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Em Setembro de 2019, a UNEP – FI e 130 bancos assinaram os 
Princípios para Responsabilidade Bancária (PRB)



PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE IMPACTO 

E OBJETIVOS

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E 

CONSUMIDORES

PRINCÍPIO 4
PARTES 

INTERESSADAS

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E 

CULTURA

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os PRB estão desenhados para orientar os bancos no 
alinhamento estratégico de seus negócios à agenda ASG



Alinharemos nossa estratégia de
negócios para que seja consistente e
contribua com as necessidades das
pessoas e com os objetivos da
sociedade, conforme expresso nos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, no Acordo Climático de
Paris e nas estruturas nacionais e
regionais pertinentes.

.

Os PRB estão desenhados para orientar os bancos no 
alinhamento estratégico de seus negócios à agenda ASG

PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO

Aumentaremos continuamente nossos
impactos positivos, reduzindo os impactos
negativos e gerenciando os riscos para as
pessoas e o ambiente resultantes de nossas
atividades, produtos e serviços. Para esse
fim, definiremos e publicaremos objetivos
onde possamos ter os impactos mais
significativos.

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE IMPACTO 

E OBJETIVOS

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E 

CONSUMIDORES

Consultaremos de forma proativa e
responsável, envolveremos e
formaremos parcerias com as partes
interessadas pertinentes para atingir
os objetivos da sociedade.

Trabalharemos de forma responsável com
nossos clientes para incentivar práticas
sustentáveis e permitir atividades
econômicas que criem prosperidade
compartilhada para as gerações atuais e
futuras.

Implementaremos nosso compromisso
com esses Princípios por meio de
governança eficaz e uma cultura de
atividade bancária responsável.

PRINCÍPIO 4
PARTES 

INTERESSADAS

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E 

CULTURA

Revisaremos periodicamente nossa
execução individual e coletiva desses
Princípios e seremos transparentes e
responsáveis por nossos impactos
positivos e negativos e por nossa
contribuição para os objetivos da
sociedade.

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Há exemplos para a implementação dos Princípios no 
Documento de Orientação

Documento de Orientação

• Indica os passos tomados
por um banco signatário
fictício para a
implementação dos
Princípios ao longo de 4
anos

• Esclarece o foco para
cada Princípio

• Inclui exemplos de
definição de objetivos

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Princ%C3%ADpios%20para%20Responsabilid
ade%20Banc%C3%A1ria_Documento%20orientacao.pdf

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Princ%C3%ADpios%20para%20Responsabilidade%20Banc%C3%A1ria_Documento%20orientacao.pdf


Exemplo para o Primeiro Ano:
Compreender a posição do banco e desenvolver um plano

O banco identifica quais os objetivos
estabelecidos nos marcos pertinentes
são de relevância para a sociedade em
que atua e começa a desenvolver uma
compreensão de como pode contribuir
estrategicamente para esses objetivos
e desafios prioritários.

.

PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO

O banco realiza uma análise de impacto
de seu portfólio para identificar seus
impactos significativos (positivos e
negativos)

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE 

IMPACTO E OBJETIVOS

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E 

CONSUMIDORES

PRINCÍPIO 4
PARTES 

INTERESSADAS

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E 

CULTURA

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O banco avalia como os clientes envolvidos
em setores e atividades associadas a
impactos significativos podem fazer a
transição para modelos de negócios mais
sustentáveis e resilientes. Essa avaliação
ajuda o banco a planejar como ele pode
oferecer suporte a seus clientes em sua
transição.

O banco realiza um exercício de
mapeamento de partes interessadas
para identificar as principais partes
Interessadas externas e começa a
desenvolver uma estratégia de
envolvimento das partes
interessadas, que detalha suas partes
interessadas pertinentes, em que
envolvê-los, quem os envolve, como
e quando.

O banco considera se sua estrutura
de governança é adequada para
oferecer suporte à implementação
dos Princípios.

Dentro de 18 meses após se tornar
signatário dos Princípios, o banco
comunica seu progresso na
implementação dos Princípios em seus
relatórios públicos.



Os PRB estão alinhados com os principais marcos internacionais 
para o desenvolvimento sustentável



Os PRB podem ser utilizados como uma ferramenta de 
alinhamento das demandas de diferentes partes interessadas

Políticas nacionais e locais

Compromissos 
voluntários do setor 
bancário

Necessidades
dos clientes,
colaboradores,
comunidades e
investidores
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Governança é “um conjunto de relações entre a gerência de uma
empresa, seu Conselho de Administração, seus acionistas e outras
partes interessadas que cria uma estrutura capaz de estabelecer
objetivos e monitorar desempenhos. Também se refere ao dever
fiduciário da alta liderança em supervisionar e tomar decisões
sobre a estratégia, o risco e alocação de capital da empresa.”

