnios de 

atividades. De forma simplificada, a figura abaixo exemplifica a ISO Serie 14.000, 

refletindo esta homogeneiza<fao de normas entre os pafses, a ISO 14.000 pode ser 

visualizada em dois grandes blocos, o SGA direcionado para organiza<fao e a 

Rotulagem Ambiental direcionada para processos. 

FIGURA 1 - GESTAO AMBIENTAL ISO 14.000 

Fonte: Maimon (1996, p.70)- adaptado pelos autores. 
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Analisando a figura da Gestao Ambiental ISO 14.000 nota-se que esta serie 

cobre seis areas, tanto no nfvel do Sistema de Gestao Ambiental, isto e, na 

Avaliagao do Desempenho Ambiental e da Auditoria Ambiental da organizagao, 

quanto no nfvel da Rotulagem Ambiental, isto e, atraves da Analise do Cicio de Vida 

e Aspectos Ambientais nos Produtos. 

Esta figura mostrou de forma simplificada a estrutura da ISO Serie 14.000, 

neste momenta e importante relacionar as diversas normas divididas em subcomites 

tematicos: Sistema de Gestao Ambiental, Auditorias Ambientais, R6tulos Ecol6gicos, 

Avaliagao da Performance Ambiental, Analise do Cicio de Vida do Produto, Termos e 

Definigoes e Aspectos Ambientais em Normas de Produtos. Segue abaixo tabela 

com esta relagao e a classificagao das demais ISO classificadas como normas da 

ISO 14.000. Com destaque, a certificagao mais discutida e utilizada atualmente com 

a criagao de grupos de empresas e de auditores ambientais e a certificagao da ISO 

14.001, Sistema de Gestao Ambiental - SGA. 

TABELA 2 - ISO SERlE 14.000 (NORMAS) 

14.001 
14.004 
14.010 

14.011 -1 

ISO SERlE 14.000 (NORMAS) 

SGA- Especificag6es para implantagao e guias (DIS). 
Sistemas de Gestao Ambiental (SGA) - Diretrizes Gerais (DIS). 
Guia para auditoria ambiental - Diretrizes Gerais (DIS). 
Diretrizes para a auditoria ambiental e procedimentos para auditoria 
Parte 1: Princfpios gerais para auditoria dos SGAs (DIS). 

14.012 Diretrizes para a auditoria ambiental- Criterios de qualificagao de auditores. 
14.020 Rotulagem Ambiental - Princfpios Basicos. 
14.021 Rotulagem Ambiental - Termos e Definig6es para aplicagao especffica. 
14.022 Rotulagem Ambiental- Simbologia para os r6tulos. 
14.023 Rotulagem Ambiental- Testes e metodologias de verificagao. 
14.031 Avaliagao da performance ambiental do sistema de gerenciamento. 
14.032 Avaliagao da performance ambiental dos sistemas de operagao. 
14.040 Analise do ciclo de vida- Princfpios gerais e praticas. 
14.041 Analise do ciclo de vida- lnventario 
14.042 Analise do ciclo de vida- Analise dos impactos 
14.043 Analise do ciclo de vida- Mitigagao dos impactos 
14.050 Termos e definig6es 
14.060 Guia de inclusao dos aspectos ambientais nas normas de produto. 
14.070 Diretrizes ara o estabelecimento de im ostos ambientais. 

Fonte: Maimon (1996, p.70)- adaptado pelos autores. 
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Segundo Maimon a participa9ao brasileira na ISO serie 14.000 e 

representada pela ABNT- Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas e possui a 

participa9ao do INMETRO - lnstituto Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e 

Qualidade Industrial. 

0 Brasil, membra fundador da ISO, e representado pela ABNT, fundada em 
1940, que corresponde ao Forum Nacional de Normalizagao e promove a 
elaboragao de normas em diversos domfnios de atividade, alem de efetuar 
a certificagao de produtos e sistemas. A ABNT tem direito a voto na ISO. 0 
INMETRO coordena a Comissao Tecnica de Certificagao Ambiental. A 
missao deste ultimo e recomendar ao Comite Brasileiro de Certificagao os 
procedimentos, criterios e regulamentos que serao utilizados para o 
credenciamento de organismos de certificagao de gestao ambiental, para a 
certificagao e registro de auditores ambientais e de cursos para auditores 
ambientais. (MAIMON, 1996, p. 71 ). 

2.5. AUDITORIA AMBIENTAL 

Com a mudan9a de conscientiza9ao do mercado frente aos danos ambientais 

causados pelas empresas, muitas organiza96es perceberam que mudando tambem 

a sua propria atitude, isto poderia torna-las mais competitivas no mercado 

globalizado. A auditoria ambiental esta sendo inserida nas organiza96es para tornar 

mais transparente as praticas ambientais adotadas pelas empresas ao mercado e a 

sociedade como urn todo. Normas ambientais e legisla9ao ambiental sempre 

existiram, porem crimes ambientais ocorriam devido a falta de fiscaliza9ao. 

A amea9a de uma possfvel retalia9ao por parte dos consumidores caso algo 

fosse revelado relacionando a empresa a a96es degradantes ao meio ambiente foi 

determinante para que muitas empresas percebessem a inadiavel necessidade de 

assumir suas responsabilidades sociais, sob o aspecto de prote9ao e preserva9ao do 

meio ambiente. Ribeiro coloca que: 

A auditoria, em si, compreende o exame sistematico ou vistoria de carater 
tecnico e especializado dos processos em uma empresa. Enquanto a 
auditoria contabil se preocupa com a adequagao das praticas e 
procedimentos a luz dos princfpios fundamentais de contabilidade, visando 
a continuidade da empresa, a auditoria ambiental volta-se para as praticas 
e procedimentos utilizados na operacionalizagao do controle e conservagao 
ambientais, comparativamente aos parametres estabelecidos no sistema 
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de gerenciamento adotado, com vistas a continuidade da empresa sem 
agressao ao meio ambiente. {RIBEIRO, 2006, p. 154). 

No caso dos bancos, a grande maioria adota algum tipo de pratica ambiental e 

no decorrer dos anos e possfvel verificar urn aumento da importancia remetida a 

ado9ao de novas medidas, e esta mudan9a e de extrema relevancia. lsto nao releva, 

porem, o fato de muitos outros ainda nao terem efetivamente criado solu96es ou 

alterado comportamentos com vistas a melhorias ambientais. 

Com estas mudan9as, o que e possfvel verificar, geralmente em empresas de 

grande porte, e a cria9ao de cargos e areas especfficas para melhor gerenciar as 

questoes ambientais. 0 efeito desta nova fase no mercado e a contrata9ao de novos 

profissionais, com a fun9ao de estudar e monitorar a viabilidade de novos projetos, a 

adequa9ao dos sistemas e equipamentos operacionais em uso, visando adequa-los 

ao processo de redu9ao e/ou elimina9ao. 

A co-responsabilidade das institui96es financeiras quando financiam empresas 

poluentes tern feito com que a identifica9ao e avalia9ao do Passivo Ambiental 

ganhem importancia em alguns pafses desenvolvidos. Martins e Ribeiro comentam 

reportagem do Jornal Gazeta Mercantil: 

No estado da Ge6rgia-EUA uma instituic;ao financeira - Fleet Factors -
concedeu urn emprestimo para uma estamparia de tecidos, tomando como 
garantia as instalac;oes de produc;ao e os equipamentos. Algum tempo 
depois, tendo esta empresa falido, a Fleet beneficiou-se da venda de 
alguns de seus bens como compensac;ao pelo emprestimo concedido. Foi, 
entao, considerada responsavel pelos rejeitas poluentes deixados pela 
empresa, sendo processada pela Agencia de Protec;ao Ambiental (EPA) 
dos Estados Unidos, a qual requeria a cobertura dos custos de remoc;ao de 
amianto e outros processos de limpeza nas instalac;oes. De acordo com 
entendimento da EPA, a instituic;ao financeira tinha condic;oes de influenciar 
na administrac;ao da empresa, consequentemente no tratamento 
dispensado aos rejeitos perigosos, tendo em vista o montante do 
emprestimo concedido. (MARTINS, E. RIBEIRO, M.S., 1993, p.9) 

Nos Estados Unidos, os bancos tern restringido a concessao de emprestimos, 

principalmente as pequenas empresas que apresentem qualquer risco ambiental 

potencial. Os riscos que os bancos correm nas opera96es de libera9ao de credito 

sao: o risco de mercado, em que diversos fatores podem afetar o mercado e a 

empresa nao ter condi96es de honrar com seus compromissos, o risco de credito, 

com a possibilidade da falencia da empresa, e o risco de imagem sendo este muitas 
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vezes causador de urn prejufzo maior que os citados anteriormente. 0 risco de 

imagem e a instituic;ao financeira ser responsabilizada pelos prejufzos causados ao 

meio ambiente pela empresa a qual concedeu credito. Devido a estes fatores os 

bancos norte-americanos tornaram a avaliac;ao dos riscos ambientais urn dos itens 

obrigat6rios nos processes de aprovac;ao de emprestimos e esta situac;ao se repete 

aqui no Brasil, em que muitas instituic;oes financeiras estao atentas ao que ocorre 

mundialmente em seu meio e estao copiando a mesma postura, adotando estes 

novos procedimentos. 

2.5.1 Padroes de Auditoria Ambiental segundo a ISO 14.001 

Verificando o contexte da auditoria ambiental nao ha como nao envolver as 

normas e obrigac;oes. As normas servem como guia para que a empresa se adapte 

ao que o mercado esta desejando e valorizando. Desta forma, as empresas estao 

focadas em obter certificac;oes que as possibilitarao ter urn diferencial e com isto 

poder aumentar sua competitividade. 

A obtenc;ao da certificac;ao ISO 14.001 adotada como padrao de auditoria 

ambiental obriga as empresas a cumprirem rfgidas normas de preservac;ao 

ambiental. E esta ocorrendo uma grande procura por empresas brasileiras para 

servem certificadas. Nota-se, porem que neste cenario a grande maioria das 

empresas que buscam cumprir todas as exigencias e conseguir a certificac;ao sao 

grandes corporac;oes e geralmente empresas exportadoras. 

A restric;ao referida anteriormente a grandes corporac;oes ou empresas 

exportadoras justifica-se pela grande quantidade de obrigac;oes que devem ser 

seguidas para a certificac;ao e como isto gera urn custo, para as empresas menores 

ou que nao exportam, o custo e tao elevado que nao compensa investir nesta 

obtenc;ao neste momenta. Para se ter uma noc;ao da dimensao das obrigac;oes a 

que as empresas se submetem ha a criac;ao de uma estrutura capaz de monitorar os 

processes produtivos com possibilidade de causar algum tipo de ameac;a a natureza, 

formas de reverter esta situac;ao e a forma de destinac;ao dos resfduos tanto 

reciclaveis quanta os nao reciclaveis. Para as empresas exportadoras e interessante 

investir na obtenc;ao mesmo enfrentando os custos elevados para a propria 
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continuidade no mercado devido a crescenta exigencia do mercado externo. Como 

os bancos avaliam a questao ambiental para liberac;ao dos emprestimos, tambem 

muitas empresas buscam a certificac;ao por acreditar que compensa arcar com este 

custo para facilitar a concessao de financiamentos. 

Desta forma, a ISO 14.001 alem de colaborar para a preservac;ao do meio 

ambiente traz as empresas a possibilidade de melhorar seus rendimentos atraves da 

maior visibilidade com o mercado pelo fato de adotar pniticas ambientais e possuir a 

certificac;ao. Resumindo, com a crescenta busca pela ISO 14.001 quem Iuera e a 

natureza e as empresas certificadas, neste cemirio muitos bancos ja sao 

certificados. 

Considera-se que possivelmente as demais empresas no futuro irao 

reconhecer as vantagens da certificac;ao e perceberao a necessidade de mudanc;a 

na sua postura, atraves da conscientizac;ao ambiental. 

