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RESUMO 

A Responsabilidade Socioambiental tem ocupado espaço central no debate 

econômico internacional como o meio de gestão capaz de equilibrar o progresso 

econômico com a dimensão social e ambiental de modo a garantir um 

desenvolvimento sustentável. Alcançando diferentes áreas de conhecimento, a 

construção desse conceito passou por inúmeras controvérsias e questionamentos até 

se configurar como uma política setorial. Entender essa evolução, seus 

relacionamentos e os comandos normativos que as disciplinam, se torna relevante 

para a compreensão do mundo econômico atual e futuro. Por conta disso, o presente 

trabalho tem por objetivo analisar a regulação socioambiental do Sistema Financeiro 

Nacional criado pelo Banco Central do Brasil, no âmbito da Resolução n° 4.327/ 2014, 

marco regulatório brasileiro que instituiu a Responsabilidade Socioambiental às 

instituições bancárias autorizadas a funcionar no Brasil. A pesquisa demonstra as 

questões sociais e ambientais sendo internalizadas pelo sistema financeiro como uma 

nova modalidade de risco e o seu gerenciamento eficiente pode representar novas 

oportunidades para empresas inovadoras. Através da Resolução n°4.327/2014, o 

Sistema Financeiro Nacional reforça o compromisso do Brasil com as políticas 

socioambientais, mas estes avanços ainda precisam ser amplamente discutidos pelas 

lideranças globais para que suas práticas sejam disseminadas de forma sistemática e 

assim possibilitem a transformação da sociedade rumo a sustentabilidade. 

Palavras-chave: Responsabilidade Socioambiental. Risco Socioambiental. 
Instituições Financeiras. 



ABSTRACT 

Socioenvironmental Responsibility has occupied a central place in the 

international economic debate as the means of management capable of balancing 

economic progress with the social and environmental dimension in order to ensure 

sustainable development. Reaching different areas of knowledge, the construction of 

this concept went through countless controversies and questions until it was configured 

as a sectoral policy. Understanding these developments, their relationships, and the 

normative commands that govern them, becomes relevant to understanding the 

current and future economic world. Because of this, this paper aims to analyze the 

socio-environmental regulation of the National Financial System created by the Central 

Bank of Brazil, within the scope of Resolution No. 4,327 / 2014, Brazilian regulatory 

framework that established Social and Environmental Responsibility to banking 

institutions authorized to operate in Brazil. . The research demonstrates social and 

environmental issues being internalized by the financial system as a new risk modality 

and their efficient management may represent new opportunities for innovative 

companies. Through Resolution No. 4,327 / 2014, the National Financial System 

reinforces Brazil's pioneering attitude towards social and environmental policies. 

These advances have yet to be widely discussed by global banking supervisory 

leaders so that their practices are systematically disseminated and thus enable society 

to transform itself towards sustainability. 

Keywords: Socioenvironmental Responsibility. Socio-environmental risk. Financial 
Institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a revolução industrial até meados dos anos 1980, uma resistência a 

qualquer forma de proteção ao meio ambiente ou impacto socioambiental se manteve 

por parte predominante da população mundial. As atenções voltadas para o 

crescimento industrial e financeiro desconsideravam os limites que o capital natural e 

humano poderiam impor ao desempenho econômico, não reconhecendo a ideia de 

responsabilizar os agentes produtivos pelos danos causados ao ambiente. Mas até 

que ponto essas atitudes podem se sustentar? 

Mudanças climáticas, exploração excessiva dos recursos naturais, produção 

crescente de resíduos e violência urbana são alguns dos fatores que colocam em 

questionamento o modo de produção e consumo vigentes, exigindo da sociedade uma 

transformação de pensamento e princípios. Envolvendo a responsabilidade 

socioambiental, um novo paradigma sustentável é construído, conscientizando as 

pessoas das limitações do planeta em garantir o futuro das próximas gerações caso 

um desenvolvimento equilibrado entre os recursos sociais, ambientais e econômicos 

não seja priorizado. 

Na medida em que reduz o bem-estar social e coloca em risco as condições 

de vida no planeta, a qualidade do meio ambiente deixa de ser uma questão exclusiva 

de ecologistas, biologistas ou conservacionistas. Solucionar de forma prática a 

escassez dos recursos socioambientais passa a requerer um tratamento 

interdisciplinar compreendendo várias áreas de conhecimento. A Economia, como 

uma ciência que busca racionalizar o uso de recursos escassos da sociedade, 

também apresenta suas contribuições para o alcance de um mundo sustentável. O 

setor financeiro, por exemplo, tem mostrado grande capacidade de estimular práticas 

socialmente responsáveis entre os agentes econômicos, em parte por encontrar 

nestas ações boas oportunidades de negócios, mas sobretudo pela relevância do 

setor financeiro na estabilidade monetária e seu potencial de gerar crises sistêmicas. 

Exposto isso, o problema de pesquisa é: por que o Bacen instituiu a Resolução 

n° 4.327/2014, que dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no 

estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental 

pelas instituições financeiras autorizadas a funcionar no Brasil? Neste contexto, este 

trabalho procura analisar o desenvolvimento da política de gestão socioambiental 

instituída pelo Banco Central do Brasil (Bacen), materializada na Resolução n° 
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4.327/2014, como norma reguladora para instituições financeiras autorizadas a 

funcionar no Brasil. Os objetivos específicos são: diagnosticar o cenário ambiental, 

social e econômico que inspirou a Resolução n° 4.327/2014; analisar como se deu o 

desenvolvimento das normativas do sistema financeiro que abrangem as questões de 

responsabilidade socioambiental; investigar as normas propostas pelo Bacen na 

resolução n° 4.327/2014. 

Para alcance dos objetivos optou-se por revisar a literatura sobre a 

responsabilidade socioambiental e sua relação com o sistema financeiro, levantar as 

normativas financeiras nacionais e internacionais que abordam o tema e, através 

destas informações, desenvolver uma análise crítica da resolução n° 4.327/2014 do 

Bacen. No desenvolvimento do estudo foram utilizadas pesquisas do tipo, 

bibliográficas e descritivas. A pesquisa bibliográfica é feita através de materiais 

publicados em livros, artigos científicos, dissertações e teses, podendo ser 

considerada parte da pesquisa descritiva, a qual registra, analisa e correlaciona fatos 

ou fenômenos sem manipulá-los. Procurando desenvolver uma fundamentação 

teórica ligada a área de economia ambiental e finanças, as informações levantadas 

ao longo de todo o trabalho proporcionara a construção de uma análise descritiva, 

dando prosseguimento ao tema de grande relevância para a conservação da 

biodiversidade. 

A monografia está organizada em quatro capítulos, além desta introdução. O 

segundo capítulo apresenta os aspectos históricos e teóricos da responsabilidade 

socioambiental. O terceiro examina a associação entre a Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRSA) e o sistema financeiro. O quarto capítulo analisa a 

implantação da PRSA no sistema financeiro brasileiro. Por fim, no último capítulo são 

apresentadas as conclusões do estudo. 
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2 A S P E C T O S HISTÓRICOS E TEÓRICOS DA RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 

A globalização e o progresso tecnológico provocaram diversas transformações 

na produção, consumo, comunicação e regulação no mundo contemporâneo. A 

exploração desmedida de recursos sociais e ambientais em prol do progresso 

econômico começa a ser intensamente questionada pela população, contribuindo 

para a construção de um novo paradigma socioambiental (FERREIRA; GUERRA, 

2012). As organizações, a fim de melhorar a condição de vida no planeta, buscam 

estabelecer novos padrões de produção e consumo, enfrentando os problemas da 

sociedade com maior eficiência e proatividade (SOUZA, 2015). Nesse contexto, a 

responsabilidade socioambiental emerge como forma de gestão ética e transparente, 

permitindo a empresa criar valor para suas partes interessadas e fortalecer sua 

imagem frente a um mercado cada vez mais informado e exigente. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o surgimento da política de 

responsabilidade socioambiental, abordando os principais marcos da sua história 

evolutiva e as principais preposições de seu desenvolvimento teórico. Para tanto, a 

primeira seção expõe os elementos históricos que contribuíram para a inserção da 

responsabilidade socioambiental no contexto contemporâneo, enquanto a segunda, 

apresenta uma discussão teórico-histórica, mostrando algumas iniciativas teóricas e 

aplicadas de políticas de responsabilidade socioambiental. 

2.1. A EMERGÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Ao longo dos anos o desenvolvimento da economia capitalista provocou 

inúmeras mudanças nas relações sociais e de trabalho. As características negativas 

deste desenvolvimento, presentes desde a industrialização, acabaram influenciando 

de diversas formas as concepções de responsabilidade social. Embora parte da 

sociedade e dos governos tenham ignorado o impacto social e ambiental causado 

pelas atividades econômicas, em favor da maximização do lucro, a cobrança de um 

comprometimento social com a comunidade continuou a permear as relações 

organizacionais. Assim, moldado pelos valores morais de cada época, o conceito de 

responsabilidade socioambiental foi gradativamente redimensionado, tomando 

relevância tanto no debate internacional quanto no mundo corporativo e, se 
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configurando como importante dimensão do desenvolvimento sustentável (DE 

BENEDICTO, 2002). 

As práticas de responsabilidade social surgiram no início do século XX, em um 

momento de transição da sociedade agrícola para industrial, onde o crescimento 

produtivo, advindo do desenvolvimento tecnológico, gerava lucros crescentes e 

prosperidade para o comércio e à indústria (TENÓRIO, 2004). Neste período, o 

liberalismo era a ideologia econômica dominante e, baseado em princípios da 

propriedade e iniciativa privada, defendia que a função social das empresas se 

restringia a gerar empregos e pagar impostos, enquanto ao Estado caberia promover 

as ações sociais essenciais e zelar pela concorrência das empresas (DE SOUSA, 

2010). 

O processo de industrialização, ao desencadear tantas transformações, não 

provocou apenas crescimento produtivo e acumulação de capital, mas também 

causou externalidades negativas como a degradação da qualidade de vida, a 

intensificação dos problemas ambientais e a precariedade das relações de trabalho 

(TENÓRIO, 2004). Para compensar os impactos negativos, os empresários 

realizavam ações sociais para beneficiar a comunidade, fora do âmbito dos negócios, 

como parte de uma obrigação moral (BORGER, 2001). Assim, estas ações 

filantrópicas, oriundas do forte caráter religioso e frequentemente restritas a indivíduos 

com grandes fortunas como os reconhecidos filantropos Andrew Carnegie, Henry Ford 

e Rockefeller, estariam na origem do surgimento da responsabilidade social. 

Os primeiros movimentos de caráter social dentro do âmbito empresarial são 

identificados em 1916, quando Henry Ford, presidente e acionista majoritário da Ford, 

decidiu não distribuir parte dos dividendos aos acionistas em benefício da empresa e 

funcionários. A ideia não foi aceita pelo poder hegemônico da época, fazendo as 

ações sociais da empresa serem combatidas e reduzidas a ações individuais de 

empresários. Apesar dos impasses, este episódio marcaria o nascimento de maiores 

debates em torno do assunto no ramo empresarial (LOPES, 2016). Finalmente, em 

1953, o economista Howard Bowen realizaria uma análise mais criteriosa e profunda 

sobre as atividades sociais dentro das organizações privadas. Sua obra, 

"Responsabilidade do Homem de Negócios", ao destacar que as empresas deveriam 

se preocupar com os objetivos e valores das sociedades a onde estão inseridas, 
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marcaria uma nova etapa na construção do conceito de responsabilidade social 

(BOWEN 1, 1953 apud LOPES, 2016). 