A Governança integrada é o sistema por meio do qual as
empresas são geridas e controladas, em que os desafios de
sustentabilidade se integram de maneira a garantir tanto a
criação de valor para a empresa como resultados benéficos, a
longo prazo, para todas as partes interessadas.

A Governança desempenha essencialmente um papel de 
alinhamento de diferentes interesses e demandas



Cartas da BlackRock aos CEO (2019 e 2020)

Uma cultura organizacional que considera as expectativas de 
diferentes partes interessadas

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter


Uma cultura organizacional que considera as expectativas de 
diferentes partes interessadas

Declaração da Business Roundtable (2019)

https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/


Alinharemos nossa estratégia de
negócios para que seja consistente e
contribua com as necessidades das
pessoas e com os objetivos da
sociedade, conforme expresso nos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, no Acordo Climático de
Paris e nas estruturas nacionais e
regionais pertinentes.

.

Por essa razão, o Princípio 5 é fundamental para os demais PRB 
e para agenda ASG do setor bancário

PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO

Aumentaremos continuamente nossos
impactos positivos, reduzindo os impactos
negativos e gerenciando os riscos para as
pessoas e o ambiente resultantes de nossas
atividades, produtos e serviços. Para esse
fim, definiremos e publicaremos objetivos
onde possamos ter os impactos mais
significativos.

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE IMPACTO 

E OBJETIVOS

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E 

CONSUMIDORES

Consultaremos de forma proativa e
responsável, envolveremos e
formaremos parcerias com as partes
interessadas pertinentes para atingir
os objetivos da sociedade.

Trabalharemos de forma responsável com
nossos clientes para incentivar práticas
sustentáveis e permitir atividades
econômicas que criem prosperidade
compartilhada para as gerações atuais e
futuras.

Implementaremos nosso compromisso
com esses Princípios por meio de
governança eficaz e uma cultura de
atividade bancária responsável.

PRINCÍPIO 4
PARTES 

INTERESSADAS

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E 

CULTURA

Revisaremos periodicamente nossa
execução individual e coletiva desses
Princípios e seremos transparentes e
responsáveis por nossos impactos
positivos e negativos e por nossa
contribuição para os objetivos da
sociedade.

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS



É necessário que os bancos
desenvolvam estruturas de
governança corporativa que
permitam e apoiem a
implementação efetiva dos
Princípios

Os executivos da alta liderança
são responsáveis por conduzir
suas empresas a um
desempenho empresarial
sustentável e resistente

São necessárias estruturas,
políticas e processos
apropriados para administrar
seus impactos e riscos
significativos e alcançar seus
objetivos.

É importante implementar sistemas efetivos de Governança 
Corporativa em paralelo à construção de uma cultura alinhada



Atribuir funções e responsabilidades 
com status, influência e recursos 

suficientes em todas as áreas 
operacionais do Banco. 

Estabelecer políticas e sistemas de 
gestão eficazes...

...para integrar objetivos de 
sustentabilidade nos processos de 

tomada de decisão em todo o banco.

Envolver a alta liderança na direção de 
um desempenho sustentável e 

resistente

Comunicar ativamente a participação 
da alta direção e integrar os objetivos 
de sustentabilidade nas avaliação de 

desempenho, estrutura de 
remuneração e decisões de promoção

O Documento de Orientação define conceitos chave para 
governança e cultura efetiva



Esses conceitos podem se converter em elementos práticos

Atribuir funções e responsabilidades

- Garantir a participação de distintas 
áreas/departamentos em colegiados

- Responsabilidades para áreas de crédito, 
produtos, relação com investidores, 
comercial, etc.

Políticas e sistemas de gestão eficazes para 
integração da sustentabilidade

- Política Socioambientais e implementação 
de um SARAS

- Integração dos temas ASG nas políticas e 
manuais existentes (ex.: Política de Gestão 
da Riscos, Desenvolvimento de Produtos)

Comunicar a participação da alta gerência e 
integrar os objetivos de sustentabilidade

- Revisão da Política de Remuneração (ex. 
objetivos de curto vs longo prazo)

- KPIs para geração de negócios verdes e 
redução de riscos socioambientais

- Capacitações sobre o tema

Engajamento da Alta Liderança

- Definição da frequência e responsabilidade 
do Conselho de Administração e Diretoria 
Executiva sobre a integração dos temas ASG

- Comitês de Sustentabilidade / Riscos 
Socioambientais

- ASG no centro da estratégia



Relatórios
Publicação ou
pesquisa que reflete
estudos apoiados em
evidências.