2.5.2 Princfpios do Equador 

Nesta busca por manter urn padrao de responsabilidade ambiental com os 

financiamentos concedidos as empresas os bancos estao seguindo uma serie de 

princfpios. Os Princfpios do Equador envolvem a sustentabilidade e os impactos na 

conduta ambiental dos bancos. Nas instituic;oes financeiras, sessenta bancos ja 

endossaram os princfpios e destes, dezoito tern atividade no Brasil. De acordo com o 

lnstituto Observat6rio Social: 

Ao adotar esses princfpios, procuramos garantir que os projetos que 
financiamos sejam desenvolvidos de forma socialmente responsavel e 
reflitam as praticas de gestao ambiental. Acreditamos que a ado~ao a 
aplica~ao desses princfpios ofere~am beneffcios significativos para nos 
mesmos, para nossos clientes e para outras partes envolvidas. Esses 
princfpios estimularao nossa habilidade de documentar e gerenciar os 
riscos relacionados a questoes ambientais e sociais associados ao projeto 
que financiamos, permitindo-nos, assim, urn engajamento pr6-ativo com 
nossas partes envolvidas nas questoes de polftica ambiental e social. 0 
respeito a esses princfpios nos permitira trabalhar com nossos clientes no 
que diz respeito a suas questoes de polftica social e ambiental 
relacionadas a seus investimentos nos mercados emergentes. (INSTITUTO 
OBSERVATORIO SOCIAL, 2004, p. 1). 
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Alem da certificac;ao da ISO, e tambem para os bancos que ainda nao a 

conseguiram, estes princfpios devem servir como base ou como urn padrao comum 

na analise de financiamentos de projetos, com isto os bancos poderao seguir o 

mesmo raciocfnio, ou seja, seguirao os mesmos princfpios na implementac;ao de 

procedimentos e padroes internos relacionados a questoes sociais e ambientais. 

Desta forma, as propostas de financiamento de projetos serao analisadas de 

maneira mais cuidadosa e por meio da utilizac;ao destes princfpios sera possfvel 

rejeitar projetos que nao atendam a todas as exigencias ou que simplesmente as 

empresas solicitantes nao concordem com as polfticas e procedimentos ambientais 

e sociais estabelecidos. 

2.6. MARKETING AMBIENTAL 

0 marketing sempre foi utilizado como ferramenta para divulgac;ao de 

produtos e servic;os e como meio para criar a vontade, o desejo das pessoas em ter 

determinado objeto ou de adquirir determinado servic;o. Com esta intenc;ao o 

marketing acabou influenciando e influencia ate hoje no padrao de consumo das 

pessoas. Porem, com a questao ambiental se tornando cada vez mais presente o 

marketing se transformou e com isto houve uma evoluc;ao do conceito do marketing 

e na sua relac;ao como meio ambiente. 

2.6.1 Padrao de Consumo e o Meio Ambiente 

0 crescimento economico continua a ser a principal meta de polftica 

governamental de diversos pafses, e muitas vezes, o desenvolvimento das 

economias acaba por agredir o meio ambiente, seja pelo uso em maior quantidade e 

intensidade dos recursos naturais, seja pelos maiores nfveis de emissao de 

poluentes. 

A dinamica de acumulac;ao capitalista e do elevado padrao de consumo 

correspondente, marcado pela criac;ao incessante de novas necessidades de 

consumo, compoe a 16gica do processo de acumulac;ao de capital em vigor desde a 

ascensao do capitalismo. Faz parte da natureza humana querer melhorar o que e 
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ineficiente e incomplete. A cria<;ao de novidades torna-se imperiosa quando a 

qualidade de vida entra em conflito com a percep<;ao de que determinados objetos 

utilizados atualmente sao obsoletes. Analisando o padrao de consumo mundial 

Brandao coloca que: 

Sabe-se que a popula(fao dos EUA, que corresponds a cerca de 5% do 
total mundial, e responsavel pelo consumo de aproximadamente 25% dos 
recursos naturais mundiais (produzindo em torno de 25% da polui<fao 
atmosferica global). Por hip6tese, se os 75% dos recursos restantes 
fossem consumidos de acordo com o atual padrao de consumo dos EUA, 
somente mais 15% da popula(fao mundial teria esta oportunidade, ficando 
os 80% restantes totalmente sem recursos. E clara que se trata apenas de 
um exercfcio de aritmetica, mas ilustra bem o que significa ter como 
objetivo alcan9ar o padrao de consumo americana, ou mesmo de outros 
pafses do "primeiro mundo". Quanta aos indivfduos a prioridade deveria se 
deslocar da acumula(fao de bens materiais, para a busca por um estilo 
onde as perspectivas de uma vida decente sejam viaveis para a maioria. 
Os bens materiais, tao desejados, somente sao alcan9ados por uma 
minoria e sao, em sua grande parte, superfluos perto das necessidades 
quase que absolutas das parcelas mais carentes da popula<fao. 
(BRANDAO, 1993, p. 27). 

Ainda referents ao caso brasileiro, pode-se verificar a eleva<;ao do padrao de 

consumo no decorrer dos governos com o desenvolvimento do pals. Governos 

Janio, Goulart e Castello Branco assistiram ao maior salto no numero de autom6veis 

em circula<;ao na hist6ria do pals. Tudo fruto da iniciativa anterior de JK de trazer a 

Volkswagen para o Brasil. Governo Castello Branco, a reforma tributaria de 1966 

reduziu impastos e impulsionou o consumo de eletrodomesticos. Houve a 

consolida<;ao da industria brasileira, instalada no governo JK, e a gradativa queda 

dos pre<;os dos produtos, o que possibilitou urn crescimento medio anual de 15% 

nas vendas entre 1967 e 1980. Governos Medici e Geisel, o "milagre econ6mico" 

trouxe a implanta<;ao da TV em cores no Brasil, e o volume de televisores instalados 

foi recorda. lnvestimentos em infra-estrutura de telecomunica<;oes realizados no 

perlodo explicam a explosao do consumo. Governos Fernando Collor e FHC, o 

grande salto da venda de computadores deu-se no auge do Plano Real. Mas a base 

foi criada em 1991, quando Collor extinguiu a reserva de mercado de informatica e 

baixou as allquotas de importa<;ao. (GUANDALINI, 2006). Contudo, mesmo o Brasil 

tendo potencial para crescer, e tornar-se uma na<;ao cada vez mais moderna, mais 

competitiva, ainda esta falhando na forma de investir os retornos deste crescimento 
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em servic;os basicos, como seguranc;a, educac;ao e saude e principalmente na 

preservac;ao ambiental. 

Levando-se em conta a posic;ao social da problematica ecol6gica no 

desenvolvimento capitalista, na concepc;ao de Enzensbgerger, Nobre e Amazonas 

(2002, p. 33) relatam: "No final das contas, e facil entender que a classe 

trabalhadora preocupa-se pouco com problemas ambientais gerais e esteja disposta 

apenas a tomar parte em campanhas em que se trata de melhorar diretamente suas 

condic;oes de vida e de trabalho. Na medida em que pode ser considerada uma fonte 

de ideologia, a ecologia e urn a questa a que diz respeito a classe media". 

Desta forma, a distribuic;ao de renda desigual e as externalidades permitem 

analisar de que modo os recursos naturais sao pressionados pelos padroes de 

consumo. As pressoes incluem as cargas de poluic;ao e os usos dos recursos 

relacionados com a produc;ao e o consumo direto do bern. A capacidade de analisar 

as relac;oes entre os diferentes nfveis de consume pessoal e os possfveis efeitos 

ambientais nos recursos naturais e crucial para avaliar futures problemas 

ambientais. Dentre eles, tido como dos mais alarmantes seriam os custos de saude 

associados a poluic;ao da agua, pais pela agua muitas doenc;as sao transmitidas 

principalmente pela falta de saneamento basico e os custos de saude relacionados a 
poluic;ao do ar, problema cotidiano nos centres urbanos de pessoas com doenc;as 

respirat6rias. Seroa da Motta expoe: 

Os nfveis de poluic;:ao devem-se a crescente urbanizac;:ao e as suas 
mudanc;:as no padrao de consumo, que ocorrem juntamente com uma 
distribuic;:ao de renda desigual. A degradac;:ao pode ser altamente 
concentrada nos padr5es de consumo dos grupos de alta renda que 
apresentam altos nfveis de propriedade de bens duniveis, de consumo de 
energia e agua e de gerac;:ao de esgoto e lixo. As restric;:5es na renda, 
entretanto, reduzem drasticamente a capacidade dos pobres para efetuar 
gastos defensives contra os efeitos negativos da degradac;:ao, como 
atenc;:ao medica e um melhor ambiente de habitac;:ao. Em outras palavras, 
os pobres podem estar consumindo a degradac;:ao dos ricos. (SEROA DA 
MOTTA, 2002, p.8). 

Segundo Opschoor (1998), o interesse principal no debate sabre o 

desenvolvimento humano e na mudanc;a social e relacionado a consistencia de 

objetivos do desenvolvimento economico, objetivos especialmente sociais e 

ambientais. 0 desenvolvimento humano inclui tais valores como a necessidade para 
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verificar a disponibilidade de possibilidades de desenvolvimento sustentavel as 

geragoes futuras, enquanto continua dando a atengao devida a urgencia de se dirigir 

as necessidades da geragao atual. Daly salienta a busca por maximizagao do bem

estar: 

Felicidade e uma das for(fas motrizes do crescimento insustentavel e tern 
sido o axioma da insaciabilidade: as pessoas serao sempre mais felizes 
consumindo mais. Entretanto, pesquisas de economistas experimentais e 
psic61ogos levam a rejei(fao desse axioma. Cada vez mais evidencias, 
como o trabalho de 1990 de Richard A. Easterlin, da Universidade do Sui 
da California, sugerem que o crescimento nem sempre incrementa a 
felicidade (nem a utilidade ou o bem-estar). Ao inves disso, a correla(fao 
entre o rendimento absoluto e a felicidade e valida apenas ate urn limiar de 
"suficiencia"; alem desse ponto, apenas o status relativo influencia a auto
percep(fao de felicidade. ( ... ) E muito provavel que os pafses ricos tenham 
atingido o "limite de futilidade", ponto alem do qual o crescimento nao 
incrementa a felicidade. (DALY, 2005, p. 59) 

0 bern estar das geragoes futuras se torna urn bern publico e, como tal, exige 

uma agao coletiva da sociedade organizada para evitar que essa transferencia de 

recursos venha a ser injusta. Mantidos os atuais padroes de consumo e degradagao 

pouco restara para as geragoes futuras. A velocidade com que se utilizam as 

riquezas do meio ambiente e muito maior que a sua natural reposigao. A consciencia 

ambiental que a sociedade esta gradativamente incorporando no seu dia-a-dia e urn 

alfvio ao meio-ambiente que durante anos vinha sendo tratado com tamanho 

descaso. Este despertar ecol6gico mesmo tardio esta transformando diversos pafses 

e permitindo que haja uma correta utilizagao dos recursos naturais para que dessa 

forma se viabilize o prolongamento da sua caracterfstica de fonte de materia-prima. 

Giorgi relaciona a preocupagao do futuro com a questao da distribuigao de 

renda, em destaque o caso do Brasil: 

Por pior que seja a distribui!fao de renda no Brasil, e inegavel que a 
expansao do PIB acaba melhorando a vida de quase todos. Se o pals 
tivesse crescido 1 0% e nao 2,3% no ano passado, representantes de todas 
as camadas sociais se beneficiariam. Mesmo com a vergonhosa 
distribui(fao de renda no pafs, quando o tamanho do bolo aumenta, as 
migalhas tambem se tornam mais fartas (na forma de caixas de papelao de 
eletrodomesticos novos para os catadores de lixo, por exemplo). Mas a 
coisa muda de figura quando falamos seriamente sobre meio ambiente e 
quando pensamos no que vai acontecer no mundo que queremos deixar 
para as futuras gera(foes. Nao M magica que permita a expansao continua 
e constante da economia, pois os recursos necessaries para a produ!fao 
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dos bens de consumo sao limitados. Alguns deles sao finitos e outros 
renovaveis, mas nem uns nem outros podem suportar por muito tempo urn 
crescimento desenfreado da economia. (GIORGI, 2006, p.20). 

A extragao aumentada de recursos naturais, a acumulagao do desperdfcio, e 

a concentragao dos poluentes oprimem a capacidade da biosfera frente a 
degradagao ambiental e declinam o bem-estar humano, apesar das rendas se 

elevarem. Muitas vezes a degradagao ambiental coloca a propria continuidade da 

atividade economica em risco. 

A analise dos erros da rna utilizagao dos recursos naturais e valiosa para 

diminuir o risco de novas falhas no futuro. Os estoques de capital ecol6gico estao 

sendo consumidos mais rapidamente do que sua capacidade de regeneragao, mas o 

crescimento pode ser reconciliado com a preservagao do meio ambients. Neste 

momento de preocupagao ambiental, novos valores morais estimulam a viabilidade 

das possibilidades de desenvolvimento sustentavel para as geragoes futuras. A 

definigao de desenvolvimento humano inclui: escolhas de emprego, participagao, e 

notavelmente sustentabilidade: esta preocupagao traz consigo as necessidades das 

pessoas agorae no futuro. (OPSCHOOR, 1998). 