Conforme Barbiere e Cajazeira (2012), em 1962 o assunto é polemizado 

quando Milton Friedman afirma assiduamente que a responsabilidade social das 

empresas é gerar lucro para seus acionistas, dentro das leis. Pai do monetarismo, 

ganhador do prêmio Nobel de Economia (1976) e grande influenciador econômico do 

século XX, Friedman exaltava ao mundo os benefícios do liberalismo. 

Ultimamente um ponto de vista específico tem obtido cada vez maior 
aceitação - o de que os altos funcionários das grandes empresas e os líderes 
trabalhistas têm uma responsabilidade social além dos serviços que devem 
prestar aos interesses de seus acionistas ou de seus membros. Este ponto 
de vista mostra uma concepção fundamentalmente errada do caráter e da 
natureza de uma economia livre. Em tal economia só há uma 
responsabilidade social do capital - usar seus recursos e dedicar-se a 
atividades destinadas a aumentar seus lucros até onde permaneça dentro 
das regras do jogo, o que significa participar de uma competição livre e 
aberta, sem enganos ou fraude. (FRIEDMAN, 1985, p. 23) 

De acordo com Tenório (2004), a maximização do lucro resumia a essência do 

pensamento liberal e legitimava o seu modo de produzir enquanto qualquer prática de 

caridade por parte dos empresários era vista como empecilho ao crescimento e 

desenvolvimento da sociedade. Mas, ao contrário do que se imagina, seus 

argumentos contra a responsabilidade social das empresas foram de grande valia 

para o desenvolvimento do tema, pois, contrariar a genialidade de Friedman exigiu 

grandes esforços de acadêmicos e ativistas fazendo essa questão avançar bastante 

nos anos seguintes (DE OLIVEIRA, 2006). 

Ao longo dos anos 70 a popularização do tema no cenário internacional, bem 

como a crescente conscientização dos consumidores sobre a degradação ambiental 

e social, exigiu maior responsabilidade dos agentes econômicos. Em 1972, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Conferência das Nações Unidas 

em Estocolmo na Suécia sobre ambiente humano, foi a primeira grande reunião de 

chefes de Estado relacionada ao meio ambiente, tornando-se um marco para 

desenvolvimento da responsabilidade socioambiental ao associar desenvolvimento 

econômico à prudência ecológica e à justiça social (POTT; ESTRELA, 2017). 

A década de 80 foi um período marcado por várias tragédias ambientais, que 

provocariam danos imensuráveis à sociedade e ao meio ambiente, exemplo disso foi 

1 BOWEN, H. Social Responsibilities of the Businessman Harper & Row. New York, 1953. 
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o vazamento de metil-isocianato em Bhophal onde, de acordo com Greenpeace 

(1999), cerca de dezesseis mil pessoas morreram; o vazamento de material radioativo 

na usina de Chernobyl que a longo prazo causaria a morte de aproximadamente cem 

mil pessoas; ainda o acidente da Exxon-Valdes, no qual o vazamento de petróleo no 

mar deixou danos incalculáveis na costa do Alaska (DEMAJOROVIC, 2000). 

As justificativas para uma conduta indiferente às questões socioambientais se 

mostravam cada vez mais incoerentes ao cenário mundial, uma vez que os indivíduos 

e instituições passavam a condenar os impactos negativos das atividades produtivas, 

cobrando um tratamento muito mais amplo e responsável por parte das empresas. 

Desta forma, a conscientização ambiental ganhava mais espaço na mobilização 

internacional, os governos de vários países iniciavam seus processos de 

regulamentação ambiental, impondo as empresas os custos ambientais da sua 

atividade produtiva, e a cobertura destes eventos pela mídia aumentava a pressão 

popular sobre as empresas (DE SOUSA, 2010). 

Com o objetivo de estabelecer uma nova relação com o meio ambiente, em 

1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou o 

relatório "Nosso Futuro Comum". Chefiado pela Ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland, a "Comissão de Brundtland" apresentou ao mundo o conceito de 

desenvolvimento sustentável, entendido como o "desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender 

suas próprias necessidades" (ONU, 2015). Esse conceito de sustentabilidade, 

motivado pela preocupação ambiental, terminaria por envolver as dimensões 

econômica e social, bem como incluiria a responsabilidade social empresarial como 

forma de gestão ética e transparente para com as partes interessadas (BORGER, 

2001). 

A década de 1990 foi marcada pela realização de diversas conferências 

internacionais, visando produzir medidas efetivas para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Entre as reuniões mundiais organizadas nesse período 

é importante destacar a "Rio-92", Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de Janeiro, onde os países 

reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e estabeleceram 

convenções e medidas a fim de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a 

utilização racional dos recursos do planeta. Além disso, foi acordado que os países 

em desenvolvimento deveriam receber apoio financeiro e tecnológico para 
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alcançarem outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável, inclusive com a 

redução dos padrões de consumo (POTT; ESTRELA, 2017). 

Nesse período, além da mobilização política internacional, é importante 

destacar a participação de organizações não-governamentais (ONGs) na promoção e 

divulgação da Responsabilidade Social Empresarial. No Brasil, a IBASE (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) e o Instituto Ethos produziriam 

ferramentas importantes para auxiliar as empresas a incorporarem conceitos de 

responsabilidade socioambiental e sustentabilidade em suas estratégias de negócios 

(BORGER, 2001). 

Finalizando o século XX, em 2000, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, 

lançou o Pacto Global a fim de mobilizar a comunidade empresarial na adoção de 

políticas de responsabilidade social empresarial e sustentabilidade. A iniciativa 

voluntária procurou conciliar os direitos humanos, trabalhistas com os conceitos de 

sustentabilidade através de um conjunto de princípios e valores fundamentais a serem 

aceitos internacionalmente no mundo dos negócios (FERREIRA; GUERRA, 2012; 

INSTITUTO ANTAKARANA, 2007; PACTO..., 2019). 

No século XXI, as discussões ambientais não conseguem manter o ritmo de 

transformações adquiridas nos anos 90. Entre 2002 e 2012, as Conferências das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecidas por 

Rio+10 e Rio+20, não inovaram em relação às conferências anteriores. A primeira se 

limitaria a repetir o que já se sabia e a manter seus desafios. A segunda ressaltou 

uma postura de afastamento entre discursos e compromissos concretos dos 

governos. Desta forma, durante as primeiras décadas do século, poucos avanços 

foram observados com relação à responsabilidade socioambiental, pois, os princípios 

de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável continuaram sendo vistos como 

entrave ao crescimento econômico (POTT; ESTRELA, 2017). 

A observação destes fatos permite identificar a importância da 

Responsabilidade Socioambiental dentro do contexto contemporâneo como 

promotora do desenvolvimento sustentável. Os estudos envolvendo a 

responsabilidade socioambiental expõem como a controvérsia inerente ao assunto 

estimula a discussão, mas, ao mesmo tempo, dificulta a formação de consenso 

conceitual. Com objetivo de conhecer os posicionamentos presentes nesta literatura, 

a próxima seção apresenta os principais fundamentos teóricos aplicados à política de 

responsabilidade socioambiental. 
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2.2. A POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Pardini et al. (2007) e Topke e Tavares (2015) acreditam que a crescente 

quantidade de estudos sobre a responsabilidade social revela uma nova perspectiva 

mundial voltada para as questões sociais e ambientais. A abrangência socioambiental 

favoreceu diferentes concepções de responsabilidade, que tratadas por várias 

correntes teóricas, distanciam o debate de uma definição conceitual, tornando este 

assunto complexo e, muitas vezes, difícil. Portanto, com a intenção de justificar e 

esclarecer o conceito, esta seção apresentar algumas iniciativas teóricas para a 

construção da política de responsabilidade socioambiental. 

Segundo GUIMARAES (1984), os posicionamentos no sentido de contrapor os 

objetivos econômicos frente as metas sociais, poderiam se resumir de três maneiras. 

A primeira, com postura "tradicional" à discussão, segundo a visão clássica da 

empresa, defende que a única função da empresa é gerar lucro ao acionista e a 

responsabilidade social traria prejuízo para a organização. Contrapondo esta corrente, 

o segundo posicionamento destaca que o benefício social da empresa deve superar 

o econômico. Nesta visão um novo sistema social deve ser adotado, abolindo a 

propriedade privada e compartilhando os benefícios econômicos. O último 

posicionamento defende um ponto de vista mais neutro e progressista, na qual a ideia 

básica não discrimina o lucro, este é justo e legítimo, mas sustenta a cobrança de uma 

postura social das empresas. 

Neste conflito entre desempenho social e econômico, a predominância do 

critério econômico faz a responsabilidade social ser vista como um mal necessário as 

empresas. Para a autora, defender os interesses dos acionistas ainda seria a 

realidade da maioria dos empresários. Há quem se preocupe com a responsabilidade 

social, mas as preocupações estão mais direcionadas em passar uma imagem melhor 

da empresa, do que realmente integrar a dimensão socioambiental nos negócios. A 

falta de uma fundamentação teórica consistente da responsabilidade social deixa as 

práticas sociais limitadas a um discurso bonito, beneficiando mais às elites 

empresariais do que a sociedade (GUIMARÃES, 2013). 

Para Borger (2001), os estudos derivados do embate entre desempenho 

econômico e social mostram a natureza complexa e contraditória dessa discussão, 

pois estariam baseados em conceitos diferentes, dificultando o estabelecimento de 
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relações causais ou sistematização. Diferente da abordagem acima, as tentativas de 

contrapor lucratividade e responsabilidade social, além de intensificar o debate sobre 

o conteúdo e extensão da responsabilidade social nos negócios, concluem que esta 

não é uma restrição a maximização dos lucros, mas uma variável de valor estratégico. 

Por isso, aspirando sobreviver da melhor forma, os negócios deveriam substituir a 

maximização do lucro em curto prazo pela busca de lucros a longo prazo, obedecer 

às leis e regulamentações, considerar o impacto não mercadológico de suas decisões 

e procurar maneiras de melhorar a sociedade por uma atuação orientada para a 

responsabilidade e sustentabilidade dos negócios (BORGER, 2001). 

Na opinião de Kreitlon (2004), a discussão teórica preocupada em conceituar a 

responsabilidade pode ser organizada em três abordagens ou escolas de 

pensamento. A escola de pensamento Business Ethics, que é a matriz e precursora 

das outras escolas. Seu cunho filosófico e normativo de julgamento moral afirma que 

as empresas estão sujeitas as mesmas regras morais que os indivíduos. A Business 

& Society com sua abordagem contratual, enfatiza a interdependência entre empresa 

e sociedade, pois a empresa, como instituição social, deve servir a sociedade que a 

legitima. Por fim, a Social Issues Management defende uma abordagem instrumental, 

no qual as questões sociais são apenas variáveis tratadas na gestão estratégica das 

empresas. Os conceitos se diferenciariam conforme seus princípios se aproximassem 

a uma ou outra destas escolas. Deste modo, a responsabilidade social empresarial 

ora é tratada como um princípio ético que deve direcionar as atividades de uma 

empresa, ora como uma ação de atendimento a interesses da sociedade que a 

legitima e, ora como uma estratégia de gestão empresarial. 