Ferramentas
Diretrizes ou passo a
passo para a análise e
implementação

Princípios
Conjuntos de princípios
orientadores para a
base da estrutura de
governança

Nos links, é possível acessar todos os recursos (Key 
Resources). Todos estão disponíveis ao final deste documento. 

A UNEP-FI indica os principais recursos que podem apoiar  a 
identificar as prioridades e pontos de ação



Exemplo: Princípios de Governança Corporativa da OCDE e 
G20

Natureza Princípios

Principal 
usuário

Empresas e instituições 
financeiras

Maturidade

Outros 
usuários

Reguladores

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Elementos chave para criação de um marco de governança corporativa, 
definidos pela primeira vez em 1999, adotados como referência do 

Financial Stability Board (G20)

Apoiar empresas e reguladores a avaliar e melhorar o marco legal, 
regulatório e institucional para a Governança Corporativa

Permite que empresas (financeiras ou não) adotem princípios de 
governança corporativa para a gestão de sustentabilidade



A implementação da Governança Corporativa inclui diferentes 
etapas

• Análise da estrutura e composição do Conselho de Administração e Diretoria Executiva

• Mapeamento dos Comitês e suas funções em temas ASG (ex.: Sustentabilidade, 

Estratégia)

• Criação de um Comitê de Sustentabilidade

• Análise da estrutura bancária: negócios vs operações internas

• Análise do sistema de gestão de processos e gestão de dados

EX
EM

P
LO

S 
D

E 
A

Ç
Õ

ES

FASE DE IDENTIFICAÇÃO Fase de desenvolvimento Fase de aplicação



• Definição de planos de trabalhos específicos sob liderança do Comitê de Sustentabilidade

• Construção de bases de dados sobre a governança do banco

• Definição de desafios de sustentabilidade, objetivos e metas específicas

• Estabelecimento de estrutura para análise de impacto (análise e reporte)

• Desenvolvimento de canais de comunicação sobre o desenvolvimento de sustentabilidade

• Orientações para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva com foco em 

sustentabilidade de maneira integrada à estratégia do Banco

A implementação da Governança Corporativa inclui diferentes 
etapas

EX
EM

P
LO

S 
D

E 
A

Ç
Õ

ES

Fase de identificação
FASE DE 

DESENVOLVIMENTO
Fase de aplicação



A implementação da Governança Corporativa inclui diferentes 
etapas

• Definição de coordenadores específicos para implementar os planos de ação

• Estabelecimento de políticas e sistemas de gestão

• Estabelecimento de sistemas de remuneração para recompensar desempenho e 

liderança para a sustentabilidade

• Posicionamento acerca do desempenho do banco nos temas de sustentabilidade

EX
EM

P
LO

S 
D

E 
A

Ç
Õ

ES

Fase de identificação Fase de desenvolvimento FASE DE APLICAÇÃO



Relatórios FerramentasPrincípios Princípios Ferramentas

Fase de identificação Fase de desenvolvimento Fase de aplicação

Estes recursos podem ser aplicados a todas as etapas de 
implementação para uma governança efetiva



• Capacitação sobre temas ASG e 
sua importância para a estratégia 
do banco

• Comunicação interna e externa 
(principalmente por meio do 
Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva) sobre 
priorização e desempenho do 
banco em temas ASG

O Princípio 5 também requer que os bancos fomentem uma 
cultura responsável entre seus colaboradores

• Comunidade interna para o desenvolvimento de experiência 
em temas ASG

• Reforço da cultura de sustentabilidade através de políticas, 
processos e práticas cotidianas

• Sistema de gestão de desempenho 
com KPIs ASG

• Metas e remuneração vinculadas 
aos temas ASG
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PERSPECTIVA DE UM 
ESPECIALISTA

Philippe Joubert
Fundador e CEO de Earth on
Board, assessor sênior e membro 
de conselhos consultivos e  
diretivos de grandes empresas





Temos considerado 
a Natureza como 
ilimitada e de 
graça



Estamos vivendo além dos nossos limites

Biocapacidade consumida

1961

74%

Dia da Sobrecarga da Terra

1971

100%

6 NOV  1985

118%

23 AGO  2012

155%

29 JUL  2019

175%



A natureza está
mandando sinais

Incêndios…



INUNDAÇÕES E 

DESLIZAMENTOS 



Secas mais intensas

e mais longas



2015, o ano da virada



Os negócios são reconhecidos como parte da solução

mas eles devem mudar 



É uma responsabilidade coletiva começando 

com o Conselho de Administração



1. Agir no interesse da empresa



Construíndo sobre um propósito que 
serve a sociedade

Integrando as
suas atividades na 
sociedade
e na natureza

Meio

ambiente

Sociedade

Negócio



Estamos criando e compartilhando valor 
com todos nossos stakeholders? 