Diferentemente da destruigao capital construfdo pelo homem, a degradagao 

ambiental pode, com frequencia, tornar-se irreversfvel e os ativos ambientais em sua 

maioria nao sao substitufveis. 0 alcance das escolhas sociais, polfticas e 

economicas de grupos ou indivfduos esta se expandindo e urn estilo de vida mais 

consciente com os efeitos de degradagao esta se sobressaindo. As preocupagoes 

habituais com educagao, saude persistem, mas agora esta sendo inserida esta nova 

preocupagao. 

Nobre e Amazonas (2002) destacam o sentido do Relat6rio de Brundtland, 

segundo o qual a tradugao do apelo para o desenvolvimento sustentavel em agao 

concreta nao significava apenas a construgao de uma verdadeira cooperagao global, 

mas tambem, e principalmente, o estabelecimento dos mecanismos necessarios 

para as transferencias financeiras e tecnol6gicas necessarias para combater a 

degradagao ambiental e a pobreza no Terceiro Mundo. Este relat6rio ressalta ainda 

que Nobre e Amazonas (2002, p. 42), "ha necessidade de utilizar os recursos 
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naturais de forma mais eficiente, reduzindo tanto a polui~ao como o consumo de 

recursos naturais per capita, respeitando os limites do planeta". 

Devem ocorrer mudan~as de tecnologia juntamente com mudan~as de 

comportamento. Na visao de Hunter (2000, p. 48) "urn novo modelo de neg6cios, 

baseado na preserva~ao da natureza, torna o capitalismo industrial obsoleto. 0 

capitalismo natural aplica s61idos princfpios capitalistas nao somente ao capital 

financeiro e manufatureiro, mas tambem a duas formas ainda mais importantes de 

capital - natureza e gente -, sem as quais nao ha vida nem, portanto, atividade 

economica". A preocupa~ao nao esta focada apenas na natureza finita dos recursos, 

mas, alem disso, nos ganhos de produtividade altamente lucrativos que a utiliza~ao 

correta dos recursos gera, por meio da redu~ao dos custos e melhora no 

desempenho. Assim, cada bern ou conforto gerado pela industria carrega uma 

hist6ria oculta no seu processo de extra~ao de materia prima e produ~ao de materia 

manufaturada. A ordem e nao desperdi~ar. 

2.6.2 Marketing e a Questao Ambiental 

Seroa da Motta (2002, p.45) coloca que "em qualquer sociedade urbana e 

industrial, o padrao de consumo aumenta a pressao sabre os bens e servi~os 

ambientais". E e com esta pressao que o marketing tornou-se "verde". Segundo Dias 

ha uma cadeia de fatores que levam a necessidade do marketing ambiental: 

0 aumento do consume levou a urn aumento da produ9ao de bens e, 
consequentemente, a uma maior utiliza9ao de materias-primas naturais. 
Esse mesmo aumento da produ9ao de bens levou ao crescimento dos 
resfduos decorrentes de embalagens e restos gerados pelos bens 
consumidos. Ha urn aumento significative do fluxo de informa96es 
ecol6gicas na sociedade, o que leva a uma maior exigencia de bens 
ambientalmente corretos. Ha urn aumento do segmento de consumidores 
que exigem produtos nao nocivos ao meio ambients. A legisla9ao 
ambiental tem-se tornado cada vez mais rigorosa. As empresas tern sido 
pressionadas cada vez mais para assumirem posturas de responsabilidade 
social nos locais onde atuam, e entre estas as posturas ambientalmente 
corretas sao cada vez mais relevantes. (DIAS, 2009, p.18). 

E, seguindo estes conceitos, sao listadas as possfveis razoes das empresas 

de urn modo geral incluindo nesta percep~ao os bancos como institui~oes 
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financeiras adotarem o marketing ambiental, ou tambem chamado de marketing 

verde. Segundo Dias: 

As organizagoes percebem que o marketing ambiental pode ser uma 
oportunidade que pode ser usada para realizar seus objetivos. As 
organizagoes acreditam que tem uma obrigagao moral de serem mais 
responsaveis socialmente. As organizagoes governamentais estao 
forgando as empresas a serem mais socialmente responsaveis. As 
atividades ambientais dos competidores pressionam as empresas a 
modificar suas atividades de marketing ambiental. Fatores de custo 
associados com a disposigao de resfduos ou redugoes no material utilizado 
forgam as empresas a modificar seu comportamento. (DIAS, 2009, p.19). 

De modo geral, as empresas estao transformando seus produtos e servictos 

em algo ambientalmente responsavel e em vista de todo o esforcto despendido o 

marketing e o canal que ira informar ao cliente e a toda sociedade sabre esta nova 

consciencia da empresa. Diante da realidade incontestavel de ter que aplicar 

recursos na area ambiental, muitas empresas decidiram utilizar tais investimentos 

como elementos de marketing, demonstrando sua preocupaQao com o meio 

ambiente, projetando sua imagem e a de seus produtos junto a sociedade, 

essencialmente a seus clientes e acionistas efetivos ou potenciais. Esta polftica de 

marketing tornou-se urn fator competitive entre as empresa. 

2.7. ESTRATEGIAS DAS EMPRESAS 

Com a expansao da consciencia coletiva com relactao ao meio ambiente e a 

complexidade das atuais demandas sociais e ambientais que a comunidade repassa 

as organizactoes as empresas perceberam o momenta de ter urn novo 

posicionamento, surgiu a necessidade de empresarios e executives buscarem novas 

estrategias de mercado, em face de tais questoes. 

Urn dos efeitos mais importantes da competictao global foi o redirecionamento 

do poder para as maos do comprador. Em urn ambiente competitive, com excesso 

de oferta, e sabido que o poder de negociactao esta do lado do comprador, pois 

havendo diversas empresas e escassez de demanda, o comprador possui uma 

gama muito grande de opQoes. Nos itens que o comprador julga importante esta 

sendo cada vez mais constante a analise de como a empresa se relaciona com o 

meio ambiente e e esse o novo poder que os compradores estao aprendendo a 
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usar, poder de compra e poder de influencia ambiental no mercado. Tachizawa 

explica este comportamento: 

0 comportamento dos consumidores esta criando novas rela96es com as 
empresas no mundo inteiro e delineando os contornos de uma nova ordem 
economica. Na Europa, questoes de seguran~ta que envolvem os direitos 
dos consumidores ja estao na pauta das negocia96es comerciais, e suas 
conclusoes certamente vao interferir no sistema de trocas mundial, ja e 
natural levar em conta os direitos dos consumidores em tudo o que se faz 
para regular as rela96es economicas. 0 mais provavel e que essa 
tendencia marque o perfil da economia globalizada num futuro proximo. 
(TACHIZAWA, 2006, p. 21) 

Como citado por Tachizawa (2006) essa tendencia alterou o perfil do 

consumidor. 0 consumidor do futuro, inclusive no Brasil, passara a privilegiar nao 

apenas prec;o e qualidade dos produtos, mas, principalmente, o comportamento 

social das empresas fabricantes desses produtos. Como resultado dessa tendencia, 

o conceito de gestao ambiental dentro das organizac;oes com a implantac;ao do SGA 

e uma perspectiva muito forte e assim devera continuar. No decorrer dos anos e 

provavel que o cliente passe a influenciar ainda mais as decisoes das empresas, isto 

significa que, o executivo nas empresas devera verificar antes de tudo qual a 

principal demanda de seus clientes, e buscando atender a necessidade do cliente 

unir a eficiencia com a sustentabilidade. 

A sustentabilidade das empresas pode ser divulgada amplamente a seus 

consumidores atraves dos programas de rotulagem ambiental (selo verde) que 

passam a ser crescentemente adotados em diferentes pafses, principalmente, com 

base na analise do ciclo de vida do produto e conferidos por instituic;oes 

independentes, sejam governamentais ou nao governamentais. Segundo Tachizawa 

(2006, p. 21) "E uma mudanc;a que, no Brasil, ja esta afetando as exportac;oes de 

produtos por parte das empresas e sinaliza novos padroes de consumo e de 

realizac;ao do comercio e trocas economicas internacionais". 

2.7.1 Consumidor Verde 

As vantagens competitivas e na imagem das empresas ja foram largamente 

discutidas. A responsabilidade ambiental e urn adicional na competitividade e 



38 

representa uma nova oportunidade de neg6cios, pois os problemas ambientais estao 

sendo considerados prioritarios palos consumidores sobre a questao do crescimento 

economico. 

Urn novo termo passa a ser utilizado para designar este consumidor com 

sensibilidade ambiental, conhecido como consumidor verde, trata-se do consumidor 

cujas opCfoes refletem uma preocupaCfao com o meio ambiente. Maimon (1996) 

classifica as caracterfsticas do consumidor verde, como urn consumidor que verifica 

a qualidade do produto, o qual devera incorporar o impacto ambiental causado em 

sua productao ou consumo e prefere pagar urn precto mais elevado por produtos 

ecol6gicos. Quanto as caracterfsticas da embalagem: nao adquire produtos com 

empacotamento excessivo; prefere os produtos com embalagem reciclavel ou 

retornavel; evita comprar produtos com embalagem nao biodegradavel e nao 

carrega comprar em embalagem de plastico. Quanto as caracterfsticas do produto: 

escolhe produtos isentos de alvejantes ou corantes; observa a biodegradabilidade 

do produto; recusa os produtos derivados de flora e fauna em extinctao; observa os 

certificados de gestao e observa os selos verdes. Segundo Maimon existe tambem a 

percepctao ambiental por diferencta de nfveis de classes sociais: 

Como a percep<;ao ambiental tern diferentes significados nas distintas 
classes e segmentos de mercado, o desenvolvimento de uma nova 
consciencia das questoes ambientais e seus impactos na vida dos 
consumidores supoe uma nova organiza<;ao social onde o consumismo, o 
desperdfcio e a preda<;ao cedam Iugar a coopera<;ao, a amplia<;ao dos 
direitos, a afirma<;ao da qualidade de vida e do consumo responsavel e 
sadio . (MAIMON, 1996, p. 36) 

E possfvel que esta preocupactao do consumidor verde torne o consumo mais 

duradouro e continuo, pois com o crescimento desta sensibilidade ambiental perante 

as demais pessoas e demais consumidores, havera urn maior reaproveitamento dos 

recursos e componentes do sistema de productao e consumo, tornando inclusive o 

que seria considerado lixo em fontes alternativas de energia. 
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2.8. BANCOS COMERCIAIS 

Os bancos comerciais sao intermediaries financeiros entre os poupadores e 

os tomadores, dentre as diversas atividades relacionadas aos bancos comerciais, a 

liberavao de credito e a principal. Na Resoluvao CMN 2.099, de 1994 consta: Os 

bancos comerciais sao instituivoes financeiras privadas ou publicas que tern como 

objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessaries para financiar, a 

curto e a medio prazos, o comercio, a industria, as empresas prestadoras de 

servivos, as pessoas ffsicas e terceiros em geral. A captavao de depositos a vista, 

livremente movimentaveis, e atividade tfpica do banco comercial, o qual pode 

tambem captar depositos a prazo. Deve ser constitufdo sob a forma de sociedade 

anonima e na sua denominavao social deve constar a expressao "Banco". 

Atualmente os bancos comerciais operam em praticamente todos os setores 

de atividades empresariais. Dentro de seu conglomerado ha seguradoras, 

previdencia privada, credito imobiliario, leasing, capitalizavao, sociedades de 

investimento e poupanya, financeiras e demais setores que conseguem atingir todas 

as necessidades do mercado, por meio de uma variedade imensa de servivos. Desta 

forma os bancos comerciais conseguem mesmo atuando indiretamente prestar os 

servivos e atendimentos demandados. 

Dentre algumas estrategias que os bancos comerciais estao adotando 

enquadram-se o deslocamento da prestavao de servivos realizados no ambiente 

interno da agencia para canais alternatives como terminais de auto-atendimento, 

internet e centrais de atendimento. Este movimento e de massificavao dos servivos 

eletronicos para esvaziar as agencias bancarias. Ha beneffcios de ambos os lados, 

os bancos conseguem priorizar outro atendimento aos clientes que comparecem a 
agencia, como por exemplo, a realizavao de negocios, alem de reduzir o impacto 

que causam ao meio ambiente, principalmente com a reduvao no uso de papal, e 

para os clientes com a realizavao de transavoes por estes canais ha maior 

comodidade e agilidade nas operavoes, pois sem nem mesmo precisar sair de seu 

trabalho ou de sua residencia, e possfvel realizar as transavoes bancarias 

necessarias com total seguranya, desta forma sem a necessidade de enfrentar filas 

o cliente ganha tambem mais tempo para realizar outras obrigayoes. 
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Porem, como as agencias bancarias ainda sao vitais, principalmente para 

realizac;ao de neg6cios, mesmo com a utilizac;ao da internet, terminais de auto

atendimento e centrais de atendimento, uma estrategia utilizada pelos bancos e a 

incorporac;ao de outras organizac;oes bancarias, com isto, aumentam sua 

capacidade de conquistar mais clientes, nas mais diversas regioes. 

