
Innovative financing for sustainability
Finance Initiative

OBJETIVO

Apoiar e promover práticas financeiras que
favoreçam o desenvolvimento sustentável na
região.

ATIVIDADES

n Sensibilização e capacitação:

• Seminários e treinamentos sobre gestão de
riscos ambientais e identificação de oportu-
nidades;

• capacitação online personalizada.

n Intercâmbio de idéias e melhores
práticas (extensa rede de instituições com
experiência em finanças sustentáveis na
América Latina).

n Pesquisa em escala nacional e
regional:

• Situação;

• Assessoria e identificação de necessidades;

• Estudos de caso.

Contato: la@unepfi.org

Grupo Regional para

América
Latina

Promover a sustentabilidade no setor
financeiro Latino-americano

SOBRE A UNEP FI

A UNEP FI é uma iniciativa de colabo-
ração mundial única entre as Nações
Unidas e o setor financeiro. A UNEP FI se
associou com instituições financeiras do
mundo inteiro para identificar e promover
os vínculos entre o desenvolvimento sus-
tentável e os resultados financeiros.

Os Grupos Regionais da UNEP FI per-
mitem que a Iniciativa realize sua missão,
que consiste em identificar, promover e
implementar a sustentabilidade em todos
os níveis de atividades das instituições
financeiras em escala internacional.

Uma lista completa de Signatários da
UNEP FI, assim como atualizações, se
encontram disponíveis em:

www.unepfi.org

Contato: fi@unep.ch

15 Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel. (41) 22 917 8178   Fax (41) 22 796 9240 

email fi@unep.ch  website www.unepfi.net

Finance Initiative
Innovative financing for sustainability

"A participação na UNEP FI e o intercâm-
bio de experiências com outras instituições
financeiras sobre a promoção do desenvolvi-
mento sustentável são extremamente impor-
tantes para o BNDES. A preocupação com o
meio ambiente e com a justiça social é para
o BNDES mais do que uma questão de
responsabilidade corporativa. Trata-se de
nossa principal missão, expressa nos estatu-
tos do Banco e orientadora de toda a ativi-
dade operacional do Banco. "

Presidente do BNDES 
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MEMBROS

Presidência

Christopher Wells, ABN AMRO / Banco
Real, Brasil

Vice-presidência

Lawrence Pratt, INCAE / CLACDS, 
Costa Rica

Membros

ABN AMRO, Argentina

BBVA, Espanha

BBVA Banco Continental, Peru

Banco Cuscatlán, El Salvador

Banco Solidário, Equador

Banco Nacional de Desenvolvimento e
Social, Brasil

Corporació Andina de Fomento, 
Venezuela

Fundación Social, Colômbia

Grupo Santander, Espanha

Rabobank International, Brasil

Suleasing Internacional, Colômbia

Unibanco, Brasil

Membros Associados

INCAE Business School, Costa Rica

Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável, Brasil

Fundação Getúlio Vargas, Brasil

Fundacion Ambiente y Recursos
Naturales, Argentina

SRInvest, Argentina

As instituições financeiras encontram-se cada
vez mais no centro das atenções do público.
Nunca antes os stakeholders pediram tanta
informação sobre a governança corporativa e
os impactos sociais e ambientais das
decisões e operações financeiras. Responder
a estas perguntas não é sempre um assunto
fácil. Requer que as instituições alterem suas
políticas e adaptem suas formas de operar.

Desde 1992 o trabalho da Iniciativa
Financeira do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEP FI, nas siglas
inglesas), tem permitido a um grande número
de instituições financeiras entender melhor as
preocupações dos stakeholders e difundir
melhores práticas para serem mais susten-
táveis.

UNEP FI e o Grupo Regional para América
Latina permitirá a sua instituição converter o
desenvolvimento sustentável em uma oportu-
nidade para fomentar o crescimento.

Mantenha-se atualizado com as últimas tendências, fer-
ramentas e práticas em finanças sustentáveis.

n Investigação de ponta sobre temas de
finanças e sustentabilidade (mudanças
climáticas, escassez de água, segurança,
etc.);

n Capacitação sobre riscos e oportunidades
vinculadas aos impactos ambientais, soci-
ais e de governança corporativa;

n Intercâmbio de informações com outras
instituições financeiras em nível regional e
internacional através dos Grupos
Regionais e dos Grupos de Trabalho da
UNEP FI.

Desenvolva liderança em nível regional e ganhe maior
visibilidade.

n Elaboração de práticas e produtos eco-
nomicamente viáveis e sustentáveis
(desde gestão ambiental, até mecanismos
para divulgar lucros);

n Visibilidade através do Website da
UNEP FI e de suas publicações;

n Oportunidades para envolver-se em
eventos e pesquisas de alto nível
em escala regional e internacional
(como anfitrião ou patrocinador).

O QUE A UNEP FI PODE FAZER PELA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA?
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