2. Exercite o dever 
de diligência  e o 
dever de cuidado



Conselhos de Administração não podem mais dizer 
que não sabem sobre as mudanças 

climáticas e seus riscos.

RISCOS 
FÍSICOS

RISCOS
LEGAIS

RISCOS DE
TRANSIÇÃO



3. Cumpra suas

obrigações em

matéria de 

reporting e 

disclosure



Earth Competent Boards são

• proficientes em sustentabilidade, 

• com a governança certa, 

• fazendo as perguntas certas ao Comitê 

Executivo e alta liderança.



Onde a 
sustentabilidade 

é debatida?

Auditoria

& Risco

Estratégia &

Sustentabilidade
Nomeação e

Compensação



Quais são as 
possíveis 
regulamentações 
ambientais e sociais 
que podem afetar as 
empresas 
no futuro? 

Que lobby/advocacy
financiamos? 



DEWAYNE JOHNSON

U.S. FARMER VS

Os potenciais passivos 
ambientais e sociais 
são discutidos na 
aquisição de uma nova 
empresa?



Avaliamos a 

resiliência de nosso

modelo de negócio?



Já avaliamos
os riscos dos

stranded assets?

O preço interno

do carbono está

sendo usado?



Como selecionamos 

os setores e 

empresas que 

queremos (ou não) 

em nossos 

portfólios?



Nossa licença social para operar 

está em risco? 



Precisamos Earth Competent Boards

As empresas têm um papel crítico a desempenhar
para garantir um mundo melhor

É dever dos Conselhos assumir a liderança



Business as usual
considerando a 
natureza como
ilimitada e 
de graça



Socialmente inaceitável

Legalmente perigoso

Economicamente estúpido



Haverá vencedores e perdedores.



Não há negócio.
em um mundo caótico.
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Bradesco (Brasil)

Contribuir para a realização das pessoas e para o 

desenvolvimento sustentável, mediante a oferta 
de soluções, produtos e serviços financeiros e de 
seguros, amplamente diversificados e acessíveis

No Brasil, somos

• 2º maior banco privado

• 3ª maior gestora de ativos 

• A maior seguradora

Com 77 anos de 

história, o Bradesco 

está na dianteira
do setor financeiro

Números relevantes

72 milhões
clientes

97 mil
funcionários

100%
Presença nos 
municípios brasileiros

80 mil
postos de 
atendimento

Sustentabilidade 
no coração da nossa 
Missão Corporativa



Bradesco (Brasil)

Elementos centrais da Gestão de Sustentabilidade

Governança
Liderança de 
alto nível

Diretrizes
Políticas, normas 
e manuais

Riscos e 
Oportunidades
Visão contínua

Engajamento
Envolvimento e 
capacitação

Gestão integrada de Sustentabilidade na Organização Bradesco

Avaliações e reconhecimentos

• Silver Class 2019 
• Silver Class 2020 

1º Banco Privado Brasileiro

Avanço 
contínuo
Gestão do 
desempenho

Acreditamos que a efetiva gestão de aspectos ESG é resultado de um sistema integrado, que engloba toda a 
Organização



Bradesco (Brasil)

Estrutura de Gestão e Governança de Sustentabilidade

Governança
Liderança de 
alto nível

Decisões 
estratégicas 

e de impacto 
organizacional

Capacidade de 
atuação direta 
nos desafios e 
oportunidades

Conselho de 
Administração

Comitê de 
Sustentabilidade e 
Diversidade

Comissão de 
Sustentabilidade

Reuniões anuais ordinárias 
com todos os membros do 
Conselho de Administração

Reuniões trimestrais com 
membros do Conselho, o CEO e 
todos os Vice-presidentes 
executivos, além de 6 membros 
da diretoria executiva

Reuniões mensais, composta 
por 7 diretores executivos e 16 
diretores e superintendentes 
departamentais

• Discutir os desafios e oportunidades

• Definir os direcionadores estratégicos

• Planejar estratégias

• Deliberar sobre políticas e normas

• Acompanhar o desempenho

• Propor e acompanhar iniciativas 
corporativas e departamentais

•Promoção de melhores práticas

•Engajamento e governança

• Integração de aspectos ASG nos negócios

Eq
u

ip
es

 d
ed

ic
ad

as
 a

o
 t

em
a

Sustentabilidade Corporativa

Análise ESG de Investimentos

Gerenciamento de Risco Socioambiental 

Gestão Ambiental e Ecoeficiência

Para responder às constantes transformações econômicas, sociais e ambientais nas quais estamos inseridos, 
contamos com um conjunto de diretrizes e estruturas de gestão.