Em func;ao das caracterfsticas basicas e das estrategias empresariais 

genericas pr6prias das organizac;oes pertencentes ao setor altamente concentrado, 

podem-se delinear estrategias de gestao ambiental e de responsabilidade social 

conforme Tachizawa descreve: 

As principais estrategias de gestao ambiental e de responsabilidade social, 
de carater generico, normalmente aplicaveis as organizac;oes desse setor, 
de baixo impacto ambiental sao: projetos sociais em meio ambiente; 
projetos sociais em educac;ao; projetos sociais em saude; projetos sociais 
em cultura; projetos sociais em apoio a crianc;a e ao adolescente; projetos 
sociais em voluntariado; imagem ambiental da empresa para fins de 
marketing. (TACHIZAWA, 2006, p. 255) 

A inclusao de novas estrategias ou do sucesso da implantac;ao das citadas 

anteriormente depende tambem das singularidades e do estilo de gestao, incluindo 

neste contexto as crenc;as e valores praticados por cada organizac;ao em particular. 

2.8.1 Estrategias de Gestao Ambiental e Responsabilidade Ambiental 

A estrategia adotada pelos bancos combina a estrutura organizacional com a 

estrutura por processos. Tachizawa (2006) elabora urn exemplo de estrutura de urn 

banco em que a func;ao de gestao ambiental e responsabilidade social constituem 

urn departamento, e como 6rgao de linha vincula-sa diretamente ao Diretor de 

Administrac;ao. 0 autor justifica tal posicionamento hierarquico, como aparentemente 

enfraquecido, em face da caracterfstica de uma instituic;ao financeira ser de uma 

organizac;ao tipicamente de baixo impacto ambiental. A seguir o exemplo de uma 

organizac;ao tfpica do setor, urn banco comercial, em forma de organograma. 
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FIGURA 2 - ESTRUTURA DE UM BANCO 

Fonte: Tachizawa (2006, p.258) 

Atraves da analise do organograma e possfvel verificar que a auditoria esta 

relacionada a todas as diretorias e, portanto tambem envolve o departamento de 

meio ambiente. A diretoria de administragao possui em sua dependencia e 

responsabilidade quatro departamentos. Assim se apresenta o departamento de 

meio ambiente com o mesmo grau de importancia dos demais departamentos como 

o financeiro, de informatica e de recursos humanos. Tal analise remete o quanto os 

bancos comerciais estao preocupados principalmente com o risco de imagem que 

estao sujeitos nao somente nas suas atitudes frente ao meio ambiente, mas tambem 

no comportamento ambiental de seus clientes, tomadores de financiamentos. 

Resumidamente, as estrategias de neg6cios das instituigoes financeiras 

incluem alem da diferenciagao de produtos financeiros em relagao aos concorrentes 

com o langamento de novos produtos, tambem a promogao institucional da imagem 

da organizagao, esta sendo muito divulgada atualmente pelo departamento de meio 

ambiente, sendo que este departamento precisa da colaboragao dos demais 

departamentos para a realizagao da gestao ambiental. 

Na gestao ambiental, o departamento de recursos humanos esta envolvido 

principalmente na divulgagao de campanhas internas ambientais, na 
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conscientizac;ao dos funcionarios e na disseminac;ao da politica e cultura ambiental 

aplicada pela organizac;ao. Ja, o departamento de informatica, esta envolvido na 
-

gestao ambiental com a implementac;ao do workflow - fluxo eletronico de 

documentos - no sentido de eliminar papeis e documentos em circulac;ao nos 

processos produtivos e administrativos do banco, com a criac;ao de novos softwares 

e com o desenvolvimento do sistema de atendimento de clientes on-line e via 

internet. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A partir dos anos 70 inicia-se urn movimento ambientalista preocupado com a 

natureza das atividades economicas e principalmente no pensamento vigente do 

crescimento tido como soluc;ao para todos os problemas modernos. Dado que, a 

economia mundial esta indissoluvelmente unida ao meio ambiente, pois extrai, 

processa e consome tudo que vern da natureza, ha urn forte debate critico em torno 

da existencia de compatibilidade entre bern estar humano, crescimento economico e 

sustentabilidade ambiental. Por se tratar de urn assunto com muita abrangencia e 

vasto campo para pesquisa se faz necessario realizar limitac;oes no que remete as 

praticas ambientais adotadas nas instituic;oes financeiras. 

Assim sendo, neste terceiro item sera abordada a metodologia da pesquisa. A 

metodologia da pesquisa e o conjunto de metodos ou caminhos. Neste capitulo se 

estabelece o modo, o meio e o material de pesquisa, que devem ser adequados ao 

problema, visando alcanc;ar os objetivos propostos. Primeiramente, o tipo de 

pesquisa e o ponto de vista de sua natureza, que serao base para a definic;ao da 

abordagem, tecnicas e procedimentos de pesquisa. Em seguida, sera exposta a 

delimitac;ao espacial e temporal, junto a selec;ao dos produtos das instituic;oes 

financeiras, que permitirao a consolidac;ao dos dados, analise e tratamento. 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de material ja elaborado, 

constituido principalmente de livros e artigos cientificos. Embora em quase todos os 

estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, ha pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliograficas. A principal vantagem 

da pesquisa bibliografica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenomenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. (GIL, 2009). 

Quanto ao tipo desta pesquisa e caracterizada como bibliografica, pois ira se 

concentrar na analise das informac;oes referentes a conceitos e definic;oes de 

diversos autores no que tange a Gestao Ambiental, Auditoria Ambiental e Marketing 
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Ambiental nas empresas, alem de demonstrar, a realidade no setor bancario desde a 

adogao dos Princfpios do Equador. 

3.2. NATUREZA DA PESQUISA 

As pesquisas descritivas tern como objetivo primordial a descrigao das 

caracterfsticas de determinado fenomeno ou o estabelecimento de relagoes entre 

variaveis. Sao inumeros os estudos que podem ser classificados sob este titulo e 

uma de suas caracterfsticas mais significativas esta na utilizagao de tecnicas 

padronizadas de coleta de dados. As pesquisas descritivas sao, juntamente com as 

explorat6rias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuagao pratica. Sao tambem as mais solicitadas por organizagoes como 

instituigoes educacionais, empresas comerciais, partidos politicos, etc. (GIL, 2009). 

Quanto a natureza desta pesquisa e caracterizada como explorat6ria e 

descritiva, pois ira comparar as praticas ambientais de maior relevancia e atraves 

destas informagoes analisar a postura de responsabilidade socioambiental do 

Bradesco e Banco do Brasil. 

3.3. QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 

Quanto a abordagem, tecnicas e procedimentos desta pesquisa ode maior 

destaque e a criagao de relat6rios objetivos, com o auxflio de tabelas, quadros e 

figuras com o intuito de facilitar a visualizagao para inclusao nas descrigoes do 

trabalho. 

3.4. DELIMITACAO ESPACIAL E TEMPORAL 

Com relagao a delimitagao temporal a pesquisa se da a partir dos anos 90, 

perfodo no qual o tema esta mais evidenciado nas relagoes empresariais, 

principalmente quando o setor bancario busca adotar praticas ambientais. E a 

delimitagao espacial dentro do setor bancario os bancos Bradesco e Banco do 

Brasil. 
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3.5. SELEQAO DOS RELATORIOS 

Serao utilizados dados estatfsticos, extrafdos de pesquisas dos Anuarios de 

Analise de Gestao Ambiental, entre outros, atraves dos quais se podem perceber a 

evolu9ao da problematica ambiental e de como os bancos estao estabelecendo 

dentro de suas organiza96es os criterios de preserva9ao ambiental. 

3.6. CONSOLIDAQAO DOS DADOS, ANALISE E TRATAMENTO 

A ultima etapa do processo de pesquisa e a redayaO do relat6rio. 0 relat6rio 

de pesquisa deve conter informa96es suficientes para esclarecer acerca da natureza 

do problema pesquisado e dos resultados. A apresenta9ao dos resultados e a parte 

central do relat6rio. De modo geral e a mais extensa e pode vir subdividida em varios 

capftulos. Esta parte, que tambem e designada como corpo ou desenvolvimento, 

envolve, de modo geral, a descri9ao, a analise e a interpreta9ao dos dados. (GIL, 

2009). 

0 tratamento dos dados coletados sera atraves da consolida9ao das 

informa96es e apresenta9ao por meio de tabelas comparativas. Divulga9ao dos 

dados atraves da pesquisa. 
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4. ESTUDO DE CASO COMPARATIVO BRADESCO E BANCO DO BRASIL 

A relagao crescimento economico e preservagao ambiental possui diversas 

correntes e muita discussao acerca de o que se considera correto ou nao para 

aplicar, implementar, reduzir ou paralisar. Urn importante marco e que propiciou a 

fomentagao do tema crescimento - meio ambiente e a responsabilidade das 

instituigoes financeiras frente aos danos ambientais. 0 "Protocolo Verde" s6 teve 

aceitagao e, na pratica, foi inventado exatamente pelos prejufzos que vinham 

sofrendo os bancos americanos que acabavam porter que se responsabilizar pelo 

passive ambiental de seus clientes. No Brasil, o assunto ainda esta em processo de 

iniciagao, porem muitos bancos brasileiros ja vislumbrando o futuro estao adotando 

praticas ambientais como, por exemplo, a verificagao do cumprimento da legislagao 

ambiental pelas empresas que deles recebem financiamentos. 

Neste item sera finalmente verificado o comparativo das praticas ambientais 

aplicadas pelo Bradesco e Banco do Brasil. Primeiramente, serao analisadas as 

principais caracterfsticas do setor bancario envolvendo esta tematica. Em seguida, a 

responsabilidade socioambiental do Bradesco e do Banco do Brasil separadamente. 

Posteriormente, a analise dos itens mais relevantes do comparativo entre estes dois 

ban cos. 

4.1. PRINCIPAlS CARACTERISTICAS DO SETOR BANCARIO 

0 retrato ambiental no setor financeiro mostra a grande preocupagao da 

responsabilidade das instituigoes financeiras frente ao dano ambiental. Pesquisas 

realizadas com diversos bancos consolidam esta nova tendencia e apontam 

mudangas neste cenario. As praticas ambientais estao melhorando e se sofisticando 

a cada ano, inclusive com melhorias na qualidade dos procedimentos adotados. 

Os bancos estao estruturando cada qual sua polftica de gestao ambiental. E 

com foco nesta polftica todas as demais agoes do banco tanto como relacionamento 

com clientes quanto com fornecedores e acionistas ira envolver a analise dos 

criterios da polftica de gestao ambiental adotada. Assim tambem ocorre no 

surgimento de novos produtos e servigos. 
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0 fato que difere a insergao ambiental no contexto atual das instituigoes 

financeiras e que a politica ambiental esta integrada as demais politicas da empresa, 

ou melhor, neste momenta ela nao esta isolada, tornou-se parte estrategica do 

negocio, isso e notorio pela ascensao que a area responsavel se reporta: diretores e 

presidentes, ou seja, aos mais altos niveis hierarquicos. 

Os bancos perceberam que sao mais que instituigoes financeiras que 

emprestam credito, pois todos tern uma imagem a zelar e que pode ser prejudicada 

no momenta em que sao responsabilizados pelas atitudes de seus clientes, como 

por exemplo, pelo fato de terem financiado projetos que causaram danos ao meio 

ambients. Ha uma preocupagao em analisar com maior profundidade a gestao e o 

risco socioambiental dos clientes, desta forma, faz-se necessaria uma avaliagao 

mais rigorosa da conveniencia e interesse na concessao do financiamento, em vista 

de possiveis riscos de imagem ou de reputagao decorrentes. 

Esta consciencia ambiental que os bancos adquiriram acabou por influenciar 

a propria atitude das empresas e a conscientizagao que elas passaram a ter, uma 

vez que, creditos passaram a ser negados e projetos de financiamentos sem 

aprovagao acarretaram prejuizos que poderiam ter sido evitados caso as empresas 

ja tivessem adquirido uma cultura ambiental. Desta forma, os bancos tornaram-se 

disseminadores desta cultura ambiental, alem da preocupagao com a propria 

empresa e da forma como se relaciona com o meio ambients, os bancos tambem 

estao preocupados com a cultura ambiental de quem se relaciona com eles. 

No tocante aos fornecedores, houve urn aumento percentual dos bancos que 

para efetuar a contratagao de servigos, exigem comprovagao da adogao de 

procedimentos de gestao ambiental, geralmente o cumprimento da lei. Ha tambem 

verificagoes sistematicas como forma de comprovagao que os parceiros comerciais 

continuam a adotar praticas ambientais. 

