ANÁLISE DE IMPACTO
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Os PRB estão desenhados para orientar os bancos no
alinhamento estratégico de seus negócios à agenda ASG
PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO
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.

PRINCÍPIO 4
PARTES
INTERESSADAS
Consultaremos de forma proativa e
responsável,
envolveremos
e
formaremos parcerias com as partes
interessadas pertinentes para atingir
os objetivos da sociedade.

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE IMPACTO
E OBJETIVOS

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E
CONSUMIDORES

Aumentaremos continuamente nossos . Trabalharemos de forma responsável com
impactos positivos, reduzindo os impactos nossos clientes para incentivar práticas
negativos e gerenciando os riscos para as sustentáveis
e
permitir
atividades
pessoas e o ambiente resultantes de nossas econômicas que criem prosperidade
atividades, produtos e serviços. Para esse compartilhada para as gerações atuais e
fim, definiremos e publicaremos objetivos futuras.
onde possamos ter os impactos mais
significativos.

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E
CULTURA
Implementaremos nosso compromisso
com esses Princípios por meio de
governança eficaz e uma cultura de
atividade bancária responsável.

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
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.

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

Exemplo para o Primeiro Ano:
Compreender a posição do banco e desenvolver um plano
PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO
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 4
PARTES
INTERESSADAS
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.

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE
IMPACTO E OBJETIVOS
O banco realiza uma análise de impacto
de seu portfólio para identificar seus
impactos significativos (positivos e
negativos)

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E
CULTURA
O banco considera se sua estrutura
de governança é adequada para
oferecer suporte à implementação
dos Princípios.

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E
CONSUMIDORES
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.

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Dentro de 18 meses após se tornar
signatário dos Princípios, o banco
comunica
seu
progresso
na
implementação dos Princípios em seus
relatórios públicos.

Sumário
1.

Os Princípios de Responsabilidade Bancária

2.

Impactos da indústria bancária

3.

Análise de impacto e definição de metas

4.

Perspectiva de um fundo regional – eco.Business Fund

5.

Casos práticos: Itaú (Brasil)

6.

Casos práticos: Produbanco (Equador)

7.

Anexos: Recursos

O Princípio 2 estabelece que os bancos devem avaliar os
impactos positivos e negativos, além de estabelecer metas

Avaliar os impactos positivos e negativos da
carteira e identificar as áreas de maior impacto
considerando o contexto das regiões nas quais o
banco possui operações.

Estabelecer objetivos e metas que possam ser
acompanhadas ao longo dos anos: ao menos
duas metas para os impactos mais relevantes

Quais são os impactos dos bancos na sociedade?

Os impactos indiretos são os mais relevantes para os bancos

Impactos indiretos
(produtos e serviços)

Impactos diretos
(operações)

Impactos positivos

Consumo de água e energia
Nas atividades operacionais

Criação de empregos

Criação de empregos
indiretos

Criação de empregos
indiretos
Aumento da generacão de
energía renovável

Impactos negativos

Inclusão
financeira

Generación
Geração dede
residuos
resíduos

Emissões de CO2
Risco de
desmatamento
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Primeiro passo: identificação dos impactos mais relevantes
para o banco

Avaliar os impactos positivos e negativos da
carteira e identificar as áreas de maior impacto
considerando o contexto das regiões nas quais o
banco possui operações.

Estabelecer objetivos e metas que possam ser
acompanhadas ao longo dos anos: ao menos
duas metas para os impactos mais relevantes

Primeiro passo: identificação dos impactos mais relevantes
para o banco
O banco deve avaliar os impactos negativos e positivos significativos de acordo
com as dimensões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o
Acordo Climático de Paris e os objetivos da sociedade. É importante identificar:

Produtos e serviços
oferecidos pelo banco

Setores

Os países nos quais o banco
possui operações

Produtos e
serviços

Principais setores e indústrias aos
quais os bancos oferecem seus
produtos e serviços

Países

O Documento de orientação dos PRB define conceitos chave
para que os bancos iniciem a análise de impacto
Aspectos a considerar:

CONTEXTO E
RELEVÂNCIA

ESCOPO
As principais áreas
de negócio (ex.
banca comercial,
corporativo)

ESCALA DE
EXPOSIÇÃO
Indústrias,
tecnologias e
geografias que o
banco financia

Desafios e
prioridades mais
relevantes onde o
banco opera

ESCALA E
INTENSIDADE DOS
IMPACTOS

Contribuição (+/-)
dos impactos
decorrentes das
operações

O Documento de orientação dos PRB define conceitos chave
para que os bancos iniciem a análise de impacto
Referências internas

Referências externas

Carteira do
banco
Perfil dos
clientes
Sistemas,
processos e KPIs
de gestão (riscos
e impactos)

Experiência da
equipe
(sustentabilidade,
riscos, comercial,
etc)

Acordos e
frameworks
locais
Necessidades,
vocações e
desafios regionais

A identificação dos impactos mais relevantes para o banco
deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar

Estabelecer uma equipe que será
responsável por conduzir a análise
de impacto

Obtenção de informações
relevantes sobre quais atividades o
banco financia e onde

Compreensão dos impactos
negativos e positivos que estão
associados com o que o banco está
financiando

Compromisso com organizações
da sociedade civil, atores políticos,
e outras instituições com
experiencia relevante

Consulte também o Documento de Orientação para análise de impacto

Portfolio Impact Tool foi desenvolvida pela UNEP FI para ajudar na
análise. Outras ferramentas existentes no mercado e análises internas
podem complementá-la.