Bradesco (Brasil)

Participação no 
projeto

Aprovação 

Recomendação 
positiva

Decisões 
estratégicas 

e de impacto 
organizacional

Capacidade de 
atuação direta 
nos desafios e 
oportunidades

Case: participação no grupo de bancos que criou PRB

Sustentabilidade Corporativa 
Avaliação e 
proposta da 
participação

Após aprovação > 
Processo de implementação:

• Nova Estratégia de 
Sustentabilidade 
incorporando PRB

• Avanços da Estratégia 
monitorados por toda a 
governança

• Diretores executivos (que 
não são gestores da área 
de Sustentabilidade) como 
sponsors de temas centrais

• Engajamento de 10 
Departamentos da 
Organização

Riscos e 
Oportunidades
Visão contínua

Conselho de 
Administração

Comitê de 
Sustentabilidade e 
Diversidade

Comissão de 
Sustentabilidade

Envolveu todas as instâncias da governança de sustentabilidade, com destaque para o 
Conselho de Administração, que contribuiu efetivamente na elaboração dos Princípios



Bradesco (Brasil)

Diretrizes 
estratégicas

Diretrizes 
específicas 

Estrutura normativa para Sustentabilidade

Políticas 
corporativas*

Normas e 
regimentos

Manuais e planos 
de ação

Diretrizes
Políticas, normas 
e manuais

Compromissos 
voluntários

Política de 
Sustentabilidade

Norma de 
Responsabilidade 
Socioambiental

Conjunto de manuais cobrindo temas como Gestão da 
Ecoeficiência e Gerenciamento de Risco Socioambiental

+10 compromissos (setoriais e multissetoriais) com foco em: 
sustentabilidade, meio ambiente e direitos humanos

Política 
de Direitos 
Humanos

Norma de Risco 
Socioambiental

Exemplos:

Engajamento 
de partes 
interessadas

Regimentos 
dos Comitês 
e Comissões

Engajamento e supervisão executiva

*A Resolução nº 4.327/2014 do Conselho Monetário Nacional determina procedimentos de 

responsabilidade socioambiental para instituições financeiras (PRSA)

Políticas e normas que disciplinam o nosso funcionamento, além dos compromissos 
voluntários aos quais aderimos e que reforçam nossos direcionadores estratégicos



Bradesco (Brasil)

Estratégia de Sustentabilidade Corporativa

Diretrizes
Políticas, normas 
e manuais

Crescimento sustentável com rentabilidade

Eficiência e Inovação

Relacionamento com clientes

Capital Humano

ESTRATÉGIA CORPORATIVA BRADESCO

ODS PRIORIZADOS

Com base na estratégia corporativa e nos desafios e tendências da agenda de desenvolvimento sustentável, 
estruturamos a nossa estratégia de sustentabilidade em 6 pilares: 

PILARES ESTRATÉGICOS 
DE SUSTENTABILIDADE



Bradesco (Brasil) Engajamento
Envolvimento e 
capacitação

Promoção 
da inclusão 

Cultura para 
Sustentabilidade 

Cultura do 
Bradesco

Presença

Servir a todos 
os clientes

Desenvolvimento 
Sustentável na Missão

Capacitação 
interna

Carreira 
interna

Funcionários 
diversos

Próximo à 
comunidade

Engajamento

Ex. Workshop com 12 
mil Gerentes com 
destaque para 
Sustentabilidade

Engajamento e cultura interna

As diretrizes e ações de comunicação, engajamento e capacitação favorecem a 
construção de uma cultura voltada à responsabilidade bancária e sustentabilidade.



Bradesco (Brasil) Avanço contínuo
Gestão do 
desempenho

Diretrizes

Governança

Riscos e 
Oportunidades

Engajamento

Gestão do desempenho 
de Sustentabilidade 

Índices, ratings e reportes ESG

Benchmarks para captura de tendências

Identificação de ações para aprimoramento de 
práticas e parâmetros de performance ESG

Gestão de aspectos ESG

O desempenho social, ambiental e de governança é acompanhado permanentemente por meio de indicadores 
de desempenho internos e avaliações de mercado, como índices e ratings ESG, e compõe os incentivos para 
remuneração executiva
.