Mas ha urn fator que os bancos estao falhando. Com relagao as informagoes 

sabre os projetos que financiam no ambito dos Principios do Equador. No Brasil 

algumas instituigoes sao signatarias dos Principios do Equador, porem poucas 

informam o valor por projeto dos projetos financiados de acordo com os criterios 

estabelecidos. 
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4.1.1 Analise de Riscos Ambientais 

Muitas empresas possuem programas de prevengao de riscos ambientais. As 

agoes destes programas tern em consideragao a protegao do meio ambiente e dos 

recursos naturais e sao desenvolvidas no ambito de cada estabelecimento da 

empresa, sendo sua abrangencia e profundidade dependentes das caracterfsticas 

dos riscos e das necessidades de controle. 

Nos bancos ja existem profissionais especializados para analise de gestao e 

riscos ambientais de seus clientes. Com o decorrer dos anos, muitos bancos 

adequaram seu quadro funcional para enquadrar este profissional especializado, 

com isto, gerou urn aumento na quantidade de bancos que contam com estes 

profissionais e seus diretores, na grande maioria, tornaram-se responsaveis a quem 

a area de analise de gestao e riscos ambientais deve se reportar. 

A polftica de risco, ou tambem conhecida como polftica socioambiental esta 

sendo determinante na liberagao de creditos elevados em muitas instituigoes 

financeiras, inclusive os bancos estao investindo em treinamento de funcionarios de 

credito e comercial para aplicar e disseminar a polftica de risco entre os funcionarios. 

Considerado urn avango no mercado financeiro, esta capacitagao dos 

profissionais nas areas de credito e comercial aplicando a polftica de risco em suas 

fungoes permite que os bancos consigam identificar as empresas ambientalmente 

corretas. 0 fato de profissionais se dedicarem a analise de gestao e risco 

socioambiental na area de credito dos bancos valoriza tambem a imagem do proprio 

banco perante o mercado e a sociedade. 

4.1.2 Monitoramento e Relagao com Clientes 

0 processo de monitoramento dos riscos socioambientais de forma 

documentada permite apontar problemas identificados. Atraves do monitoramento e 

possfvel verificar avisos antecipados sobre tendencias irreversfveis e com estas 

informagoes, os bancos podem projetar os impactos favoraveis e desfavoraveis na 

relagao com os clientes, inclusive os bancos podem adotar procedimentos para 

estimular a melhoria da gestao socioambiental dos clientes. 
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A maioria dos bancos ja realiza esta pratica e alguns tambem consideram os 

riscos socioambientais no calculo do rating financeiro dos seus clientes. 

4.1.3 Produtos Atentos ao Meio Ambiente 

Aos poucos, os bancos come<;am a avaliar oportunidades ambientais como 

fonte para desenvolver novos produtos. A seguir, os principais produtos oferecidos 

aos clientes que valorizam o cuidado ambiental: Fundos com criterios 

ambientalmente formalmente estabelecidos; Microcredito produtivo orientado; 

Produtos com foco ambiental formalmente estabelecido; Segura ambiental para 

resfduos gerados no processo produtivo e Produtos ou Servi<;os que fomentem 

projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

4.1.4 Uso de Recursos Naturais 

0 modelo de desenvolvimento dominante de nosso tempo e a globaliza<;ao 

economica, urn sistema abastecido pela convic<;ao de que uma unica economia 

global, com regras universais definidas por corpora<;6es e mercados financeiros, e 

inevitavel. Como resultado, o mundo esta passando por uma transforma<;ao tao 

grande quanta nenhuma outra na hist6ria. No centro dessa transforma<;ao, esta uma 

total agressao aos recursos naturais. 

A teoria macroeconomica e fortemente baseada na meta de crescimento 

economico. A realidade do meio ambiente neste seculo XXI levou a teoria 

macroeconomica a uma avalia<;ao em termos do padrao de crescimento. A 

humanidade esta esgotando, desviando e poluindo os recursos naturais e o cenario 

de degrada<;ao ambiental nada mais e que produto do crescimento elevado e 

ilimitado. 

Neste cenario, os bancos preocupados com seu papel na sociedade e com o 

proprio consumo, estao atuando com a<;6es em rela<;ao ao consumo dos recursos 

naturais, envolvendo o consumo de energia eletrica, consumo de combustfveis 

f6sseis, consumo de agua e resfduos. 
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Pode-se classificar como praticas em relagao ao consumo de energia eletrica: 

o monitoramento com indicadores especfficos, meta de redugao e programa 

estruturado. A inclusao da questao do consumo de combustfveis f6sseis pelos 

bancos e recente, desta forma, a maioria dos bancos esta em fase de 

desenvolvimento e adaptagao de agoes especfficas voltadas a esta area. 

As campanhas de conscientizagao dos funcionarios sao determinantes em 

qualquer foco de consumo do banco, porem e destaque no controle do consumo de 

agua. Alem destes, para os resfduos, os bancos classificaram mais praticas a serem 

adotadas: meta de reuso, metas de reciclagem, processo para diminuir geragao, 

coleta seletiva de lixo, investimento em novas tecnologias para reduzir geragao, 

processo para diminuir o impacto ambiental, garantia de plena conformidade legal no 

manuseio, transporte, tratamento e destinagao. 

4.1.5 Polftica Ambiental Corporativa 

A polftica ambiental corporativa tern como base as decisoes estrategicas e 

operacionais das empresas. Trata-se de como devem analisar seus neg6cios, 

sempre considerando aspectos ambientais, economicos, sociais e humanos na 

organizagao. Os principais bancos do pals possuem polftica ambiental corporativa, 

inclusive estas polfticas estao formalizadas em documentos, os demais bancos, 

afirmam possuir, porem trata-se de polfticas informais, nao documentadas. 

A responsabilidade pela gestao ambiental dos bancos esta definida em 

organograma proprio, apenas para alguns bancos de maneira isolada, ainda 

permanecem na informalidade, e esta estrutura definida permite que esta area se 

reporte em alguns casas ao Presidente do banco, em outros ao Superintendente, e 

na maioria dos casas ao Diretor. 

Urn fato relevante nas polfticas ambientais corporativas dos bancos e a 

adogao de procedimentos de mitigagao de riscos ambientais nas operagoes ffsicas. 

A gestao de riscos e urn elemento central na gestao da estrategia de qualquer 

organizagao ou projeto, a mitigagao e urn dos processes desta gestao, atraves de 

medidas para evitar, reduzir ou transferir riscos. 
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Nos ultimos anos, urn fato ganhou evidencia no mercado. A parceria de 

bancos com ONGs ambientais ou ate mesmo, por parte de alguns deles, a criac;ao 

de fundac;oes ou institutos voltados para o meio ambients e o desenvolvimento 

sustentavel. 

4.1 .6 Parceiros Comerciais e Compromissos 

Os bancos, que solicitam comprovac;ao de procedimentos de gestao 

ambiental para contratar parceiros comerciais e fechar compromissos, num contexto 

geral nos ultimos anos, ainda sao poucos, a maioria dos bancos exige, mas nao de 

forma sistematica. A seguir, os tipos de comprovac;ao freqOentemente solicitados: 

licenc;as e autorizac;oes; apresentac;ao de certificac;oes ou exigencias formais; 

apresentac;ao de relat6rios de auditorias e a realizac;ao de verificac;oes sistematicas. 

4.1.7 Projetos e Programas Desenvolvidos 

Na analise de projetos e programas desenvolvidos pelos bancos, se verifica 

uma crescenta utilizac;ao de fontes renovaveis de energia. A fonte solar ainda esta 

em desenvolvimento, mas ha uma crescenta utilizac;ao de fonte hfdrica e 

biocombustfvel. 

Algo que esta sendo muito difundido com o passar dos anos e o uso de papel 

reciclado, tanto nas impressoes de documentos quanto na elaborac;ao de apostilas 

de treinamento e agendas anuais. E seguindo esta concepc;ao, os bancos tambem 

estao investindo cada vez mais em programas de plantio de arvores com a finalidade 

de: neutralizac;ao das emissoes para tornar-se carbono zero, compensac;ao por 

outros impactos ambientais, ou por contribuic;ao espontanea. 

4.1.8 Comunicac;ao e Divulgac;ao 

Os bancos, em sua quase totalidade, publicam informac;oes sobre sua gestao 

ambiental. Estas informac;oes sao divulgadas atraves de relat6rio anual, informativo 

anual a CVM, balanc;o social- Modelo Ethos, Balanc;o Social- Modelo GRI, Balanc;o 
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Social - Modelo lbase, Balanc;o socioambiental, e tambem por meio do site da 

empresa. 

Alem das informac;oes publicadas, os bancos tambem buscam destaque no 

mercado promovendo projetos de meio ambiente para o publico externo de diversos 

tipos, como: os de cunho educacional, de cunho educacional voltado para 

professores e alunos, de capacitac;ao da comunidade para praticas sustentaveis, de 

preservac;ao de fauna, de preservac;ao de flora, e de pesquisa. 

4.2. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BRADESCO 

0 Bradesco criou a marca Banco do Planeta para definir sua atuac;ao com a 

responsabilidade socioambiental, cujas ac;oes sao classificadas em tres pilares: 

financ;as sustentaveis, gestao responsavel e investimentos socioambientais. 0 

Bradesco busca alinhar seus neg6cios ao conceito de desenvolvimento sustentavel. 

4.2.1 Financ;as Sustentaveis 

0 Bradesco criou a Area de Analise de Riscos Socioambientais, no 

Departamento de Credito e a Area de Gestao e Monitoramento Socioambiental de 

Projetos, no Departamento de Relac;oes com o Mercado. Nestas areas realizam-se 

as analises dos documentos e tambem das informac;oes contidas nos relat6rios 

realizados por meio de vistorias sistematicas em projetos. As atividades realizadas 

nestas areas incluem clausulas contratuais atreladas aos compromissos 

socioambientais, a criac;ao de plano de ac;ao e a analise das boas praticas aplicadas. 

No decorrer da vigencia do contrato de financiamento o Banco realiza o 

monitoramento das obrigac;oes socioambientais, incluindo os pianos de ac;ao e as 

responsabilidades previstas. No caso do nao cumprimento das obrigac;oes 

socioambientais estabelecidas, o Banco aplica penalidades previstas no contrato. 

0 Banco Bradesco realiza a Governanc;a de Riscos Socioambientais atraves 

do Comite Executivo de Responsabilidade Socioambiental com quatro grandes 

grupos, sendo eles: Estrategia e Gestao, Polfticas e Praticas lnstitucionais, 

Posicionamentos e Compromissos e Polfticas Setoriais. 
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Adicionalmente, o banco elaborou urn fluxo de gestao de Riscos 

Socioambientais. 0 decorrer dos procedimentos adotados possui inicialmente a 

avaliactao de riscos socioambientais e projetos, depois a categorizactao do risco e 

parecer socioambiental, entao por meio do Comite Executivo de Credito seguem-se 

quatro passos: plano de actao acordado com o cliente, contratactao de 

condicionantes socioambientais, monitoramento e por fim, a comunicactao. 

4.2.2 Gestao Responsavel 

0 Bradesco visando atuar com uma gestao responsavel criou dois programas 

dentro da organizactao. 0 Programa de Gestao de Ecoeficiencia que gerencia as 

emissoes de Gases de Efeito Estufa- GEE eo Programa Tl Verde com iniciativas 

ambientalmente sustentaveis nas areas de tecnologia da informactao. 

0 Programa de Gestao de Ecoeficiencia visa reduzir os impactos ambientais 

causados por todo o conglomerado do Banco Bradesco, tanto no consumo dos 

recursos naturais e materiais quanto na geractao de resfduos. A integractao da 

organizactao Banco Bradesco e empresas coligadas visa replicar a96es de 

ecoeficiencia entre todo o publico interno. 0 maior passo para a concretizactao deste 

projeto foi dado em 2009 com o envolvimento dos gestores de cada assunto e a 

consequente disseminactao da cultura da ecoeficiencia. 

0 Programa Tl Verde envolve os 3Rs da sustentabilidade: reduza, recicle e 

reutilize. Ha diversas a96es voltadas a estes itens, como: esta96es de trabalho que 

consomem menos energia, utilizactao de cartuchos remanufaturados, soluct5es 

remotas em terminais de computadores, evitando o uso de vefculos de transporte e 

a consequente emissao de gases poluentes e alem destas soluct5es o Bradesco 

investiu em terminais de auto-atendimento com componentes reciclaveis. 