O conceito elaborado por Archie Carrol é amplo e aborda uma variedade de 

responsabilidades empresariais a fim de explicar os seus fundamentos conceituais. O 

modelo contribui com a visão clássica dos negócios, uma vez que prioriza a 

responsabilidade econômica frente as demais responsabilidades da empresa. Fica a 

critério da organização assumir papeis que vão além de suas obrigações legais para 

propiciar bem-estar à sociedade (PARDINI ET AL., 2007). 

A pirâmide de responsabilidade social desenvolvida por Carrol seria uma 

estrutura de quatro dimensões que engloba a responsabilidade econômica, legal, ética 

e filantrópica originadas das expectativas da sociedade (FIGURA 1). Na base da 

pirâmide estaria a dimensão econômica, logo acima estaria a responsabilidade da 

organização diante as leis e regulamentos. A terceira dimensão representa a 
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responsabilidade ética, no qual são considerados os princípios e padrões de 

comportamentos aceitáveis frente aos públicos internos e externos das empresas. No 

ápice da pirâmide estaria a dimensão filantrópica ou discricionária que se compromete 

com a melhoria da qualidade de vida da sociedade (PARDINI ET AL., 2007). 

FIGURA 1 - PIRÂMIDE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

FONTE: Adaptado de BORGER (2001). 

De acordo com Barbieri e Cajazeira (2012, citado por TOPKE; TAVARES, 2015, 

p.3), a Responsabilidade Social das empresas pode ser conceituada através da 

abordagem de três teorias administrativas: a teoria dos acionistas (stokeholders); a 

teoria das partes interessadas (stakeholders); a teoria do contrato social. 

Na teoria do acionista, a responsabilidade social da empresa é gerar lucros 

dentro da lei. Focado em satisfazer os interesses de proprietários e acionistas. A 

maximização do lucro é o objetivo central da empresa e seus dirigentes, e qualquer 

investimento na área social, interna ou externa à empresa, causa prejuízos ao 

acionista e a sociedade por consequência. 
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A teoria das partes interessadas ou stakeholders descreve como 

responsabilidade social das empresas a obrigação destas em atender aos diversos 

públicos do universo empresarial. A visão sistêmica da organização adiciona a ideia 

de que as empresas sejam engajadas nas relações com as partes interessadas, pois 

estas provem informações, energia e os recursos necessários às suas atividades, 

permitindo a criação de capital social, intelectual, ambiental, e financeiro essencial à 

sustentabilidade da organização. 

A teoria de contrato social se baseia em um contrato hipotético entre empresa 

e a sociedade. A empresa, como instituição social, deve servir a sociedade que a 

legitima. É recente a aplicação desta teoria à Responsabilidade Social Empresarial e, 

neste caso, uma empresa socialmente responsável ganha tanto quanto a comunidade 

que ela supostamente beneficia. 

Para Tachizawa e Pozo (2007), as práticas de responsabilidade socioambiental 

nas empresas deixam de ser um modismo e passam a se consolidar como uma forma 

de gestão permanente. Os resultados econômicos dependerão mais e mais de 

decisões empresariais que considerem as seguintes afirmações: não há conflito entre 

lucratividade e questão ambiental; o movimento de sustentabilidade cresce em escala 

global; clientes e comunidade valorizam cada vez mais práticas socio-responsáveis; 

a demanda e faturamento das empresas são pressionados e dependem diretamente 

de consumidores ecologicamente corretos. 

A expansão da consciência coletiva sobre as demandas sociais e o meio 

ambiente exige uma nova postura dos empresários frente as questões 

socioambientais. A gestão socialmente responsável aparece como resposta natural 

das empresas a estas exigências e como única forma de perpetuar os 

empreendimentos no futuro (TACHIZAWA; POZO, 2007). Para Elkington (1997), as 

práticas sociais, ambientais e econômicas participam igualmente do conceito de 

desenvolvimento sustentável, devendo ser vistas e tratadas com pesos iguais na 

mensuração do desempenho corporativo (FIGURA 2). Ele elabora o conceito Triple 

Bottom Line, uma visão multidimensional onde "a sustentação dos resultados das 

empresas no longo prazo depende da conservação e desenvolvimento das diversas 

formas de capital" (LEMME, 2018, p. 370). 
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FIGURA 2 - TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE 

Responsabilidade Social 
• Estabelecer ações justas para 
trabalhadores, parceiros e 
sociedade 

FONTE: Adaptado de FERREIRA; GUERRA (2012) 

Este inter-relacionamento dos aspectos tidos como pilares ou tripé da 

sustentabilidade desafia as empresas a serem economicamente viáveis, 

ambientalmente corretas e socialmente justas (BORGER, 2001; LEMME, 2018). Não 

fazendo sentido apresentá-las como concorrentes, mas sim como partes integrantes 

do mesmo processo. Borger (2001) afirma que a sustentabilidade e a 

responsabilidade social trazem ao modelo de negócios a perspectiva de longo prazo, 

a inclusão sistemática da visão e das demandas das partes interessadas, e a transição 

para um modelo em que os princípios, a ética e a transparência precedem a 

implementação de processos, produtos e serviços. 

Alinhado a este conceito, Lemme (2018) relaciona o setor financeiro com a 

sustentabilidade, considerando a influência da atividade financeira sobre setor 

produtivo da economia e a relevância das questões socioambientais para a eficiência 

das decisões financeiras. Para o autor, a abordagem ética nem sempre é efetiva no 

tratamento das questões socioambientais, pois as desigualdades existentes no mundo 

impedem a equidade de princípios éticos e justos. Em contrapartida, a importância 

adquirida pela atividade financeira nos setores públicos e privados tem mostrado 

capacidade de influenciar decisões, e apontar tendências em diferentes ramos de 

atividade, tornando possíveis disseminadores de práticas sustentáveis no sistema 

produtivo. 
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O desafio em finanças é direcionar os recursos, considerando os fundamentos 

de risco, retorno e liquidez através do equilíbrio entre custos e benefícios estritamente 

monetários no curto e no longo prazo. Frente a um cenário altamente competitivo e 

dinâmico, negligenciar a relação entre questões socioambientais e desempenho 

financeiro das organizações pode condenar empreendimentos ao fracasso. Se 

antecipando estes problemas, a sustentabilidade corporativa tem ganhado cada vez 

mais espaço no ramo empresarial (LEMME, 2018). 

A crescente consciência da sociedade tem levado ao surgimento de padrões 
que requerem posturas estratégicas adequadas para lidar com as novas 
regras do jogo. As empresas devem escolher entre apenas cumprir as leis ou 
antecipar-se a elas como posicionamento estratégico, com reflexos na sua 
rentabilidade. Isto pode ajudar a obter uma posição de liderança setorial, 
tornando-se modelo para adoção de padrões e fortalecendo ativos intangíveis 
importantes, como reputação e marcas. Pode também, evitar multas, 
paralisações e demandas judiciais. (LEMME, 2018, p.371). 

A sustentabilidade corporativa pode ser associada a excelência de gestão, mas 

para isso, seus aspectos socioambientais devem estar integrados na estratégia 

empresarial e na dinâmica operacional, refletindo-se nos fatores críticos de sucesso, 

indicadores-chave de desempenho e cadeia de valor. Não devendo ser confundida 

com ações socioambientais isoladas, caridade ou filantropia, pois em momentos 

difíceis estas ações são as primeiras a serem cortadas. Já os aspectos 

socioambientais geradores de valor para as atividades econômicas são acentuados, 

fortalecendo a integração entre o capital industrial ou financeiro, natural e social 

(LEMME, 2018). 

Estudos empíricos analisados por Lemme (2018) apresentam correlação 

positiva na maioria dos casos que relacionam o desempenho socioambiental e o 

financeiro corporativo, confirmando que iniciativas empresariais sustentáveis, em um 

ambiente competitivo de contínuas mudanças globais, contribuem para o 

desempenho das organizações. O posicionamento pró-ativo faz a relação positiva ser 

ainda maior, pois além de incorrerem menores riscos, reduzem a probabilidade de 

litígios, melhoram a reputação, conseguem benefícios fiscais e reduzem o custo de 

capital. Os estudos ainda sugerem haver cinco caminhos básicos para geração de 

valor a partir da sustentabilidade, ou value drivers, termo utilizado pela comunidade 

financeira para designar fontes geradoras de valor nas aplicações de capital em 

atividades produtivas (QUADRO 1). 
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QUADRO 1 - CAMINHOS PARA GERAÇÃO DE VALOR SUSTENTÁVEL 

VALUE DRIVERS DESCRIÇÃO 

Inovação tecnológica 

A busca por soluções leva ao 
desenvolvimento de novos processos e 
tecnologias, que se traduzem como 
vantagens competitivas por meio da redução 
de custos ou ganho de eficiência. 

Aumento de receitas 

A diferenciação e o posicionamento de 
produtos ou serviços para grupos que 
preferem produtos ecologicamente corretos e 
comprometidos com causas sociais. 

Valorização de ativos intangíveis 
Reconhecimento social da atuação da 
empresa e do bom relacionamento com os 
diversos stakeholders. 

Gerenciamento de riscos 
Redução de gastos futuros que poderiam 
limitar a atividade da empresa, redução de 
despesas com seguros. 

Fontes preferenciais de financiamento 

Alinhado com as exigências socioambientais 
das mais importantes fontes de 
financiamento de longo prazo de projetos e 
empresas, reduzindo o custo de capital. 

FONTE: Adaptado de LEMME (2018) 

A aproximação do setor financeiro com a sustentabilidade e a consequente 

interação com a economia real torna a transparência de informações socioambientais 

fundamental para a comunicação corporativa. A disseminação e inclusão dos 

relatórios de sustentabilidade, sob modelo da Global Reporting Initiative (GRI), aos 

relatórios anuais de administração mostra como os instrumentos desenvolvidos pelas 

políticas de responsabilidade socioambiental cumprem o objetivo de transparecer com 

franqueza os acontecimentos corporativos. Importante para avaliação de risco e 

retorno, esse aspecto também é valorizado no mercado de capitais, de forma que 

mercados maduros têm incoporado critérios sustentáveis a índices de ações, 

estimulando suas iniciativas. Nos mercados de financiamento, a preocupação com a 

gestão de riscos socioambientais possibilita a aquisição de financiamentos com 

menores taxas, pois a possibilidade de inadimplência e execução de seguros ou 

garantias são reduzidas (LEMME, 2018). 