Sumário

1. Princípios para Responsabilidade Bancária

5. Casos práticos: Banorte - México

3. Perspectiva de um especialista – Philippe Joubert

2. Referências para a Implementação do Princípio 5

6. Anexos: Recursos

4. Casos práticos: Bradesco - Brasil



- 66 -

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CIFRAS RELEVANTES (2019):

• 2do. Grupo financiero más grande de México

• 30,167 colaboradores

• Más de 22 millones de clientes

• $36,528 millones de pesos de utilidad neta

• $2,607 billones de pesos en AUM

ESTRUCTURA

SUSTENTABILIDAD

• IPC Sustentable

• DJSI MILA

• VigeoEiris Best EM

• FTSE4Good EM



Iniciativas

Índices

2011 2012 2015 2016 201720132009 2018

Línea de tiempo de Sustentabilidad en Banorte

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdrtDuuLTiAhVJFjQIHbSMA6YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iddc.cl/event/evento-duplicado/&psig=AOvVaw1eX-hjUGum2WC7YwIgJepe&ust=1558796828430935


Alta Dirección 

Dirección de Sustentabilidad

Áreas Estratégicas

GFNorte

2. Implementación de los PBR

Miembros Sub grupos

1 Sub Grupo Riesgos: 

• Dirección Riesgo Crédito Mayorista

• Dirección Información  y Análisis de 

Riesgo

• Dirección Estrategia y Planeación  de 

Riesgo

• Dirección Bancas Especializadas

• Dirección Riesgo Operacional

2 Sub Grupo Ambiental:

• Dirección Energía y Mantenimiento

• Dirección de 

• Adquisiciones

• Dirección Servicios Generales

3 Sub Grupo Capital Humano:

• Dirección Recursos 



3. Estructura de Gobierno Corporativo

Subgrupo de 
Capital 

Humano

Subgrupo 
Ambiental

Comité de 

Sustentabilidad

Subgrupo de 
Riesgos

Dirección 

Energía y 

Mantenimiento

Dirección 

Recursos 

Dirección de 

Adquisiciones

Dirección 

Servicios 

Generales

Dirección Riesgo 

Crédito 

Mayorista

Dirección 

Información  y 

Análisis de 

Riesgo

Dirección 

Estrategia y 

Planeación  de 

Riesgo

Dirección 

Bancas 

Especializadas

Dirección Riesgo 

Operacional

Subgrupo de 
Educación 
Financiera

Dirección 

Crédito 

Mayorista 

Subgrupos del Comité de Sustentabilidad



3. Estructura de Gobierno Corporativo

Política de 

Inversión 

Responsable

Política 

Ambiental

Política 

Social

Manual 

Normativo

Gobierno 

Corporativo

Política de 
Riesgo 

Socioambienta
l

Política de 

Riesgos 

Psicosociales

Proceso de 
Análisis de 

Riesgo 
Socioambienta

l

Manual de 

Crédito

Proceso de 

Inversión 

Responsable

Principios Básicos 

Gobierno Corporativo

(Código de Conducta)

Política de 

Capital 

Natural

Política de 

Cambio 

Climático
Política de 

Derechos 

Humanos

Manual de 

Inversión 

Responsable

Proceso de 
atención de  

Riesgos 
Psicosociales

Política de 

Competenci

a Económica

Política 
Anticorrupción

Política de 

Conflicto de 

Intereses

Marco normativo de Sustentabilidad



4. Qué tipo de asuntos que llevan al Consejo de 

Administración y Comité Ejecutivo

Reporte anual al Comité de Sustentabilidad centrándose en lo siguiente:

• Subgrupo de Riesgos

• Subgrupo Ambiental

• Subgrupo Social  
• Benchmark de buenas 

prácticas en Capital Humano

• Principios de la Banca 
Responsable

• Metas con negocio y 
operaciones



5. Estrategias para involucramiento de alto liderazgo



6. Canales internos para comunicación sobre aspectos ASG

Capacitación Fecha Audiencia Canales Objetivo

Principios de la

Banca Responsable 

(PBR)

2020 GFNorte Intranet institucional

• Infografías

Sensibilizar a los colaboradores 

sobre los objetivos de los PBR.

Riesgos 

socioambientales

2019

2020

Áreas de Riesgos, 

Banca y Riesgos

Intranet institucional

• E-learning

• Infografías

Desarrollar capacidades para la 

identificación de riesgos 

socioambientales

Aspectos ASG: 

reflexiones y 

tendencia 

internacional

2020 Directivos del 

subgrupo de 

Riesgos y aliados 

clave del Negocio

Presencial

• Capacitación 

vivencial en 

espacio natural.

Fortalecer la importancia de 

considerar aspectos ASG en la 

toma de decisiones.

Residuos y Reciclaje 2020
Interno (Personal de 

Limpieza )
Presencial 

Capacitación al personal de limpieza 
para fortalecer el proceso de 

separación de residuos. 