Em vista das metas e objetivos do banco em 2009 o resultado foi positivo. A 

principal era compensar as emissoes de Gases de Efeito Estufa GEE gerados pelo 

Banco em 2008, incluindo as diferentes unidades administrativas e a Rede de mais 

de tres mil agencias espalhadas por todo o pafs. A actao aplicada para cumprir esta 

meta foi, por meio do patrocfnio da Bradesco Capitalizactao, a plantactao de 189.593 

arvores, em parceria com a Fundactao SOS Mata Atlantica. 
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As metas para 2010 estabelecidas sao: a) iniciar projeto executivo da estagao 

de tratamento de efluentes na Cidade de Deus, com termino previsto para 2011, b) 

iniciar processo de coleta seletiva em algumas agemcias de Sao Paulo, c) melhorar o 

sistema de coleta de dados de agua e energia, por centro administrativo, d) 

implantar sistema de carona solidaria para o publico interno, e) realizar campanha de 

endomarketing visando ao fortalecimento do Programa de Gestao de Ecoeficiencia, 

f) ampliagao do numero de colaboradores participantes. 

4.2.3 lnvestimentos Socioambientais 

0 Bradesco e urn dos cofundadores da Fundagao Amazonas Sustentavel 

(FAS), criada em dezembro de 2007, em parceria com o governo do Estado do 

Amazonas e, alem deste investimento, desde 1989, mantem uma s61ida parceria 

com a Fundagao SOS Mata Atlantica. 

A Fundagao Amazonas Sustentavel (FAS) visa a comunhao de dois 

organismos: conservar a floresta e melhorar a qualidade de vida das comunidades 

ribeirinhas e com isto, evita-se tambem que a propria comunidade venha a degradar 

o meio ambiente como unico recurso de sua sobrevivencia. 0 banco repassa a 
entidade os valores obtidos com a venda de produtos voltados a iniciativa (cartoes 

de credito e tftulos de capitalizagao). 

A Fundagao SOS Mata Atlantica e uma organizagao nao governamental, sem 

fins lucrativos e sem vfnculos partidarios ou religiosos. Assim como ocorre na 

colaboragao ao FAS, o Bradesco desenvolveu produtos especfficos para viabilizar a 

conservagao deste bioma e com o objetivo de reverter parte dos valores obtidos em 

beneffcio do projeto, relacionam-se os seguintes produtos: Cartao de Afinidade SOS 

Mata Atlantica, o Titulo de Capitalizagao Pe Quente Bradesco SOS Mata Atlantica e 

o Ecofinanciamento de Vefculos, iniciado em 2007. 

Com este repasse a Fundagao promove programas de conservagao e 

educagao ambiental, alem do fato muito importante de restauragao florestal. Os 

numeros apresentados pelo Bradesco mostram que os recursos repassados ja 

contribufram para o plantio de mais de 28 milhoes de mudas de arvores nativas em 

areas da Mata Atlantica, o que equivale a recuperagao de 16 mil hectares. lsto 
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significa que todas essas arvores quando adultas terao compensado 

aproximadamente 3,9 milhoes de toneladas de C02. 0 Bradesco divulga que desde 

1989, somados os recursos provenientes da venda dos produtos relacionados a 
ONG, ja foram repassados R$ 85,9 milhoes a entidade. 

4.3. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BANCO DO BRASIL 

0 Banco do Brasil como 0 proprio slogan diz e 0 banco de todos OS 

brasileiros, e e com esta responsabilidade, como urn dos principais agentes do 

desenvolvimento economico e social do pafs, que o Banco do Brasil impulsiona a 

economia, atuando de forma ambientalmente responsavel. Trata-se da consciencia 

do Banco do Brasil quanta a importancia do setor bancario no financiamento e no 

estfmulo de iniciativas em prol da sustentabilidade. 

4.3.1 Finangas Sustentaveis 

0 Banco do Brasil recebeu em junho de 2007 o premia Financial Times de 

Finangas Sustentaveis, na categoria Banco Sustentavel em Mercados Emergentes -

America Latina. lsto representa a maneira como o Banco do Brasil vern atuando na 

questao da sustentabilidade e em foco as finangas sustentaveis no decorrer destes 

anos. Esta e uma preocupagao que nao comegou agora ou ha alguns anos, o Banco 

do Brasil ja trilha urn caminho sustentavel ha muito tempo e esse premia colocou o 

Banco do Brasil em destaque como o banco Iatino americana que obteve excelencia 

na criagao de valores financeiros, economicos e ambientais por meio de sua atuagao 

como instituigao financeira. 

0 recebimento deste premia dentre os quesitos analisados teve como 

destaques as realizagoes da Agenda 21 do Banco do Brasil, com o compromisso 

publico e os pianos de agao em sustentabilidade. Entre as iniciativas premiadas, 

destacam-se: a) estrategia negocial de desenvolvimento regional sustentavel - DRS, 

b) produtos socioambientais, como: BB Agoes ISE, BB Florestal, BB Produgao 

Organica, BB Biodiesel, e outros, c) atuagao do Banco Popular do Brasil, d) criagao 

da perspectiva Sociedade no Acordo de Trabalho, d) incorporagao de variaveis 
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socioambientais no processo de analise de risco de credito, com especial destaque 

ao combate ao trabalho escravo e degradante, programas da Fundac;ao Banco do 

Brasil e dos Centros Culturais, apoio a polfticas governamentais e voluntariado 

Banco do Brasil. 

Citado anteriormente, este engajamento do Banco do Brasil com a questao da 

sustentabilidade ja tern reconhecimento ate mesmo antes do recebimento deste 

premio. Na primeira edic;ao do premio Financial Times de Financ;as Sustentaveis em 

2006, o Banco do Brasil foi finalista na categoria Negocio Financeiro com Energia 

Sustentavel do Ano, isto devido a ter realizado em 2005, a transac;ao financeira no 

setor de energia com o maior impacto dentro de uma perspectiva de sustentabilidade 

economica, social e ambiental. 

E prosseguindo nesta cultura de financ;as sustentaveis, em 2009 novamente o 

Banco do Brasil se classificou entre os tres finalistas na categoria Banco Sustentavel 

do Ano em Mercados Emergentes - America Latina, neste ano os destaques foram: 

postura socioambientalmente responsavel do Banco do Brasil e processo de 

atualizac;ao da Agenda 21 para o perfodo 2008 - 2012, com enfase para o Forum 

BB 200 anos pela Sustentabilidade. 

Fica evidente a importancia e o diferencial que o Banco do Brasil possui com 

este conjunto de ac;oes adotadas por todas as areas da empresa, chamada de 

Agenda 21. Desenvolvida em 2004 e atualizada constantemente, esta agenda e 

voltada para definic;ao dos princfpios e estrategias de responsabilidade 

socioambiental do banco. Os principais eixos da Agenda 21 sao: negocios com foco 

no desenvolvimento sustentavel, praticas administrativas e negociais com 

responsabilidade socioambiental (RSA) e investimento social privado, cada qual com 

seus objetivos. 

4.3.2 Gestao Responsavel 

A Gestao Ambiental no Banco do Brasil segue tres criterios: o Programa de 

Ecoeficiencia, a Certificac;ao ISO 14.001 e a capacitac;ao. Segundo o proprio 

conceito da ISO 14.001 a implementac;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental -

SGA pressupoe o atendimento de cinco requisitos basicos: a) a existencia de uma 

polftica ambiental publica que demonstre o compromisso da alta administrac;ao da 
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empresa com a melhoria do desempenho ambiental, b) a identificagao, o exame e a 

avaliagao dos impactos ambientais causados pela empresa no desempenho de suas 

atividades, c) o estabelecimento de objetivos e metas ambientais visando minimizar 

estes impactos, d) urn programa de gerenciamento que permita o acompanhamento 

das ag6es voltadas para os referidos objetivos e metas, e) procedimentos de 

controle, monitoramento e auditoria para assegurar que o sistema seja eficaz e 

adequado. 

0 Programa de Ecoeficiencia do Banco do Brasil esta baseado na polltica dos 

3Rs: reduzir, reciclar, reutilizar. Para que haja sucesso na implementagao deste 

programa o Banco do Brasil acredita que o principal fator e uma mudanga 

comportamental, ou seja, mudangas nos habitos de todos os funcionarios. E 
necessaria que cada urn, tenha plena consciencia de como e importante seu papel 

frente a comunidade Banco do Brasil, quanto com a sociedade, seu pals e o mundo 

em que vive. Todos colaborando com a redugao do consume de agua, de energia 

eletrica, buscando reutilizar o papel, imprimindo frente e verso, e separando o lixo 

para reciclagem e tambem coleta de pilhas, baterias de celular, materias de 

informatica obsoletes, etc., o objetivo do Programa de Ecoeficiencia sera alcangado 

e novas metas serao langadas para que o Banco permanega atuando como exemplo 

de instituigao financeira ambientalmente correta. 

Por este motive, urn dos pilares do programa e a agao de educagao, 

envolvendo por meio de treinamentos tanto funcionarios como terceirizados e 

contratados para que venham a adquirir consciencia e atitude ecol6gica e sejam os 

agentes atuantes da gestae ambiental do Banco do Brasil. 

A busca pela certificagao ISO 14.001 tern crescido significativamente no 

Brasil. Porem conquista-la nao depende apenas da vontade da instituigao financeira, 

empresa ou industria, estas precisam atender rlgidas normas de preservagao 

ambiental. 

A ISO 14.001 exige que as empresas se comprometam com a prevengao da 

poluigao, o atendimento a legislagao ambiental e a busca por melhorias contfnuas, 

como ja foi relatado no capitulo de fundamentagao te6rica. 0 Banco do Brasil ao 

incorporar o Banco Nossa Caixa em 2009, passou a contar com a certificagao em 

urn dos seus predios, localizado no municipio de Sao Paulo - SP. Inclusive, consta 
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na Agenda 21, a meta para conquistar novas certificaqoes ISO 14.001, nos demais 

predios do Banco localizados pelo pais. 

4.3.3 lnvestimentos Socioambientais 

0 Banco do Brasil participa e implementa diversas aqoes de responsabilidade 

socioambiental, por meio de entidades setoriais e organismos de fomentos ao 

movimento de responsabilidade socioambiental em nivel nacional e internacional. 

Dentre eles seguem os principais, que possuem maior relevancia e que por isto 

transmitem o quanto o banco esta comprometido e envolvido com a preocupaqao 

com o meio ambients e o relacionamento deste com a instituiqao financeira. 

A Agenda 21 Empresarial -A Agenda Socioambiental do Banco do Brasil 

como ja foi citada anteriormente, sendo urn plano de aqao em responsabilidade 

socioambiental com a iniciativa de todas as areas do banco, inclusive sendo urn dos 

itens responsaveis pelo reconhecimento e recebimento de premios pelas aqoes que 

promovem junto as Finanqas Sustentaveis e o compromisso em prol das aqoes 

voltadas ao desenvolvimento sustentavel de seus negocios. 

0 documento Protocolo Verde firmado pelos bancos oficiais: Banco do Brasil, 

Banco do Nordeste, Banco da Amazonia, BNDES, Caixa Economica Federal e 

Banco Central do Brasil, e uma carta de principios para o desenvolvimento 

sustentavel e que pressupoe que os bancos sao responsaveis pela preservaqao 

ambiental e devem cumprir este papel fundamental inclusive na melhoria do bern 

estar. A participaqao no Forum Amazonia Sustentavel, em que o banco aderiu ao 

grupo composto por entidades governamentais, empresariais e nao governamentais 

que discutem os caminhos para o desenvolvimento sustentavel no bioma Amazonia. 

No ambito internacional, o Banco do Brasil esta presents no relatorio 

Sustainable finance- moving from paper promises to performance do World Wildlife 

Fund apresentado no Forum Economico Mundial de Davos em 2006, que classificou 

o Banco do Brasil como a instituiqao financeira que mais invests em politicas 

socioambientais no pais e categorizou-o como o oitavo colocado no ranking mundial 

de bancos. Tambem presents no relatorio Bank Track sobre o setor financeiro, o 

relatorio Mind the Gap divulgado em 2007 na Holanda, classificou o Banco do Brasil, 
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dentre as instituigoes financeiras brasileiras avaliadas, como a que melhor se 

posiciona na implementagao de polfticas socioambientais em seus financiamentos. 

0 Banco do Brasil esta atuando neste momento com o tema agua, como 

principal foco de atuagao em suas agoes voltadas para a sustentabilidade. 0 

Programa Agua Brasil - Uma parceria Fundagao Banco do Brasil, Agencia Nacional 

de Aguas, e WWF-BRASIL, em que o banco assume o compromisso de promover a 

conscientizagao, de investir recursos para a preservagao e conservagao de recursos 

hfdricos e de buscar solugoes, juntamente com a sociedade, para os problemas 

relacionados ao tema. 