As interpretações analisadas mostram como a responsabilidade 

socioambiental tem despertado o interesse de várias esferas da sociedade, 

solidificando seus fundamentos no ambiente de negócios. Deixar um mundo mais 

digno para as futuras gerações, passa a ser um compromisso de todos e essa nova 
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postura exige das organizações um papel muito maior do que gerar lucros e atender 

a lei, inclui uma gestão ética e transparente preocupada com o ambiente onde está 

inserida, transformando a empresa em um agente de mudança capaz de cria valor 

para toda a sociedade. O presente trabalho adota a abordagem proposta por Lemme 

(2018), pois trata das questões socioambientais como oportunidades competitivas, em 

vez de ameaça, o que pode fazer toda a diferença no futuro da sociedade. Sendo, a 

associação entre sustentabilidade e o setor financeiro, interessante à análise do 

desenvolvimento das normativas do sistema financeiro brasileiro, objetivo do próximo 

capítulo. 
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3 O SISTEMA FINANCEIRO E A DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL 

Em 1960, nos EUA, surgem as primeiras opções de fundos de investimentos 

contemplando variáveis sociais, como os que excluíam empresas coniventes com o 

regime de apartheid da África do Sul. Em 1972, a primeira conferência das Nações 

Unidas sobre meio ambiente, foi realizada em Estocolmo, a qual reuniu cerca 113 

países e marcou o início das discussões para a inserção da dimensão ambiental na 

tomada de decisão dos agentes. A preocupação com impactos ambientais alcança as 

principais estruturas de financiamento de longo prazo e ONGs começam a cobrar dos 

bancos públicos e privados uma postura mais responsável, condizente com o seu 

papel de intermediador de recursos entre os agentes econômicos. Com intuito de dar 

maior segurança ao sistema financeiro internacional, os principais bancos centrais 

elaboram o Acordo de Basileia, instrumento internacional de normatização 

operacional e gerenciamento de riscos bancários. 

O objetivo deste capítulo é analisar como ocorreu o desenvolvimento das 

normativas do sistema financeiro internacional que abrangem as questões de 

responsabilidade socioambiental. Desta maneira, nesta seção é apresentado o 

contexto envolvido na elaboração dos Acordos de Basileia I, II e III, mostrando quais 

inciativas estão relacionadas com a responsabilidade socioambiental. 

O processo de globalização e desregulamentação dos mercados financeiros, a 

partir da década de 70, têm colocado desafios significativos para os sistemas de 

regulação e supervisão bancária. Os avanços tecnológicos nas áreas de transporte e 

telecomunicações possibilitaram o rompimento dos limites naturalmente impostos à 

circulação de mercadorias e capitais, interconectando todos os sistemas de produção 

e consumo de recursos. Assim, a abertura e independência dos mercados financeiros 

passou a conviver com vultuosos fluxos de capitais circulando diariamente entre as 

economias internacionais. Enquanto os ativos bancários se multiplicavam em 

diversidade e complexidade, se tornando mais vulneráveis a questões que 

extrapolavam o âmbito do crédito, o risco do sistema financeiro, antes condicionado 

apenas a situação econômica do país-sede, acaba se transformando em um risco 

global, poderoso o suficiente para afetar performances econômicas em todos os 

continentes (MAIA, 1996). 

Com a intenção de identificar estes riscos e lidar com eles da forma mais 

apropriada, se torna recorrente a discussão sobre métodos de regulação e supervisão 
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do sistema financeiro internacional, com o desafio de criar um instrumento que fosse 

ao mesmo tempo, justo e universal. Ao fim dos anos 90, um enorme progresso com 

relação à coordenação de política regulatória é acordado. Na cidade de Basileia, um 

novo padrão de regulamentação do setor bancário internacional é estabelecido na 

tentativa de harmonizar as diversas normativas vigentes. 

Em 1988, na cidade de Basileia, Suíça, o Comitê de Basileia para Supervisão 

Bancária (BCBS) 2 elaborou o documento International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, mais conhecido como o Acordo de Basileia I. 

Este documento apresenta o resultado de um longo processo de negociação entre o 

Comitê e os principais bancos centrais do mundo para assegurar a convergência 

internacional dos regulamentos de supervisão que controlam a adequação dos bancos 

internacionais (BCBS, 1988). Endossado pelos bancos centrais do G-10 e aprovado 

pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), a primeira versão do Acordo de 

Basileia, compriu com o objetivo de representar um marco histórico para o sistema 

bancário mundial e um dos principais indutores para o aprimoramento do sistema de 

gestão de risco nas instituições financeiras (GUIMARÃES, 2015). 

Conforme disposto no Acordo, haviam dois objetivos centrais que norteavam o 

trabalho do Comitê sobre a convergência regulamentar. Em primeiro lugar, as 

medidas deveriam servir para fortalecer a solidez e estabilidade do sistema bancário 

internacional e, em segundo lugar, o enquadramento deveria ser justo e ter um alto 

grau de consistência na sua aplicação aos bancos em diferentes países, visando 

diminuir a desigualdade competitiva entre os bancos internacionais. O tratado foi 

amplamente aceito pelo sistema bancário e os bancos manifestaram apoio a ideia de 

implantação das medidas ao nível nacional o quão logo fosse possível. Após os 

membros do Comitê conseguirem, nos respectivos países, transformar em leis as 

recomendações feitas em Basileia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial também passaram a exigir a existência do acordo como critério para 

aprovação de empréstimos, ações que contribuíram para a ampla disseminação das 

medidas (SOBREIRA; MARTINS, 2011). 

2 O comitê da Basileia apresenta-se como a maior fonte de regulamentação da atividade bancária no 
mundo, sendo suas publicações entendidas como propostas de normas de conduta e diretrizes de 
supervisão, estimulando sua adoção em todos os mercados. 
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O Acordo não só pôs fim a diversas regulamentações presentes nos bancos 

internacionais, fontes de vantagens competitivas prejudiciais à competição do 

mercado, como também estimulou a criação de sistemas de informações capazes de 

gerenciar riscos de maneira prévia e eficiente. Posteriormente, com a evolução dos 

acordos, novos tipos de risco passaram a incorporar o cálculo de requerimento de 

capital, como o risco operacional e de liquidez. Os avanços dos sistemas legais, 

regulamentares e do gerenciamento de risco continuam trazendo novas 

complexidades para o sistema financeiro, exigindo que as instituições administrem 

novas modalidades de riscos, além daqueles recomendados pelos acordos de 

Basileia, tais como: legal, reputacional, estratégico, sistêmico, socioambiental e outros 

(GUIMARÃES, 2015; NETO, 2015). 

De acordo com estudo publicado pela Associação Brasileira de Bancos 

(ABBC), mesmo com a importância adquirida pelas questões socioambientais no 

mundo dos negócios, as dúvidas existentes sobre estas questões causam dificuldades 

para os gestores no momento de precificá-las. Como o objetivo dos bancos não é 

acabar com os riscos, mas sim monitorar com precisão suas fontes de modo a 

controlá-los e mitigá-los, termina sendo mais prático e evidente quando as questões 

socioambientais são transformadas em risco financeiro (TOSINI, 2007). 

O risco socioambiental é entendido como a possibilidade de danos que uma 

atividade econômica pode causar ao meio social e ambiental (BACEN, 2014). Neste 

caso, o dano não precisa estar efetivado para que a empresa tenha perdas, a imagem 

de uma instituição já pode ser negativamente abalada apenas com a possibilidade do 

dano ambiental, razão pela qual há uma relutância em se financiar projetos de altos 

riscos socioambientais. Outro destaque muito importante deste risco é sua 

característica de potencializar as demais modalidades de risco, como o operacional, 

de crédito e de mercado de forma direta e indireta. As instituições financeiras estariam 

indiretamente expostas ao risco socioambiental nas operações de crédito ao 

financiarem uma empresa poluidora, por exemplo (ABBC; PWC BRASIL, 2015). 

Pelo Princípio do Poluidor-Pagador (PPP) empregado na legislação tanto em 

países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, a empresa é obrigada 

a reparar o dano ambiental que provocou, podendo desestabilizar sua situação 

financeira e como consequência não honrar os pagamentos com seus credores, os 

bancos. A exposição direta das instituições ao risco pode acontecer, pois, problemas 

socioambientais de efeito global, como mudanças climáticas ou a escassez de água, 
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importantes para o setor agropecuário e de energia, podem comprometer a 

capacidade financeira dos tomadores de crédito em realizar seus pagamentos (ABBC; 

PWC BRASIL, 2015). 

Com relação ao risco de mercado, o estudo da ABBC e PWC Brasil (2015) 

também expõe que a falta de transparência das empresas com as questões 

socioambientais ainda inviabiliza a avaliação adequada dos fornecedores de crédito e 

financiadores. Contudo, comprovações de que os mercados de capitais são afetados 

de maneira positiva e negativa pelo desempenho socioambiental empresarial, também 

têm motivado investidores e organizações em pressionar orgãos reguladores para 

obrigar as empresas a divulgarem sobre a materialidade dos riscos socioambientais, 

especialmente as relacionadas com o clima, ou as oportunidades de negócios 

relacionados com a energia limpa. 

Os Acordos de Basileia, como um dos principais indutores do aprimoramento 

do gerenciamento do risco nas instituições financeiras abriu caminho para que outros 

riscos fossem melhor analisados, controlados e administrados. Mesmo com a 

relevância do primeiro Acordo, somente na segunda versão que encontramos citações 

sobre a questão ambiental (BCBS, 2004). Mais precisamente, sobre os requisitos 

adicionais de gerenciamento de garantias, no qual, os bancos devem monitorar 

adequadamente o risco de responsabilidade ambiental em relação à garantia, quanto 

a presença de material tóxico em uma propriedade, mitigando o risco de 

responsabilidades legais associadas às garantias executadas. Conforme Tosini 

(2007), o Segundo Acordo considera outros riscos enfrentados pelos bancos para 

efeito de cálculo de capital regulatório, exigindo um gerenciamento de riscos mais 

complexo e preciso com capacidade de agregar novas modalidades de riscos, como 

o risco socioambiental. 

Na terceira versão do Acordo não há uma abordagem específica dos riscos 

socioambientais e sim uma ampliação das exigências mínimas de capital com intuito 

de endurecer o sistema de gerenciamento de risco. O pacote de reformas aplicado no 

Acordo de Basileia III compreende lições da crise financeira de 2008, quando os 

bancos operavam com alta alavancagem extrapatrimonial e grande exposição a 

riscos. De acordo com o documento, as medidas seriam para fortalecer as regras 

globais de capital e liquidez e promover um setor bancário capaz de absorver choques 

financeiros e econômicos independente da sua origem. "Um sistema bancário forte e 

resiliente é a base para uma economia de crescimento sustentável, pois, os bancos 
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estão no centro do processo de intermediação de crédito entre poupadores e 

investidores" (BCBS, 2010). 

Em um estudo elaborado pela FEBRABAN (2014) em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas, a implementação do Acordo de Basileia III pode levar a interpretação 

de que haverá menor oferta de recursos por partes dos bancos a projetos de longo 

prazo de maturação, incluindo aqui os projetos ligados as questões ambientais, pois, 

tendem a ser mais arriscados que os da esfera tradicional, por conta de suas 

características mais inovadoras. Mas o contrário também seria verdadeiro, as 

empresas socialmente responsáveis estariam melhor preparadas para o 

gerenciamento de seus riscos apresentando maior qualidade nos demais quesitos 

utilizados para concessão de crédito. O aprimoramento feito no Acordo, no sentido de 

intensificar a melhoria de riscos de gestão e governança, bem como transparência e 

a divulgação de dados se encontram com os propósitos da responsabilidade 

socioambiental, estimulando as demais empresas a adotarem praticas mais 

responsáveis com o ambiente para se ter um melhor acesso ao crédito, a preferir uma 

governança preocupada com meio ao qual esta inserida e usar disso como um 

diferencial competitivo. 