¿Qué son los 

Derechos humanos y 

la no discriminación?
2020

Todos los 

colaboradores

Success Factors Se creo un Taller de DDHH para los 

negocios que se impartirá a las diferentes 

áreas que tienen  contacto con 

colaboradores, clientes y miembros de la 

comunidad.

¿Cuál es la 

responsabilidad social 

del banco con la 

comunidad? 

2020

Todos los 

colaboradores

Comunicación 
interna/Banortv

Hacer una explicación sobre qué es 

responsabilidad social de una empresa y 

de manera púntual ¿Porqué Banorte se 

enfoca en inclusión y educación 

financiera). 

Objetivos Desarrollo 
Sostenible Naciones 

Unidas
2019 Interno (Colaboradores) 

Presencial (Museo 
Itinerante) 

En colaboración con KUEPONI se 
implemento temporalmente un Museo 
Itinerante para concientizar acerca de 

los diversos conflictos globales. 



Imágenes de eventos de capacitación y postales de comunicación



• Se cuenta con el apoyo 

de la Alta Dirección.

• Firma de CEO y Chairman

a PBR, compromiso público.

• El Equipo de Riesgo 

Socioambiental participa 

activamente en los 

Comités Nacionales y 

Centrales de Crédito.

. 

Progresos

• Involucrar a todas las líneas de 

negocio del Banco (Gobierno)

• Lograr permear una cultura de 

Sustentabilidad con todos los 

grupos de interés

• Comunicar que las metas en 

temas ESG se cumplen con el 

trabajo de todas las áreas del 

banco.

• Trabajo constante de mejora 

continua.

Retos

7. Retos y Progresos en la integración de la sustentabilidad  

en el negocio
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Os recursos disponibilizados no Documento Guia dos PRB 
foram categorizados para apoiar sua compreensão e escolha



Para quem é o 
recurso

O nível de maturidade considera a 
adesão, data de publicação e 

relevância da organização

Os recursos foram categorizados para apoiar sua compreensão 
e escolha



Característica do 
recurso

Objetivo do recurso

Formato final do 
recurso

Os recursos foram categorizados para apoiar sua compreensão 
e escolha



Princípios
Conjuntos de princípios 

orientadores, para a 
estrutura de governança

Voltar para 
apresentação



Recurso 1 – Princípios de Governança Corporativa para Bancos

Natureza Princípios

Principal 
usuário

Bancos

Maturidade

Outros 
usuários

Empresas e outras 
instituições financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Guias que consolidam a importância e o risco de governança corporativa 
para o Conselho de Administração

Guia de ações para membros do Board, diretivos, chefes e supervisores de 
diferentes tipos de bancos em diversos países

Princípios de governança corporativa que devem ser incorporados 
pelos bancos

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en


Recurso 2 – Princípios de Governança Corporativa da OCDE e 
G20

Natureza Princípios

Principal 
usuário

Empresas e instituições 
financeiras

Maturidade

Outros 
usuários

Reguladores

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Elementos chave para criação de um marco de governança corporativa, 
definidos pela primeira vez em 1999, adotados como referência do 

Financial Stability Board (G20)

Apoiar empresas e reguladores a avaliar e melhorar o marco legal e 
regulatório, e institucional para a Governança Corporativa

Permite que empresas (financeiras ou não) adotem princípios de 
governança corporativa para a gestão de sustentabilidade

http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en


Ferramentas
Diretrizes ou passo a 

passo para a análise e 
implementação

Voltar para a 
apresentação



Recurso 3 – Fortalecimento de marcos de governança 
corporativa para mitigar riscos de má conduta 

Natureza Ferramentas

Principal 
usuário

Bancos

Maturidade

Outros 
usuários

Empresas / Reguladores

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Plano de trabalho sobre medidas para reduzir a má conduta (‘conduta 
inadequada’) no setor financeiro

Mitigar o risco de conduta inadequadado ponto de vista da 
estabilidade financeira

Conjunto de ferramentas para empresas medirem 
riscos de conduta inadequada

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P200418.pdf


Recurso 4 – Análise da sustentabilidade bancária (SUSBA)

Natureza Ferramentas

Principal 
usuário

Bancos

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições 
financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Ferramenta para avalia as divulgações públicas (GRI, TCFD, SASB, IIRC) de 
35 bancos listados entre os países ASEAN (Associação de Nações do 

Sudeste Asiático)

Ressaltar o potencial do setor financeiro para impulsionar o 
desenvolvimento sustentável na ASEAN