4.4. ANALISE COMPARATIVA BRADESCO E BANCO DO BRASIL 

As instituigoes financeiras preocupadas com a questao ambiental criaram 

diversos programas, agoes e polfticas voltadas a protegao do meio ambiente. Tanto 

Bradesco quanto Banco do Brasil sao bancos com responsabilidade socioambiental 

e atuantes como disseminadores desta responsabilidade entre seus funcionarios, 

parceiros, no meio em que atuam e na sociedade. 

Atraves de uma analise comparativa serao verificados cinco grupos com suas 

respectivas praticas recorrentes neste debate, seriam: aspectos externos de gestao 

ambiental, polfticas para concessao de credito, adeptos dos princfpios do equador, 

aspectos internos de gestao socioambiental, e consumo de recursos naturais. 

4.4.1 Aspectos Externos de Gestao Ambiental 

No contexto da gestao ambiental ha muitos assuntos abordados com 

freqOencia, e no aspecto dos bancos, a prioridade atual e a analise nos contratos de 

operagoes, como a liberagao de financiamentos. A tabela abaixo demonstra algumas 

operagoes. Nota-se que em alguns aspectos ambos os bancos ainda nao estao 

atuando, apesar de ja estarem presentes nas operagoes de outras instituigoes 

financeiras. 



QUADRO 1 - OPERAQOES EM QUE SE APLICA A POLfTICA DE RISCO 

SOCIOAMBIENTAL 

Financiamento de Projetos 
Financiamento de Agroneg6cio 
Asset Management 
Mercado de Capitais 
Fusees e Aquisigoes 
Se uros 

Banco do Brasi I 

X 
X 

Bradesco 

X 
X 
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Fonte: Elaborado pelos autores (informac;oes dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestae Ambiental). 

4.4.2 Polfticas para Concessao de Credito 

Como o papel dos bancos e ser urn intermediador entre tomadores e 

poupadores, as polfticas para concessao de credito ganham grande destaque. E 
essencial que os bancos saibam para quem estao emprestando, em muitos casas, 

por exemplo, o fato de liberar credito para empresas poluidoras pode denegrir a 

imagem de uma instituigao financeira, pais perante os demais, e como se o banco, 

mesmo sem ter tido a intengao, estivesse beneficiando e incentivando a 

continuidade eo avango da degradagao ambiental. 

QUADRO 2 -ITENS DA ANALISE DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 

Verificagao das licengas 
Questionario 
Lista de restrigoes 
Lista de exclusao 
Categorizagao de riscos 
Analise r consultores 

Banco do Brasil 

X 
X 
X 
X 

Bradesco 

X 
X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informac;oes dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestae Ambiental). 

Alem da preocupagao com o fato de para quem o banco estara emprestando 

credito, as instituigoes tambem estao planejando e disponibilizando novas produtos, 
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com novas conceitos. Neste caso, a tabela a seguir relaciona alguns produtos 

oferecidos aos clientes que valorizam o cuidado ambiental, que possuem interesse 

na responsabilidade socioambiental e que buscam no banco, uma instituigao 

financeira diferenciada. 

QUADRO 3- PRODUTOS OFERECIDOS AOS CLIENTES 

Fundo com criterios ambientais 
Projetos de MDL 
Com foco ambiental estabelecido 
Microcredito produtivo orientado 
Com condigoes diferenciadas 
Se uro Ambiental ara resfduos 

Banco do Brasi I 

X 
X 
X 
X 

Bradesco 

X 
X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informa(f6es dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestao Ambiental). 

Neste quesito, o Banco do Brasil se destacou com o microcredito produtivo 

orientado, porem ainda existem outros produtos que ambos nao estao oferecendo e 

podem ser encontrados em outras instituigoes financeiras. 

4.4.3 Adeptos dos Princfpios do Equador 

As instituigoes financeiras que prezam os Princfpios do Equador utilizam 

diretrizes socioambientais pela determinagao, avaliagao e gerenciamento de risco 

ambiental e social. A seguir, urn relat6rio das informagoes divulgadas acerca dos 

projetos financiados no ambito dos Princfpios. 



QUADRO 4- INFORMAQOES DIVULGADAS 

Numero de analisados 
Soma total dos projetos financiados 
Categoriza~ao do impacto ambiental 
Setores de atividade dos projetos 
Classifica~ao de risco 
Valor de cada projeto financiado 
Potenciais de impactos ambientais 
Pianos para mitiga~ao de risco 
Ve · in loco 

Banco do Brasi I 

X 
X 
X 
X 
X 

Bradesco 

X 
X 
X 
X 
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Fonte: Elaborado pelos autores (informa96es dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestao Ambiental). 

4.4.4 Aspectos lnternos ge Gestao Socioambiental 

Com a mesma preocupa~ao que os bancos tern na libera~ao dos creditos, a 

contrata~ao de servi~os de parceiros comerciais tambem e foco de analise de 

comprovantes. Tanto Bradesco quanta Banco do Brasil exige comprova~ao de 

praticas ambientais dos seus parceiros comerciais, a diferen~a e que a exigencia do 

Banco do Brasil e de forma nao sistematica. 

QUADRO 5- COMPROVAQAO EXIGIDA DOS PARCEIROS COMERCIAIS 

Banco do Brasil 

X 

Bradesco 

X 
X 
X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informa96es dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestao Ambiental). 

4.4.5 Consumo de Recursos Naturais 

A maneira como os bancos encaram o consumo dos recursos naturais esta 

mudando com o passar dos anos. Tempos atras as institui~oes financeiras 

acreditavam que alem de nao serem responsaveis com o problema da degrada~ao 
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ambiental, em nada poderiam ajudar na questao, ou seja, na concepgao dos bancos 

nao haveria mudanga de atitude ou ag6es socioambientais praticadas que fossem 

causar grande mudanga no contexte gera. 

Ocorre que a conscientizagao ambiental da sociedade e do proprio mercado 

criou uma obrigagao socioambiental as instituigoes que estao demorando a se 

envolver na questao ambiental. A cobranga dessa modernizagao do pensamento 

ecol6gico que fez com que os bancos repensassem sua atitude como disseminador 

de praticas ambientais e hoje podemos verificar com as tabelas que seguem o 

avango na elaboragao de programas estruturados e implantagao de diversas metas. 

QUADRO 6- USO DA AGUA 

Tern meta de redugao 
Tern programa estruturado 
Monitora com indicadores 
Agoes de conscientizagao 
Tern meta de reuse 

Banco do Brasil 

X 
X 
X 
X 

Bradesco 

X 
X 
X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informaQ5es dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestae Ambiental). 

0 grande desafio no uso da agua e a meta de reuse que no memento nao 

esta sendo adotado como pratica nos referidos bancos. A seguir, o uso da energia 

eletrica, tendo todos os itens implantados. 

QUADRO 7- USO DA ENERGIA ELETRICA 

Banco do Brasil 

X 
X 
X 
X 

Bradesco 

X 
X 
X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informaQ5es dos Anuarios 2008 e 2009 - Analise Gestae Ambiental). 
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Ha outras medidas que impactam nos recursos naturais e que nao sao 

usualmente relacionadas aos bancos, como o uso de combustfveis f6sseis. A seguir, 

a tabela com os itens aplicados por cada banco. 

QUADRO 8- COMBUSTIVEIS FOSSEIS 

Tern meta de reduc;ao 
Tern programa estruturado 
Monitora com indicadores 
Toma outras medidas 

Banco do Brasil 

X 

X 

Bradesco 

X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informa(f6es dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestae Ambiental). 

Por fim, e de suma importancia na polftica aplicada dos bancos, o tratamento 

de resfduos gera urn efeito positive, urn exemplo perante as demais instituic;6es 

financeiras. Os resfduos sao resultados da sabra de atividade e no caso dos bancos 

ha muito material que pode ser reciclado. A seguir, a tabela com as praticas 

adotadas, tendo o Banco do Brasil o diferencial na aplicac;ao de metas de reuse e de 

reciclagem. 

QUADRO 9- TRATAMENTO DE RESIDUOS 

Monitora com indicadores 
Diminuic;ao de gerac;ao 
Coleta seletiva de lixo 
lnveste em tecnologia 
Ac;oes de reduc;ao do impacto 
Garantia de conformidade 
Tern meta de reuse 
Tern meta de reciclagem 
Tern meta de red o 

Banco do Brasil 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Bradesco 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Fonte: Elaborado pelos autores (informa(f6es dos Anuarios 2008 e 2009- Analise Gestae Ambiental). 
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4.5. ANALISE COMPARATIVA DOS PONTOS COMUNS 

Uma organiza<;ao que age com os principios de responsabilidade 

socioambiental tern consciencia de que consome recursos naturais que sao 

patrimonio de toda humanidade e com isto supera a ideia classica de gestao da 

organiza<;ao que tern como objetivo a maximiza<;ao da riqueza dos acionistas, a 

mercantiliza<;ao das rela<;oes sociais, o consumo a qualquer custo e a apropria<;ao 

sem limites da natureza. 

Com a crescenta concorrencia no mercado as empresas estao revendo seus 

gastos, procedimentos operacionais, implanta<;ao de novas projetos, sempre em 

busca do Iuera em seus neg6cios, ainda mais quando se trata de bancos. Ocorre 

que, ha muitos fatores que tern impulsionado as empresas brasileiras na amplia<;ao 

do conceito de responsabilidade socioambiental como, por exemplo: enormes 

carencias sociais do pais; crescenta grau de organiza<;ao da sociedade e, 

especialmente, do terceiro setor; a<;ao social dos concorrentes; divulga<;ao crescenta 

nos meios de comunica<;ao sabre as a<;oes sociais das empresas; crescimento das 

expectativas das comunidades e dos funcionarios sabre o engajamento social 

empresarial. 

A nova realidade mercadol6gica globalizada exige das empresas 

investimentos que vao alem da usual politica de pre<;os e de qualidade, limitada a 

economia de mercado. lsso porque urn numero crescenta de clientes (e demais 

stakeholders) valorizatambem: aspectos relacionados como processo de produ<;ao; 

o consumo de produtos ecologicamente corretos; empresas que primam pelo born 

relacionamento com colaboradores e fornecedores e desfrutam da confian<;a dos 

consumidores, conquistada com base em relacionamento etico, na transparencia em 

rela<;ao as suas atividades produtoras (accountability) e em suas a<;oes voltadas 

para a preserva<;ao do meio ambiente e para a qualidade de vida das comunidades. 

A preserva<;ao do meio ambiente inclui a<;oes como: minimiza<;ao de residuos 

(reciclagem); estabelecimento de principios ambientalistas; redu<;ao da polui<;ao com 

novas tecnologias; reutiliza<;ao de recursos naturais (como a agua); otimiza<;ao do 

uso de energia. 0 conceito de responsabilidade social esta baseado em tres 

pressupostos basicos: amplia<;ao do alcance da responsabilidade da organiza<;ao, 
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que nao mais se limita aos interesses dos acionistas; mudanc;a da natureza das 

responsabilidades que ultrapassam o ambito legale envolvem as obrigac;oes marais 

ditadas pela etica; adequac;ao as demandas sociais mais atuantes e exigentes. 

No caso dos bancos, tanto Banco do Brasil quanta Bradesco, incorporam 

novidades do mercado que permitem que a tecnologia auxilie nas necessidades de 

reduc;ao do uso dos recursos naturais. Urn exemplo e o caso da reduc;ao de papal 

com a substituic;ao de emissoes de faturas para pagamentos atraves do DDA -

Debito Direto Autorizado. 0 DDA contribui com a preservac;ao do meio ambiente 

evitando o desperdfcio de papal e facilita o dia a dia de empresas, clientes e 

usuarios. Alem deste ha outros pontos em comum, com maior relevancia o fato de 

ambos terem polftica de avaliac;ao de risco socioambiental, suas polfticas ambientais 

cobrirem todas as atividades economicas, nao somente as com maior risco, 

adotarem procedimentos documentados para atividades com maior risco de impacto 

ambiental e aplicarem a polftica de risco socioambiental as operac;oes de 

financiamento de projetos e de agroneg6cio, dentre outros. 

E importante ressaltar que os clientes finais geralmente sao desconhecedores 

dos produtos bancarios voltados a questao ambiental e das vantagens de sua 

utilizac;ao. Neste caso, e responsabilidade do banco prover mais detalhes sobre o 

produto, tornando o funcionario urn prestador de servic;os que agrega consultoria e 

orientac;ao envolvendo financ;as e meio ambiente. 

Para os clientes empresariais (pessoas jurfdicas) os bancos tern exigencias 

mais tecnicas que demandam maior profissionalismo dos prestadores de servigo, na 

liberac;ao de recursos, como capital de giro. Os funcionarios precisam demonstrar 

experiencia e conhecimento, para gerar confianc;a no atendimento a gerentes e 

diretores financeiros de grandes organizac;oes, ressaltando que o impacto ambiental 

de suas operac;oes pode representar a nao aprovac;ao em operac;oes de credito. 