Para Guimarães (2015), a preocupação regulatória com gerenciamento de 

todas as modalidades de risco, exige uma gestão do risco socioambiental eficiente, 

com a capacidade necessária para avaliar os impactos ambientais causados por 

beneficiários do crédito bancário. Para tanto, a gestão do risco socioambiental deve 

fazer parte do processo de concessão de crédito nas instituições financeiras, estando 

contida nas etapas da estrutura de gerenciamento de risco de crédito, oferecendo 

subsídios para as decisões estratégicas e operacionais referentes a relacionamentos, 

aprovações de propostas, definição de limites, liberação de recursos e identificação 

de oportunidades de negócios. Mais uma vez é possível observar a necessidade de 

integrar os aspectos socioambientais a estratégia e dinâmica operacional da empresa, 

como tratado no capítulo anterior. Desse modo, verificam-se como estes aspectos são 

valorizados em momentos de crise e como o ambiente financeiro tem influência nos 

demais ramos de atividade. 
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QUADRO 2 - SÍNTESE DOS ACORDOS DE BASILEIA 

Documento Ano Carcterísticas I Objetivo 

Acordo de 
Basileia I 1988 

Introduziu a exigência mínima de capital 
de acordo com os ativos ponderados 
pelo risco, chamado Índice de Basileia. 
Definiu critérios para mensuração dos 
riscos de crédito e de mercado 

Padronizar a supervisão dos 
bancos internacionalmente 
ativos 
Minimizar o risco de 
insolvências 

Acordo de 
Basileia II 2004 

Introdução de três pilares: 
Pilar I: Requisitos Mínimos de Capital 
Pilar II: Processo de Revisão de 
Supervisão 
Pilar III: Disciplina de Mercado 
Incorparação do risco de mercado e 
operacional no cálculo do Capital 
Regulatório. 

Reforçar a solidez e estabilidade 
do sistema bancário 
internacional 
Promover a autoregulação do 
setor. 
Promover a transparência de 
informações. 

Acordo de 
Basileia III 2010 

Aumentar a qualidade, consistência e 
transparência da base de capital 
Maior cobertura de riscos 
Definição índice de alavancagem 
equilibrado 
Novas proteções anticíclicas 
Incorporação do risco sistêmico 

Melhorar a capacidade dos 
bancos de absorver choques 
decorrentes de 
estresse financeiro e 
econômico, qualquer que seja a 
fonte causadora; 
Aprimorar as práticas de gestão 
e governança de riscos; 
Fortalecer a transparência e as 
práticas de disclosure 

FONTE: Preparado pela autora com base em BASILEIA (1988, 2004, 2010) 

O Acordo de Basileia I estabeleceu um marco regulatório prudencial com 

intenção de reduzir a fragilidade financeira. A adequação dos bancos internacionais 

deu mais segurança ao sistema bancário internacional, favorecendo a concorrência 

global e o processo de gerenciamento de riscos. Em 2004, diante das inúmeras 

inovações financeiras verificadas no sistema bancário, é divulgado o Acordo de 

Basileia II. A nova versão, mais abrangente e complexa que a anterior, se preocupou 

em promover maior transparência às operações, contribuindo para adoção de 

melhores práticas de gestão de riscos e o fortalecimento do equilíbrio financeiro. 

Como novidade, incorporou o risco operacional ao cálculo de requerimento de capital, 

abordando singelamente a questão ambiental como parte do risco legal, ao exigir 

garantias ambientalmente adequadas. Já o Acordo de Basileia III, em 2010, não só 

aumentou as exigências quantitativas do capital mínimo, como também a sua 

qualidade. Na medida em que os Acordos de Basileia evoluem, suas normas se 

tornam mais rígidas e seus efeitos induzem as instituições bancárias a criar estruturas 

mais precisas e eficazes para o gerenciamento de riscos. 

O risco socioambiental emerge com grande potencial para afetar os resultados 

das empresas de maneira positiva ou negativa. Por isso a proteção contra este risco 
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favorece a manutenção da estrutura econômico-financeira, uma vez que as empresas, 

preocupadas com a sustentabilidade, estariam mais preparadas para enfrentar a 

concorrência e os riscos econômicos, sociais e ambientais, destacando-se no longo 

prazo e gerando maior valor para o acionista. A interconexão das questões ambientais 

com outras áreas da sociedade faz a modalidade de risco socioambiental ultrapassar 

limites normativos e regulatórios. Por esta razão desde 1990, de acordo Guimarães 

(2015), alguns bancos já empregavam explicitamente os riscos ambientais como 

variáveis nos processos de gerenciamento de riscos. Sob estas condições o 

gerenciamento de riscos viria a se tornar o grande motivador para a edição da 

Resolução n° 4.327/2014 do Bacen, objeto de estudo do próximo capítulo. 
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4 A IMPLANTAÇÃO DA PRSA NO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO 

Todo processo de desenvolvimento econômico exige a participação crescente de 

capitais, os quais são identificados por meio da poupança disponível em poder dos 

agentes econômicos e direcionados para os setores produtivos carentes de recursos 

mediante intermediários e instrumentos financeiros. Através deste processo de 

distribuição de recursos no mercado é possível evidenciar a função econômica e 

social do sistema financeiro. Porém, esse mercado não é perfeito, considerando o 

conceito de Escassez, vivemos em um mundo onde os recursos naturais são finitos e 

não é possível atender a todos os desejos humanos indefinidamente. Muito tempo 

passou sem que as dimensões sociais e ambientais fossem incorporadas ao fluxo de 

riqueza da economia, ocasionando falhas de mercado na alocação dos recursos entre 

os agentes. Em decorrência disso, o setor financeiro é um dos segmentos econômicos 

mais regulados em todo o mundo. 

Em resposta à nova consciência social, as leis passam a adotar princípios que 

responsabilizam empresas irresponsáveis com a sociedade e o meio ambiente, 

estendendo suas punições aos seus agentes financiadores. O agente regulador 

brasileiro alinhado ao cenário internacional de maior prudência socioambiental vai 

adotar diversas medidas para incorporar as questões sociais e ambientais no Sistema 

Financeiro Nacional, desenvolvendo uma política específica para o assunto, 

materializada na Resolução n° 4.327/ 2014. Assim, o objetivo do capítulo é investigar 

as normas propostas pelo Bacen na resolução n° 4.327/2014. A estrutura do capítulo 

é dividida em três seções, na primeira seção é apresentada a organização do Sistema 

Financeiro Nacional, na segunda seção é discutida a relação do principal regulador 

financeiro frente a temática socioambiental, em seguida são expostos os comandos 

normativos presentes na respectiva Resolução n° 4.327/ 2014. Ao final é feita uma 

análise dos dados levantados. 

4.1. O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

O sistema financeiro é parte integrante e de suma importância para qualquer 

sociedade econômica moderna, isto por que é ele o responsável por regular as 

intermediações financeiras entre os agentes da economia, tais como as famílias, o 

governo, as empresas e o resto do mundo. Quando pensamos nas economias 
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modernas, os desejos de consumo das famílias estão, em geral acima de sua 

capacidade econômica, o mesmo acontece com relação a países, visto que a mão-

de-obra e os recursos naturais, financeiros e tecnológicos existentes são limitados. 

Este problema econômico de escassez exigirá que os agentes efetuem uma escolha 

entre o que priorizar, impulsionando a ciência econômica no estudo e criação de 

métodos que melhor atendam às necessidades do homem e, ao mesmo tempo, 

otimizem os recursos existentes (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2019). 

As decisões dos agentes que compõe este sistema econômico 3 moderno, 

embora individuais, estão interligadas e impactam o todo. As famílias (agentes que 

buscam maximizar bem-estar individual) são proprietárias dos fatores de produção, 

como o trabalho, o capital e a terra, e os oferecem às empresas por meio do mercado 

de fatores de produção. Em troca, as famílias recebem os rendimentos do salário, 

juros, lucros e aluguéis, com essa renda adquirem produtos e serviços ofertados pelas 

empresas. As empresas (agentes que buscam maximizar os lucros) combinam os 

fatores de produção e produzem bens e serviços, oferecidos às famílias por meio do 

mercado de bens e serviços. O governo (agente que busca maximizar o bem-estar 

social), por sua vez, recolhe os impostos e taxas destas famílias e empresas, e 

devolve para a sociedade em forma de projetos sociais ou serviços básicos não 

ofertados pelas empresas (AIRES, 2013). 

3 De acordo com Rossetti (2010), sistema econômico são arranjos historicamente constituídos, a partir 
dos quais os agentes econômicos são levados a empregar recursos e a interagir via produção, 
distribuição e uso dos produtos gerados, dentro de mecanismos institucionais de controle e disciplina, 
que envolvem desde o emprego dos fatores produtivos até as formas de atuação, as funções e o limite 
de cada um dos agentes. 
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FIGURA 3 - SISTEMA ECONÔMICO AMPLIADO (MODELO TEÓRICO) 
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FONTE: KRUGMAN (2007). 

Dentre as escolhas econômicas, as relacionadas ao consumo, investimento e 

poupança tem importância especial para entendimento do sistema financeiro. Isto 

porque, conforme Comissão de Valores Mobiliários (2019), determinados agentes 

podem decidir consumir menos do que ganham, contribuindo para a formação de 

poupança, também conhecidos como agentes superavitários. De maneira inversa, 

agentes deficitários escolhem consumir mais do que recebem e precisam recorrer a 

poupança de terceiros. Para viabilizar a necessidade destes agentes surgiu as 

instituições especializadas em intermediação financeira. Ao longo do tempo estas 

instituições foram se especializando, desenvolvendo novos instrumentos, sistemas e 

produtos para organizar, controlar e desenvolver esse mercado. Ao conjunto destas 

instituições denominamos, Sistema Financeiro. 

Analisando a Figura 3 também podemos verificar a correspondência entre os 

fluxos reais e monetários da economia e a ausência da dimensão ambiental e social 

no modelo. Para cada elo de fluxo real existe a contrapartida monetária, ou seja, 

pagamento em moeda corrente: as empresas remuneram as famílias quando 

adquirem os fatores de produção e as famílias pagam as empresas pelo consumo de 
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bens e serviços produzidos. Ou seja, quanto mais dinheiro o setor financeiro recebe 

maior será sua influência no fluxo real econômico. 

Percebemos assim, a importância do sistema financeiro para o crescimento 

econômico de um país. Enquanto a alocação eficiente de recursos através da 

intermediação financeira produz um maior dinamismo à economia, possibilita elevar a 

produção das empresas e oferecer maior capacidade de consumo as famílias. A má 

organização deste setor pode produzir um desenvolvimento pífeo ou fazer de crises 

financeiras, poderosos devastadores da economia mundial. 