Plataforma virtual interativa para bancos avaliarem referências de 
integração ASG

https://susba.org/


Recurso 5 – Guia de Devida Diligência para conduta 
empresarial responsável (OCDE)

Natureza Guia e ferramenta

Principal 
usuário

Empresas e investidores

Maturidade

Outros 
usuários

Governos

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Recomendações para empresas realizarem devida diligência para 
identificar, prevenir ou mitigar potenciais riscos de má conduta

Oferecer apoio prático para empresas na implementação de 
Guias OECD para empresa multinacionais

Guias com conceitos chave da OECD para implementação por empresas

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf


Recurso 6 – Ferramentas da Earth On Board

Natureza
Ferramentas (em forma 

de serviços de assessoria)

Principal 
usuário

Empresas

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições
financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Organização que fornece assessoria e intercâmbio de experiências para 
apoiar Boards no alinhamento do governo corporativo

Apoio aos Boards para colocar a sustentabilidade 
no centro de suas estratégias

Soluções para membros do Board na incorporação de 
sustentabilidade na estratégia da empresa

https://www.earthonboard.org/


Relatórios
Publicação ou pesquisa
que refletem estudos
apoiados em evidências.

Voltar para a 
apresentação



Recurso 7 – Associação global de padrões de sustentabilidade
(ISEAL)

Natureza Relatório

Principal 
usuário

Empresas

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições 
financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

ISEAL codifica melhores práticas para o desenho e implementação de 
sistemas de padrões socioambientais eficazes

Fortalecer os sistemas de padrões para o
Benefício de pessoas e do meio ambiente

Referências de boas práticas e padrões de produção e consumo 
sustentáveis. Inclui referências sobre governo corporativo

https://www.isealalliance.org/
https://www.isealalliance.org/
https://www.isealalliance.org/
https://www.isealalliance.org/


Recurso 8 – UNEP FI Governança corporativa integrada: Novo 
modelo de governança corporativa para a sustentabilidade

Natureza Relatório

Principal 
usuário

Instituições
financeiras

Maturidade

Outros 
usuários

Empresas

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Relatório que identifica práticas de governo corporativo 
para a promoção de sustentabilidade dentro de empresas

Fornecer aos investidores institucionais sugestões 
para considerar durante a colaboração com empresas

Percepções sobre modelos de governança corporativa para empresas

https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf


Recurso 9 – Sustentabilidade e o Board: O que os diretores 
devem saber em 2018?

Natureza Relatório

Principal 
usuário

Empresas

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições 
financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Relatório que avalia os riscos e oportunidades da integração da 
sustentabilidade nas políticas e padrões corporativos

Fornecer informações sobre a situação do mercado

Perguntas a ser realizadas e etapas a ser seguidas 
para que empresas integrem a sustentabilidade

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/risk/articles/sustainability-and-board-what-directors-need-know-2018.html


Recurso 10 – Conducta e cultura bancaria: Uma chamada a 
uma reforma abrangente

Natureza Relatório

Principal 
usuário

Bancos

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições
financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Relatório que aborda os desafios dos maiores bancos do mundo, seus 
Boards, gerências e supervisores

Fornecer conselhos viáveis para Boards, gerências e supervisores 
para o fortalecimento da conduta e cultura bancária

Recomendações viáveis para que os Boards alcancem a 
transformação cultura em direção a sustentabilidade

https://group30.org/images/uploads/publications/G30_BankingConductandCulture.pdf


Recurso 11 – Adaptação da cultura no setor de serviços 
financeiros

Natureza Relatório

Principal 
usuário

Empresas

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Coleção de artigos que apoiam a identificação de consensos sobre a 
cultura corporativa no setor de serviços financeiros, abordando temas 

como integridade, desempenho e supervisão

Apresenta perspectivas de especialistas sobre como aperfeiçoar a cultura 
corporativa no setor de serviços financeiros

Conjunto de padrões sobre responsabilidades e condutas aplicáveis a 
diferentes níveis das empresas

https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp18-02.pdf


Recurso 12 – Conduta e cultura bancária: Mudança 
permanente de mentalidade

Natureza Relatório

Principal 
usuário

Bancos

Maturidade

Outros 
usuários

Instituições financeiras

Conteúdo

Objetivo

ODS

Resultado

Relatório que avalia o progresso alcançado por bancos com relação a 
conduta ética e cultura, a partir dos resultados de entrevistas com 50 

líderes

Apoio para avanços na revisão de práticas de conduta e cultura nos bancos

Relatório com recomendações para bancos sobre 
conduta e cultura

https://group30.org/images/uploads/publications/G30_Culture2018_FNL3lo-compressed.pdf