Ha dualidade nas relac;oes banco - mercado, o banco esta duplamente 

orientado para a clientela, quer como agente fornecedor e aplicador de capitais, quer 

como tomador de recursos, sofrendo concorrencia nos dois mercados. Alem disto, 

as instituic;oes financeiras sofrem forte regulamentac;ao. 0 governo pode agir 

limitando ou orientando a oferta de dinheiro e inibindo determinadas praticas 

concorrenciais. 
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Desta forma, analisando os itens como: aspectos externos de gestao 

ambiental, polfticas para concessao de credito, adeptos dos princfpios do Equador, 

aspectos internes de gestao socioambiental e consumo de recursos naturais, e 

perceptive! uma grande semelhanc(a na compara((ao entre os referidos bancos. 

Contudo, e importante ressaltar que a aversao ao risco e muito arraigada 

entre os clientes de bancos, resultando na forma((ao inconsciente de atitudes 

contrarias a inova<foes ou ao lan((amento de novos produtos. 0 cliente apresenta 

pouca familiaridade com o aspecto abstrato de muitos servi((OS bancarios, fato que 

colabora para que os bancos estabele<fam rela<foes permanentes com determinados 

clientes (desde a juventude ate a maturidade). 

Com isto, neste novo posicionamento dos bancos perante o meio ambiente, 

ressalta-se urn fator positive, o desenvolvimento do marketing de relacionamento e 

fideliza((ao, tornando a rela((ao entre bancos e clientes ainda mais estavel e 

dependendo do grau de diferencia((ao permitindo a conquista de novos clientes da 

concorremcia. 

4.6. PONTOS EM DESTAQUE 

Atualmente, os bancos estao dispensando aten<fao especial na analise de 

como as variaveis no mercado afetam seu neg6cio direta e indiretamente e se 

podem, inclusive, representar oportunidades de lucros e ganhos de imagem, ou 

amea((as de perdas financeiras e de mercado e de comprometimento de imagem. As 

variaveis tambem sao, em muitos aspectos, interdependentes, podendo a 

intensifica<fao de urn fator alterar o desempenho de outro. 

No macroambiente, ha ainda alguns publicos como as agencias 

governamentais, a mfdia e a comunidade financeira, que podem influenciar as 

organiza((oes por serem formadores das opinioes dos consumidores ao expressarem 

suas decisoes e posi<foes. 

Macroambiente e integrado por variaveis conjunturais, nao controlaveis, com 

as quais a organiza((ao tern de lidar, quer desenvolvendo a96es que reduzam seu 

impacto, quer se preparando para aproveitar as oportunidades que delas decorrerao, 

quer se adaptando por meio de suas variaveis controlaveis. As variaveis do 
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macroambiente sao classificadas em economicas, demograficas, s6cio-culturais, 

polftico-legais, cientffico-tecnol6gicas e naturais. 

T odas essas variaveis do macroambiente sao consideradas incontrolaveis 

porque fogem ao controle direto das organizact6es, embora existam formas de agir 

de modo a neutralizer ou pelo menos minimizar os impactos negativos dessas forctas 

ou aproveitar as oportunidades delas decorrentes. Quanto mais antecipadamente as 

empresas visualizem as tendencias dessas variaveis, mais condict6es tern de se 

preparar para enfrenta-las, se ajustando para estar em superioridade em relactao a 
concorrencia quando essas acontecerem. 

Por fim, em destaque os bancos que praticam a responsabilidade social 

encontraram no Balancto Social uma forma de divulgar as suas act6es relacionadas 

com seus funcionarios, com a comunidade e o meio ambiente. Balancto Social e urn 

documento divulgado anualmente pela organizactao como forma de comprovar sua 

atua9ao no campo social. Visa demonstrar os impactos sofridos e causados em 

relactao aos ambientes social e ecol6gico e divulgar a qualidade das relact6es 

organizacionais com seus colaboradores, com a comunidade e com o meio 

ambiente. 

4.6.1 Beneffcios 

Dentre os beneffcios relacionados com o engajamento das organizact6es com 

a sustentabilidade de seus neg6cios e possfvel citar: o fortalecimento da marca e da 

imagem da organizactao; diferenciactao perante os concorrentes, que se traduz em 

vantagem competitive; geractao de mfdia espontanea, facilitando a fun9ao de 

relact6es publicas da organizactao; fidelizactao de clientes, como aqueles sensfveis a 

apelos socioambientais; desenvolvimento de capital humano e atra9ao e reten9ao de 

talentos profissionais; melhoria do clima organizacional; manor ocorrencia de 

controles e auditorias de 6rgaos externos; pesquisa de novas tecnologias 

ecologicamente corretas; desenvolvimento de novos modelos de neg6cios 

envolvendo parcerias entre os diversos setores da sociedade; atra9ao de 

investidores e deduct6es fiscais, que podem gerar redu9ao de custos; influencia 
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positiva na cadeia produtiva, como posic;ao influente nas decisoes de compras e, 

finalmente reconhecimento dos dirigentes como lfderes empresariais. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Estrategicamente a gestao ambiental esta sendo incorporada e esta 

realizando mudan<;as no ambiente das empresas, relacionando-a com as 

transforma<;oes politicas e economicas que estao ocorrendo mundialmente. A 

politica das organiza<;oes esta tendo urn novo referencial na gestao dos neg6cios, 

uma nova abordagem que condiz com as novas realidades de sustentabilidade. 

Esse novo contexto e a forma de gerenciamento estao alterando a estrutura 

das organiza<;oes, com a inclusao de departamentos exclusivamente voltados a 

gestao ambiental e com o envolvimento de gerentes e diretores, que ap6s amilise e 

verifica<;ao das adequa<;oes necessarias em seus procedimentos divulgam e 

disseminam a cultura ambiental dentro da organiza<;ao. 

Urn novo ambiente competitivo global esta surgindo, nao apenas baseado em 

concorrentes, mas principalmente no relacionamento da empresa com o meio 

ambiente. Este fator principal influencia na escolha de fornecedores, de parceiros e 

do proprio cliente, que dependendo do grau de sensibilidade ambiental pode 

substituir o produto ou a empresa prestadora de determinado servi<;o por criterios de 

sustentabilidade. 

Os resultados economicos passam a depender cada vez mais de decisoes 

empresariais que determinem se nao ha atrito na rela<;ao lucratividade e 

sustentabilidade, com isto, as organiza<;oes percebem que de nada valerao suas 

estrategias de neg6cios para ampliar mercados, conquistar clientes e obter 

resultados favoraveis se nao considerarem que tudo depende da boa execu<;ao dos 

processos que compoem sua cadeia produtiva. 

As institui<;oes financeiras dispoem de oportunidades para atuarem de forma 

proativa no envolvimento de seus parceiros na gestao ambiental. Os bancos estao 

realizando a gestao ambiental interna e externamente. Fatores como etica, uma boa 

imagem institucional no mercado e uma atua<;ao ecologicamente responsavel sao 

valorizadas cada vez mais no mercado, e a postura que os bancos tern perante seus 

procedimentos e o relacionamento com determinados clientes pode ser determinante 

para valorizar ou prejudicar sua imagem. 
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A tendencia de preservac;ao ambiental e ecol6gica por parte dos bancos e 

demais organizac;oes deve continuar de forma permanents e definitiva. A questao 

ambiental deixou de ser encarada como mero surto de preocupac;oes passageiras 

que demandariam medidas com pesado onus para as empresas adotarem, para se 

tornar uma oportunidade competitiva. Neste momento, a sociedade tern exigido urn 

novo posicionamento na interac;ao das organizac;oes com o meio ambients, e por 

uma propria questao de sobrevivencia no mercado, ha necessidade de uma gestao 

ambiental que possibilitara a realizac;ao de bons neg6cios e no futuro sera a unica 

forma de empreender neg6cios de forma duradoura e lucrativa. 

Diante do estudo proposto, conclui-se que atualmente a adoc;ao de praticas 

ambientais ja esta incorporada a gestao de ambos os bancos, tanto Banco do Brasil 

quanto Bradesco possuem a conscientizac;ao ambiental e realizam constantemente 

mudanc;as ou adaptac;oes visando a sustentabilidade de seus neg6cios. 

As gestoes ambientais juntamente com a responsabilidade social, tornam-se 

importantes instrumentos gerenciais para capacitac;ao e criac;ao de condic;oes de 

competitividade para as organizac;oes, qualquer que seja seu segmento economico. 

Dentro dos contornos delineados, Banco do Brasil e Bradesco sao ban cos, 

com responsabilidade socioambiental e que realizam diversos programas neste 

sentido como forma de comprometimento com a sociedade, alem das polfticas 

internas voltadas ao meio ambients, como: operac;oes financeiras em que se aplica a 

polftica de risco socioambiental, produtos ambientalmente corretos oferecidos aos 

clientes, verificac;ao de itens da analise de risco socioambiental, relat6rio das 

informac;oes divulgadas acerca dos projetos financiados no ambito dos Princfpios do 

Equador, que envolvem a sustentabilidade e os impactos na conduta ambiental dos 

bancos, a comprovac;ao exigida dos parceiros comerciais e analises do uso da agua, 

da energia eletrica, dos combustfveis f6sseis e no tratamento de seus resfduos. 

Observou-se que na analise realizada muito fatores ganharam destaque no 

envolvimento dos bancos com o meio ambients, a busca por certificac;oes 

ambientais, a realizac;ao de auditorias ambientais, a adoc;ao do Sistema de Gestao 

Ambiental e como forma de divulgac;ao a sociedade a preocupac;ao e 

conscientizac;ao socioambiental de ambos os bancos referenciados com destaque o 

marketing ambiental. 
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Sendo assim, os bancos Bradesco e Banco do Brasil estao realizando urn 

excelente trabalho tanto em suas dependencias, como disseminadores da cultura 

ambiental perante seus funcionarios, com as demais organiza96es, atraves da 

transforma9ao e influencia ecol6gica nos neg6cios com efeitos economicos cada vez 

mais profundos e tambem com diversos trabalhos voltados para a sociedade. A 

analise da aplica9a0 das praticas ambientais pelos bancos Bradesco de Banco do 

Brasil demonstrou na verdade, que se excluindo o fato de apenas alguns itens 

serem adotados por urn banco e nao pelo outro, de modo geral, sao bancos com alta 

responsabilidade socioambiental reconhecidamente valorizada inclusive por 

organismos internacionais. 

Por fim, cabe destacar que neste estudo nao tivemos a pretensao de esgotar a 

pesquisa sobre este tema de grande relevancia e importancia pelo real 

aprofundamento que merece. Como destacam Cervo e Bervian (2002, p. 5) "A 

ciencia e uma das poucas realidades que podem ser legadas as gera96es seguintes. 

Os homens de cada perfodo hist6rico assimilam os resultados cientfficos das 

gera96es ante rio res, desenvolvendo e ampliando alguns aspectos novos". Portanto, 

sugerimos que outros estudos sejam propostos para viabilizar o devido 

aprofundamento. 
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7. ANEXOS 
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7.1 ANEXO I 

ARTIGO 225 DA CONSTITUIQAO FEDERAL 



Constituicio Federal - CF - 1988 

Titulo VIII 

Da Ordem Social 

Capitulo VI 

Do Meio Ambiente 

78 

Art. 225. Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de 
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e 
futuras geragoes. 

§ 1 o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder publico: 

I - preservar e restaurar os processes ecol6gicos essenciais e prover o manejo 
ecol6gico das especies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pals e 
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulagao de material genetico; 

Ill - definir, em todas as unidades da Federagao, espagos territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteragao e a supressao 
permitidas somente atraves de lei, vedada qualquer utilizagao que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua protegao; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalagao de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradagao do meio ambiente, estudo previo de impacto 
ambiental, a que se dara publicidade; 

V - controlar a produgao, a comercializagao e o emprego de tecnicas, metodos e 
substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 

VI - promover a educagao ambiental em todos os mve1s de ensino e a 
conscientizagao publica para a preservagao do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que coloquem 
em risco sua fungao ecol6gica, provoquem a extingao de especies ou submetam os 
animais a crueldade. 

§ 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solugao tecnica exigida pelo 6rgao publico 
competente, na forma da lei. 
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§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os 
infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sangoes penais e administrativas, 
independentemente da obrigagao de reparar os danos causados. 

§ 4°- A Floresta Amazonica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimonio nacional, e sua utilizagao far-se
a, na forma da lei, dentro de condigoes que assegurem a preservagao do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5° - Sao indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
agoes discriminat6rias, necessarias a protegao dos ecossistemas naturais. 

§ 6° - As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localizagao definida 
em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas. 