Para Neto (2001), o bom funcionamento deste sistema depende de bases 

institucionais adequadas, um sistema jurídico eficiente e respeito ao cumprimento de 

contratos. Por se tratar de um ambiente em que as falhas de mercado possuem efeitos 

sistêmicos com poder de contagiar a economia real, o mercado financeiro tende a ser 

objeto de intervenções regulatórias constantes. O fato das instituições financeiras 

também serem os principais agentes executores ou transmissores de políticas 

cambiais, creditícias e monetárias do governo destaca a importância da regulação 

financeira para segurança da eficiência e da estabilidade financeira, mediante a 

instituição de padrões mínimos de funcionamento e de tomada de riscos (CARVALHO; 

BRANDI, 2019). 

No Brasil, a regulamentação do sistema financeiro dá-se por meio de um conjunto 

de normas constitucionais, legais e administrativas. A Constituição Federal, como 

documento normativo mais relevante do ordenamento jurídico, estabelece, em seu art. 

192, que esse sistema deve ser estruturado "de forma a promover o desenvolvimento 

equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que 

o compõem". Como fonte de norma legal, destaca-se a Lei n° 4.595, de 31 de 

dezembro de 1965, que define as instituições que operam nesse sistema, bem como 

as competências das autoridades reguladora e supervisora (BRASIL, 1988). 

As resoluções do Conselho Monetário Nacional, as circulares e cartas circulares 

editadas pelo Banco Central do Brasil são as normas aplicáveis ao sistema financeiro. 

Embora, em regra, os regulamentos expedidos por autoridades administrativas não 

possam inovar a ordem jurídica, as competências genéricas conferidas por lei a essas 

autoridades reguladoras favorecem a edição de normas em assuntos bem diversos, 

sem, contudo, extrapolar os limites legais. São inúmeros os instrumentos a que as 

autoridades reguladoras podem recorrer para alcançar tais objetivos. A título de 

exemplo, podem-se mencionar as regras de acesso e de restrição à composição de 
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conglomerados, os estímulos à transparência e à disciplina de mercado, o uso de 

redes de proteção, assim como a regulamentação macroprudencial e de produtos e 

mercados. 

O Sistema Financeiro Nacional do Brasil (SFN) é formado por um conjunto de 

instituições públicas e privadas que promovem a intermediação financeira entre os 

agentes poupadores e tomadores de crédito. Conforme apresentado na ilustração 

abaixo, o SFN é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Os 

órgãos normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema. 

As entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro 

sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Já os operadores são as 

instituições que ofertam serviços financeiros, no papel de intermediários (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2019). 
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FIGURA 4 - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
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FONTE: Adaptado pela autora com base em BACEN (2019). 
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No SFN as instituições financeiras são os responsáveis por grande parte dos 

financiamentos das atividades econômicas causadoras de impactos socioambientais. 

Sua relevância no direcionamento de fluxo de capitais o tornam um disseminador 

potencial de práticas sustentáveis na economia. Segundo estudo da FEBRABAN e 

FGVces (2019), o volume de crédito bancário destinado às operações com potencial 

impacto socioambiental somou R$ 683 bilhões em 2018, cerca de 45,3% do total da 

carteira pessoa jurídica dos bancos da amostra (1,508 bilhão). Em contrapartida, as 

carteiras de crédito (financiamentos e empréstimos) para os setores sustentáveis, em 

31/12/2018 registraram saldo de R$ 314 bilhões, o que representa 20,8% dos 

financiamentos feitos a pessoas jurídicas da amostra. 

A evolução do ambiente normativo brasileiro com relação à questão ambiental é 

resultado de um longo processo de amadurecimento de leis, normas e padrões 

vigentes da sociedade. Até a década de 1980, a proteção ambiental era tratada de 

maneira diluída, pontual e casual. Mas após este período ocorrem avanços 

significativos na legislação brasileira, sobretudo por conta do movimento internacional 

da proteção ambiental, originados na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo 

em 1972. Como exemplo destes avanços podemos alguns marcos importantes, como 

a Lei 6.938/1981, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.605/1998. (FEBRABAN, 

2014). 

A Lei 6.938/1981 institui a Política Nacional do Meio ambiente (PNMA) e consagra 

o princípio do poluidor-pagador (PPP) na legislação brasileira. Essa Política 

estabelece o que é poluidor e o diferencia em poluidor direto e indireto; define 

princípios de proteção e garantia do meio ambiente, impondo restrições ao 

financiamento governamental de projetos sem licenciamento ambiental. 

Adicionalmente, a lei adotou o conceito de responsabilidade civil objetiva para 

responsabilizar os agentes pelos danos ao meio ambiente, ou seja, não é necessário 

a comprovação de culpa para imputação de responsabilidade. Na Constituição 

Federal de 1988, o meio ambiente passa a ser tratado em capítulo específico, 

conferindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

a atual e futuras gerações. Nesse momento ampliam-se também os princípios de 

defesa e preservação ambiental com o estabelecimento da tripla tutela do meio 

ambiente pelo Estado na esfera administrativa, civil e penal. Posteriormente, a Lei 

9.605/1998, conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, disciplina sobre a 

responsabilização administrativa, civil e penal dos agentes (pessoas físicas e 
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jurídicas) que causam danos ao meio ambiente ou deixam de impedir sua prática 

quando poderiam agir para evitar o crime. (FEBRABAN, 2014). 

De acordo com a FEBRABAN (2014), tais marcos legislativos ampliaram 

consideravelmente a base institucional de proteção ao meio ambiente e por 

consequência o número de responsáveis pelo dano ambiental. Interpretações judiciais 

realizadas no Brasil vinculam as instituições financeiras ao empreendimento causador 

do dano ambiental, apontando para imputação de responsabilidade objetiva e solidária 

das instituições financiadoras. Esses elementos tornaram-se mecanismos de 

internalização dos impactos ambientais negativos, fatos relevantes para análise de 

riscos socioambientais, visto a insegurança jurídica causada. Na tentativa de 

disciplinar a responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras, o regulador 

do sistema financeiro nacional, o Bacen, se apresenta como um agente mitigador de 

risco do SFN. 

4.2. O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A REGULAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NO 

SFN 

Em 2003 4, a Constituição Federal estabeleceu a defesa do meio ambiente como 

um dos princípios norteadores da ordem econômica e financeira, incluindo também 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação. Esse capítulo da Constituição Federal 

trata com igualdade os princípios da livre concorrência e a defesa do meio ambiente, 

demonstrando a necessidade de harmonizar estes elementos para assegurar a todos 

uma existência digna (BRASIL, 1988). 

Segundo a FEBRABAN (2014), existem outros objetivos para incorporação dos 

aspectos socioambientais na regulação do setor financeiro. O primeiro consiste na 

mitigação de riscos, pois os aspectos ambientais podem prejudicar as operações 

financeiras e o Bacen visa reduzir a exposição das instituições a vários tipos de riscos 

(além do risco socioambiental). O segundo é a maior integração do sistema financeiro 

com políticas públicas governamentais, posto que as políticas de responsabilidade 

socioambientais ajudarão a interligar as políticas das instituições financeiras, os 

respectivos planejamentos de negócios e sua governança, propiciando também seu 

4 Emenda Constitucional n° 42, de 19.12.2003 
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maior alinhamento com ordenamento regulatório pertinente. O terceiro reside na 

busca de maior eficiência no setor, visto a insegurança jurídica que as decisões 

judiciais podem causar ao financiador de empreendimentos que causem dano 

ambiental. Ao disciplinar o tema, o Bacen traz mais clareza aos bancos no 

entendimento de suas responsabilidades e dever de diligência socioambiental. 

Assegurar a concorrência no setor seria outra razão para a regulação do Bacen 

nesses temas, uma vez que acordos voluntários têm alcance limitado a determinadas 

atividades e operadores do SFN. 

Alinhado aos princípios constitucionais, com os movimentos internacionais em prol 

do meio ambiente e ainda motivado por decisões estratégicas, o Banco Central do 

Brasil e o Conselho Monetário Nacional (CMN) desenvolveram ações socioambientais 

com impactos significativos no setor financeiro mesmo na ausência de uma política 

institucional específica (BACEN, 2017). Desde 2008, o Bacen tem publicado normas 

com o objetivo de incorporar os aspectos socioambientais nas atividades do setor e 

no SFN, conforme quadro abaixo. 



38 

QUADRO 3 - RESOLUÇÃO E CIRCULARES DO BACEN LIGADOS A QUESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

Regulação Operações Bancárias 
Impactadas 

Resolução 3.545/2008 Crédito Rural - regularidade 
ambiental na Amazônia 

Resolução 3.813/2009 Crédito Rural - expansão da 
cana-de-açúcar 

Resolução 3.876/2010 Crédito Rural - trabalho 
escravo 

Resolução 3.896/2010 Crédito Rural - Agricultura de 
Baixo Carbono 

Resolução 4.008/2011 Crédito para mitigação e 
adaptação às mudanças 

climáticas 

Circular 3.547/2011 Processo Interno de Avaliação 
de Adequação de Capital -

Icaap 

Descrição 

Estabelece exigência de 
documentação comprobatória 
de regularidade ambiental e 
outras condicionantes, para 

fins de financiamento 
agropecuário no Bioma 

Amazônia . 
Condiciona o crédito 

agroindustrial ao Zoneamento 
Agroecológico para expansão 
e industrialização da cana-de-
açúcar e veda o financiamento 

da expansão do plantio nos 
Biomas Amazônia, Pantanal e 
Bacia do Alto Paraguai, entre 

outras. 
Veda a concessão de crédito 
rural para pessoas físicas ou 

jurídicas Cadastro de 
Empregadores, que 

mantiverem trabalhadores em 
condições análogas às de 

escravo. 
Institui o Programa para 
Redução da Emissão de 

Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura (Programa ABC) no 
âmbito do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 

Dispõe sobre financiamentos 
de projetos destinados à 
mitigação e adaptação do 

clima, lastreados em recursos 
do Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima (FNMC). 
Requer que a instituição 

demonstre como considera o 
risco decorrente da exposição 
a danos socioambientais em 
seu processo de avaliação e 
cálculo da necessidade de 

capital para riscos. 

FONTE: Adaptado pela autora com base em BACEN (2017). 

Além de estabelecer diretrizes para as instituições financeiras, elas funcionaram 

como incentivo econômico para os tomadores de crédito. Isto porque determinavam 

requisitos socioambientais para concessão de crédito rural em condições mais 

vantajosas do que as geralmente disponíveis no mercado. Estudos realizados por 

Assunção et al. [2013] demonstraram que a restrição imposta pela Resolução n° 3.545 
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de 2008 reduziu em 15% o desmatamento de áreas florestais no período de 2008 a 

2011, cerca de 2.700 km 2, mostrando os impactos positivos destas normativas 

(BACEN, 2017). 

Embora as normativas publicadas estejam majoritariamente concentradas na 

atividade agropecuária, a partir da Circular n° 3.547/ 2011, o Bacen tem regulado 

temas socioambientais com foco no risco para as instituições financeiras. A presente 

circular define procedimentos e parâmetros para o Processo Interno de Avaliação da 

Adequação de Capital (Icaap), prevendo que "A instituição deve demonstrar, no 

processo de avaliação e de cálculo da necessidade de capital para os riscos de que 

trata este artigo, como considera o risco decorrente da exposição a danos 

socioambientais gerados por suas atividades" (BRASIL, 2017). 

Em 2010, a diretoria colegiada do Banco Central aprovou o projeto estratégico 

Responsabilidade Socioambiental do Sistema Financeiro, com o objetivo de avaliar as 

políticas e práticas socioambientais das instituições financeiras. Os resultados das 

pesquisas e das discussões possibilitadas pelo projeto evidenciaram que o Brasil 

possui uma base variada de políticas e práticas socioambientais entre os segmentos 

e até mesmo entre instituições do mesmo segmento financeiro, especialmente em 

relação ao gerenciamento de risco socioambiental (BACEN, 2017). 

O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central constataram então a 

necessidade de regulamentação específica com o estabelecimento de um padrão 

mínimo de políticas e práticas socioambientais para instituições financeiras. Deste 

modo, em junho de 2012, inicia-se um longo processo debate referente a preposição 

de normas sobre o estabelecimento de Política de Responsabilidade Socioambiental 

e de seus relatórios. Para tanto, foi aberta a Audiência Pública 41/2012, resultando na 

Resolução n° 4.327, de 25 de abril de 2014, objetivo de estudo da próxima seção. 

4.3. A RESOLUÇÃO DO BACEN N° 4.327/2014 

Com a Resolução n° 4.327, de 25 de abril de 2014, do Conselho Monetário 

Nacional, são instituídas as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento 

e na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN, 2014). 
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O primeiro capítulo da Resolução preocupa-se em indicar o objetivo e âmbito de 

aplicação, ou seja, pretende esclarecer qual o propósito da norma e definir quem será 

seu aplicador. Neste sentido, a Resolução n° 4.327 tem como objetivo orientar o 

estabelecimento e a implantação da Política de Responsabilidade Socioambiental 

(PRSA) e determina que as normas devem ser aplicadas pelas as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar no país pelo Banco Central 

do Brasil. Para o correto entendimento da norma e aplicação da política, devem ser 

observados os princípios de relevância e proporcionalidade. O documento define 

como princípio de relevância, o grau de exposição ao risco socioambiental das 

atividades e das operações das instituições. Já a proporcionalidade, significa a 

compatibilidade da PRSA com a natureza e complexidade das instituições financeiras 

(BRASIL, 2014). 

Percebe-se nesse primeiro capítulo que o regulador deixa para as instituições 

financeiras a responsabilidade de estabelecer e implementar a PRSA. Para a ABBC 

e PWC Brasil (2015), esta decisão de não padronizar a PRSA busca evitar a geração 

de custos desnecessários e indevidos ao setor. Desta forma, as instituições deveriam 

primeiramente fazer uma análise de seus produtos e serviços considerando os 

princípios de relevância e proporcionalidade. 

O capítulo dois trata especificamente da Política de Responsabilidade 

Socioambiental e como esta estabelecerá os princípios e diretrizes a orientar as ações 

socioambientais nos negócios e na relação com as partes interessadas. Para tanto, 

caracteriza as partes interessadas como "os clientes e usuários dos produtos e 

serviços oferecidos pela instituição, a comunidade interna à sua organização e as 

demais pessoas que, conforme avaliação da instituição, sejam impactadas por suas 

atividades" (BRASIL, 2014). Delega a PRSA o dever de disciplinar as ações 

estratégicas da sua própria governança, inclusive as que objetivam o gerenciamento 

do risco socioambiental. Este capítulo prevê ainda que as instituições devem estimular 

a participação das partes interessadas na elaboração da PRSA e a política deve ser 

revisada a cada cinco anos por parte da diretoria e/ou conselho de administração. 

O terceiro capítulo vai tratar da governança presente nas instituições financeiras, 

isto é, "As instituições mencionadas no art.1° devem manter estrutura de governança 

compatível com o seu porte, a natureza do seu negócio, a complexidade de serviços 

e produtos oferecidos, bem como com as atividades, processos e sistemas adotados, 

para assegurar o cumprimento das diretrizes e dos objetivos da PRSA". Esta estrutura 
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de governança deve possibilitar a implementação de ações no campo da PRSA; 

monitorar o seu cumprimento; avaliar a efetividade das ações implementadas bem 

como verificar a adequação do gerenciamento do risco socioambiental estabelecido 

na PRSA e, além disso deve identificar eventuais deficiências na implementação das 

ações. Neste capitulo também apresenta a possiblidade de constituição de um comitê 

de responsabilidade socioambiental, conforme abaixo: 

§ 2° É facultada a constituição de comitê de responsabilidade socioambiental, 
de natureza consultiva, vinculado ao conselho de administração ou, quando 
não houver, à diretoria executiva, com a atribuição de monitorar e avaliar a 
PRSA, podendo propor aprimoramentos. 
§ 3° Na hipótese de constituição do comitê a que se refere o § 2°, a instituição 
deve divulgar sua composição, inclusive no caso de ser integrado por parte 
interessada externa à instituição (BRASIL, 2014, p.2). 

No quarto capítulo tem-se a definição do risco socioambiental como a possibilidade 

de ocorrência de perdas das instituições financeiras decorrentes de danos 

socioambientais. O documento estabelece que o risco socioambiental deverá ser 

identificado pelas instituições financeiras como um componente dos demais riscos aos 

quais estão expostas e propõe, conforme abaixo, diretrizes para o gerenciamento do 

risco socioambiental das instituições financeiras. 
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FIGURA 5 - DIRETRIZES DO GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL 
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FONTE: Adaptado pela autora com base na Resolução N° 4.327/2014. 

As ações ligadas ao gerenciamento do risco socioambiental devem estar 

submetidas a uma área de gestão de risco da instituição conforme dita a Resolução, 

devendo, além disso, existirem critérios e mecanismos específicos para avaliação de 

risco quando houver operações relacionadas a atividades econômicas com maior 

potencial de causar danos socioambientais. 

Nas disposições finais, apresentadas no quinto capítulo da Resolução, são 

determinados o estabelecimento de plano de ação para implementação da PRSA nas 

instituições financeiras. Tanto a PRSA quanto o plano de ação mencionado devem 

ser aprovados pela diretoria ou conselho de administração, assegurando assim 

integração entre todas as políticas das instituições. Por fim são apresentados os 

cronogramas para execução das políticas de responsabilidade socioambiental. 

Observa-se que a Resolução n° 4.327/2014 estabelece que a PRSA deverá 

nortear as ações de natureza socioambiental nos negócios, mas não traz 

especificações sobre quais seriam suas regras ou normas, em lugar disso, destaca a 

necessidade de envolvimento da comunidade relacionada no processo de 
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estabelecimento da política. Esta característica da norma demonstra a preocupação 

dos reguladores em compatibilizar interesses das instituições reguladas e suas partes 

interessadas, ou seja, busca de alguma forma que o público interno e externo, 

relacionado com a instituição, seja ouvido e possa contribuir efetivamente na 

elaboração dos princípios e diretrizes da PRSA. Ainda no mesmo capítulo o regulador 

vincula o prazo de reavaliação da PRSA a diretoria e ao conselho de administração, 

principais tomadores de decisão no ramo empresarial, demonstrando desde o início a 

importância do alinhamento da alta gestão nas ações propostas e com a consolidação 

desta política no ambiente de negócios. 

A importância da alta gestão também pode ser observada ao analisarmos a 

estrutura de governança instituída pela norma, visto que a diretoria e o conselho de 

administração são os principais componentes da estrutura de governança corporativa. 

O estabelecimento dos princípios e regras que constituirão a PRSA são de 

responsabilidade da instituição financeira, porém, é necessário implantar mecanismos 

de gestão que facilitem o monitoramento, a avaliação e a correção de medidas ou 

ações de modo a garantir o seu cumprimento. A estrutura de governança menciona 

pela Resolução deve, aplicado os princípios de relevância e proporcionalidade, prover 

condições para o exercício das atividades e adequação dos processos estabelecidos. 

No momento da instituição definir a governança da PRSA deve levar em 

consideração que as questões socioambientais são multilaterais e interpassam por 

diversos setores da organização. A diretoria responsável deve ter acesso e influência 

sobre as áreas, especialmente por ter de tratar de operações que não 

necessariamente são sua responsabilidade. Nesse sentido, o envolvimento da alta 

administração é fundamental para o fortalecimento da diretoria responsável e 

estrutura de governança da PRSA, pois além de conceder peso institucional ao tema, 

atua como mediador junto as várias áreas da instituição e pode acompanhar a 

implementação e os resultados da PRSA com mais facilidade. 

O regulador permite a formação de um comitê consultivo de responsabilidade 

socioambiental, deixando a cargo da instituição avaliar a sua real necessidade. Não 

indica nenhum procedimento para formação do órgão consultivo, com relação a 

tamanho ou composição, mas determina sua subordinação à alta administração e a 

divulgação de sua composição inclusive quando integrada por membros externos à 

instituição. Nesta medida observa-se, além da adoção do princípio da transparência 

de informações, uma insinuação do regulador a indicação de um membro externo para 
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a composição do comitê, o qual seria outro estímulo ao envolvimento das partes 

interessadas na formulação e avaliação da política de responsabilidade 

socioambiental. 

Analisando o gerenciamento de risco socioambiental instituído pela Resolução 

percebemos maior atenção do regulador no tratamento da questão, pois há o 

estabelecimento de ações específicas por parte das instituições financeiras, fato 

diferencial e de relevância na norma. Isso é identificado tanto pelo número de artigos 

relacionados no capítulo quanto pelo peso de seu conteúdo frente a PRSA. Nesta 

parte do documento, o regulador faz a tipificação do risco socioambiental e atribui as 

instituições financeiras o dever de identificá-lo como um componente das diversas 

modalidades de risco aos quais estão expostas, definições relevantes para a Política 

e com grande impacto no sistema financeiro. Diferente dos capítulos anteriores, limita-

se aqui o conceito de relevância e proporcionalidade, forçando a instituição financeira 

a fazer uma avaliação completa de seus processos operacionais e a verificar como os 

diversos riscos interagem. 

Como a norma se aplica a todas as instituições, elas devem considerar os 

processos descritos como parâmetro mínimo no gerenciamento do risco e subordiná-

lo a uma área especializada neste procedimento, sugerindo além da interligação do 

risco socioambiental com os demais riscos avaliados pela instituição, um 

gerenciamento eficiente coordenado do mesmo. Demonstra-se também preocupação 

pelas atividades econômicas com maior potencial de causar danos socioambientais, 

devendo as instituições, portanto, estabelecer critérios e mecanismos específicos para 

estes casos. 

O regulador determina ainda a criação de um plano de ação visando à 

implementação da PRSA. A inclusão deste artigo insere o plano de ação como 

instrumento de gestão para implantação da política, isto é, coloca-se a disposição uma 

das principais ferramentas de acompanhamento e monitoramento das diretrizes 

estratégicas formalizadas na PRSA, seja por parte do supervisor, seja por parte da 

instituição financeira. O regulador tem atenção em vincular a PRSA e o respectivo 

plano de ação a aprovação da diretoria e, quando houver, pelo conselho de 

administração, alertando o alto comando sobre a importância de integrar a PRSA com 

as demais políticas da instituição. Assim fica entendido a impossibilidade de executar 
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o plano de forma isolada, seu resultado depende da integração e sinergia das diversas 

áreas da empresa. 

Dentre as novidades trazidas pela Resolução n° 4.327/2014 está o 

estabelecimento de uma política institucional específica para responsabilidade 

socioambiental nas instituições financeiras e não financeiras, além de cooperativas de 

créditos, destacando o Brasil como um dos pioneiros nas iniciativas que respeitam 

temas socioambientais. O Bacen como regulador dos bancos, ao inserir a 

responsabilidade socioambiental como parte do negócio, vai além das iniciativas e 

compromisso voluntários (os quais contribuíam para uma ampla disparidade de 

práticas socioambientais nas instituições) estabelecendo princípios e diretrizes 

mínimas a serem seguidas pelas instituições para redução dos riscos socioambientais 

nas atividades financeiras. 

Com isso, coloca-se um limite na indefinição conceitual envolta da 

responsabilidade socioambiental e agora cria-se um princípio normativo capaz de 

abranger diversas atividades internas da instituição e o relacionamento com as partes 

interessadas. De acordo com a Resolução a PRSA dever ser centrada em três 

grandes aspectos; os Princípios e Diretrizes, que norteiam as ações em função da 

natureza dos negócios; a Estrutura de Governança; e o Sistema de Gestão de Risco 

Socioambiental. 

Ao longo da Resolução é possível observar como o regulador procurou envolver 

os diversos agentes econômicos e seus interesses na elaboração da Política de 

Responsabilidade Socioambiental. Tais aspectos antecedem, inclusive, a instituição 

da norma, posto que desde 2008 o Bacen já adotava ações para conscientizar e elevar 

a maturidade organizacional da autarquia frente ao assunto. As medidas possuem 

forte relação com as bases teóricas desenvolvidas sobre o tema, como a teoria dos 

stakeholders, a ideia de visão sistêmica da organização, a teoria de contrato social 

entre outros, os quais consideram essencial a participação da sociedade no 

desenvolvimento de políticas empresariais. 

A maneira como a norma foi elaborada buscou proporcionar certa autonomia as 

instituições financeiras, isto é, a ênfase dada aos princípios de proporcionalidade e 

relevância fornece condições para adoção de uma política de responsabilidade 

socioambiental que agregue valor à instituição, por meio da mitigação de riscos e da 

busca de novas oportunidades de negócios que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. Não se pode esquecer que as questões socioambientais não estão 
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associadas apenas aos riscos elas também representam oportunidades de negócios. 

Nesse sentido, a aproximação entre as partes interessadas e a estrutura de 

governança sugerida pela normativa favorecem o direcionamento estratégico das 

instituições. 

Quanto ao gerenciamento de risco socioambiental, mesmo que estudos tenham 

demonstrado a existência de correlações entre os riscos ambientais sistêmicos e a 

estabilidade do setor bancário, o atual Acordo de Capital de Basileia não incorpora 

tais questões de forma explícita, mas apenas superficialmente, fazendo esses riscos 

serem tratados de forma indiferente pelos supervisores do sistema financeiro 

(FGVces, 2018). O Brasil vem se apresentando como uma exceção a este cenário, 

visto sua relevante biodiversidade. Ainda que atual ambiente político brasileiro seja 

contrário a proteção ambiental, o país historicamente tem desenvolvido normas para 

inserir o setor financeiro como protagonista frente ao tema. Sendo a Resolução n° 

4.327/2014 mais uma prova desse caráter proativo brasileiro com relação à 

responsabilidade social e ambiental. 

Dentro do Sistema Financeiro Nacional, a Resolução obrigou as instituições 

financeiras a definitivamente integrar questões socioambientais ao seu sistema de 

gestão, exigindo uma revisão detalhada de seus processos e estratégias de negócios 

para terem consciência dos riscos envolvidos em suas escolhas. Mesmo que as 

instituições financeiras não estejam expostas diretamente ao risco socioambiental, 

são impactadas indiretamente por ações de pessoas físicas ou jurídicas que possuem 

negócios junto a elas, devido à legislação brasileira ser baseada em princípios como 

poluidor pagador e o princípio da igualdade social. 

Desta forma, o financiamento a empresas ou projetos envolvidos com práticas 

sociais e ambientais irresponsáveis pode levar a perdas por parte das instituições 

financeiras. Pensando nisso a Resolução determina que os riscos de natureza 

socioambiental devem ser gerenciados, considerando o estabelecimento de sistemas 

e procedimentos que permitam identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigar e 

controlar o risco socioambiental nas operações de crédito e de investimento das 

instituições financeiras. 

Antes da Resolução havia uma disparidade entre as práticas socioambientais no 

setor financeiro, havia instituições com alto grau de responsabilidade nestes assuntos, 

outras menos engajadas e outras ainda tratando as questões socioambientais com 

indiferença. Essa disparidade implicava na concorrência entre as instituições, 
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beneficiando quem pudesse tirar proveito de irregularidades. Após a Resolução, a 

inclusão de parâmetros mínimos no gerenciamento do risco socioambiental ao setor 

financeiro com maior transparência nas informações favorece um ambiente 

competitivo mais justo. 

Outras oportunidades podem ser observadas a partir da Resolução, como a melhor 

estruturação organizacional da empresa, melhoria da imagem frente ao público interno 

e externo, maior contato com parceiros estratégicos, redução de custos, maior 

variedade de produtos e serviços mais baratos e de menor risco, voltados ao 

desempenho social e ambiental. Estes aspectos contribuem para o aumento do 

resultado financeiro das instituições e podem se tornar uma vantagem competitiva, 

mas para o melhor aproveitamento destas oportunidades as instituições precisam 

estar abertas à inovação. 
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5 CONCLUSÃO 

A relevância alcançada pela Responsabilidade Socioambiental evidência como 

o aumento da degradação ambiental e da desigualdade social podem ameaçar o 

equilíbrio estabelecido no Planeta, prejudicando o desenvolvimento econômico e a 

qualidade de vida das pessoas. Ainda há muito a se fazer para que as transformações 

sejam de fato efetivas, mas a sociedade se demonstra cada vez mais consciente de 

seus atos e disposta a cobrar soluções. Nesse novo ambiente, já não basta cumprir 

leis ou praticar ações benevolentes de maneira isolada, é preciso incorporar a 

preocupação socioambiental nas decisões estratégicas e buscar alternativas 

concretas em direção ao desenvolvimento sustentável. 

Antecipando-se a este cenário, a Resolução n° 4.327/2014 do Banco Central 

do Brasil (Bacen) intensifica o protagonismo financeiro frente a temática 

socioambiental, e destaca o Brasil como referência mundial na disseminação de boas 

práticas sustentáveis. Mas qual a origem do caráter pioneiro e inovador de suas 

medidas? A fim de resolver este problema o objetivo do presente trabalho foi analisar 

o desenvolvimento da política de responsabilidade socioambiental instituída pelo 

Banco Central do Brasil, refletida na Resolução n° 4.327/2014. 

Durante décadas as discussões sobre os riscos sociais e ambientais 

decorrentes das atividades econômicas permearam o ambiente de negócios 

provocando alterações em sua forma. A introdução de aspectos socioambientais nas 

organizações empresariais enfrentou diversos desafios, como o de conciliar os 

interesses dos acionistas aos da comunidade impactada por suas atividades. O 

contínuo engajamento mundial em prol da conservação ambiental e da justiça social, 

adicionados ao aumento da globalização e tecnologia exigiu que organismos 

nacionais e internacionais criassem um aparato regulatório voltado a estas questões, 

de modo a penalizar agentes irresponsáveis. Assim, as empresas estão sendo cada 

vez mais pressionadas a incorporar a dimensão social e ambiental a suas práticas de 

gestão, se antecipar a estas exigências e enxergá-las como uma oportunidade de 

criação de valor pode fazer a diferença para a sobrevivência do negócio a este novo 

paradigma sustentável. 

O aumento do fluxo de capitais entre os países e a complexidade dos 

instrumentos financeiros aumentou a exposição das instituições financeiras a diversos 

tipos de danos. Procurando melhorar o controle sobre estas situações, normativas 
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internacionais, como o Acordo de Basileia, se tornam mais rígidas, induzindo as 

instituições financeiras a criar estruturas mais precisas e eficazes para o seu 

gerenciamento de risco. Como a economia depende dos recursos naturais para se 

desenvolver, os prejuízos econômicos locais e globais causados pelas atividades 

produtivas apresentam os riscos socioambientais como riscos financeiros. A 

capacidade de influenciar as demais modalidades de riscos já preocupava o setor 

bancário mesmo na ausência de normas legais e regulatórias específicas para o 

assunto, o qual começa a adotar controles próprios para resolução destes problemas. 

O ambiente normativo brasileiro já detinha uma complexa estrutura legal e 

regulatória aplicável às operações com impactos socioambientais, mas a ausência de 

uma política específica contribuía para a disparidade de práticas no setor financeiro, 

podendo prejudicar a concorrência entre as instituições. O regulador financeiro do 

Brasil alinhado ao novo paradigma mundial de gestão sustentável intensifica a 

responsabilidade dos bancos e instituições financeiras com relação às questões 

sociais e ambientais através da Resolução n° 4.327/2014, formalizando padrões 

mínimos de conduta com o objetivo de promover incorporação definitiva destes 

aspectos a gestão estratégica das instituições. 

A regulação além de fornecer ferramentas gerenciais para o equilíbrio entre 

atividades econômicas e aspectos sociais e ambientais das instituições, demonstra 

que o risco socioambiental pode ser entendido como oportunidade de fazer novos 

negócios e agregar valores as empresas, capacitando-as para manter a lucratividade 

a longo prazo e consequente perpetuação no mercado. Inovadora desde o início, a 

norma traz consigo o espírito do desenvolvimento sustentável de inter-relacionar todas 

as partes interessadas para o alcance do bem-estar a longo prazo. A natureza destas 

ações transcende as relações do setor financeiro, ampliando as boas práticas 

sustentáveis para os demais setores econômicos. 

Considerando as observações feitas ao longo do trabalho pode-se concluir que 

as questões socioambientais quando mal administradas são capazes de gerar sérios 

riscos sistêmicos para a economia. O Sistema Financeiro Nacional, através da 

Resolução n°4.327/2014, sinaliza que o Brasil está ciente destes riscos e possui uma 

política específica para o seu tratamento, reforçando o pioneirismo do país neste 

assunto. Apesar das normas brasileiras acompanharem o movimento internacional de 

proteção ambiental, ainda é preciso que o assunto seja amplamente discutido ao nível 

global não só para evitar perdas competitivas, mas para garantir a implementação 
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adequada destas políticas e a incorporação dos conceitos a teoria econômica 

dominante. Assim, novas pesquisas na área, são válidas tanto para aumentar 

conscientização sobre responsabilidade socioambiental, questionar as políticas 

públicas desenvolvidas, bem como para aproveitar as oportunidades em negócios 

sustentáveis. 
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