Os bancos podem utilizar a Ferramenta de Identificação de
Impacto da UNEP-FI
A ferramenta tem um mapa baseado no
Radar de Impacto da UNEP-FI

Tipo de
negócios
Setores
econômicos

Países com
operações

Associações
positivas
Associações
negativas

A ferramenta de identificação de impacto da UNEP FI é uma possibilidade, mas sua
aplicação não é obrigatória para os signatários. O mais importante é analisar os impactos
positivos e negativos mais relevantes da carteira do banco.

Fluxo de análise da Ferramenta de Impacto

1. Identificação

2. Avaliação
Qual é o desempenho do
banco em relação às
áreas de impacto mais
relevantes?

Quais são as áreas de
impacto mais relevantes
para o banco?

Cartografia do banco

Necessidades
do país

Perfil de
impacto

Áreas de
impacto
relevantes

Revisão de
desempenho

Priorização
de impactos

Cartografia do banco
O que o banco financia e onde?
•
•
•
•

Quais linhas de negócios o banco está envolvido
Em quais países o banco oferece produtos e serviços
Quais setores são financiados pelo banco
Qual é a proporção dos negócios associada com as diferentes carteira

Perfis da carteira

Conexão entre os setores ou atividades industriais e as áreas de impacto

Quais áreas de impacto são as mais relevantes?
Classificação das áreas de impacto
• A Ferramenta classifica as áreas de impacto com base na proporção dos negócios
associados com os setores chave.
• A classificação inclui uma coluna que indica o nível das necessidades do país
• Áreas de impacto associadas a uma grande proporção do negócio nos setores chave e com
altos níveis de necessidade do país são as mais relevantes

Áreas de Impacto mais relevantes
• Com base nas classificações de atuação nos principais setores e necessidades do país, os
usuários podem indicar e justificar as áreas de impacto mais relevantes para o banco.
• Áreas de impacto mais relevantes podem ser estabelecidas a nível global ou a nível de
país
• Áreas de impacto com os mais altos níveis de necessidade do países devem ser
priorizadas
• Áreas de impacto associadas a países e setores nos quais o banco é líder de mercado
também devem ser priorizadas
• Nota: A seleção se baseia na apreciação do banco e não pode ser atribuída à UNEP-FI

Desempenho
Determinando quais áreas de impacto mais relevantes devem ser priorizadas

Áreas de impacto prioritárias
• As áreas de impactos cujo desempenho está acima da média estão
destacadas em verde
• As áreas de impacto cujo desempenho está abaixo ou igual a média estão
destacadas em vermelho. As áreas nas quais não há dados suficientes para
avaliar a situação estão destacadas em preto.
• O banco deve priorizar as áreas de impacto nas quais apresenta um pior
desempenho

Depois de identificar áreas de impacto mais relevantes, é
importante fazer análises mais profundas
Fazer análises mais aprofundadas
por setor, tipo de negócio ou por tipo de cliente

Agricultura e
pecuária

PMEs

PMEs = Pequenas e Médias Empresas

Banco de
desenvolvimento

Banco de varejo

Os bancos especialistas podem contar com perguntas
orientadoras para uma análise mais profunda

Agricultura e
pecuária

PMEs

Banco de
desenvolvimento

Banco de varejo

As perguntas e indicadores apresentados neste material funcionam
como orientação adicional para o processo de analise de impacto,
mas sua aplicação não é obrigatória para os signatários.

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
Agricultura e Pecuária
Qual é o grau de exposição dos negócios
Considerar as indústrias, tecnologias e geografias. Importante saber quais atividades o
banco financia, o nível de financiamento e os países de operação.
Perguntas
1. Quais cultivos (soja, cana, café, algodão e outros) e tipos de rebanho (bovino, leiteiro,
avícola) são financiados?
2. Quais tecnologias de agricultura e pecuária (irrigação x sequeiro, subsistência x
industrial, intensiva x extensiva) meus clientes aplicam?
3. Meus clientes aplicam tecnologias de baixo carbono (ex. plantio direto, fixação
biológica de nitrogênio, integração agricultura-pecuária, recuperação de áreas de
pasto)?

Indicadores
•
•
•

% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por cultivo e tipo de rebanho
% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por tecnologia
% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por tecnologia de baixo carbono

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
Agricultura e Pecuária

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Biodiversidade e ecossistemas,
Clima, Água, Produção de alimentos), para entender as maiores necessidades do país.
A. Biodiversidade e ecossistemas
1. Qual é o grau de impacto da agricultura e pecuária na biodiversidade e ecossistemas
no país ou região onde o banco opera? [Exemplo de indicador: a agricultura gera 35
por cento do desflorestamento no país.]
2. Quais são as zonas em que há mais risco à biodiversidade?
3. Quais cultivos, tipos de rebanho, práticas e tecnologias identificadas na etapa anterior
geram mais impacto (+/-) na biodiversidade e ecossistemas?

Referências

UN Biodiversity Lab

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
Agricultura e Pecuária

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável nos
países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Biodiversidade e ecossistemas, Clima,
Água, Produção de alimentos), para entender as maiores necessidades do país.
B. Clima
1. Qual é o % das emissões de GEE nacionais ou regionais relacionadas à agricultura e
pecuária?
2. Quais cultivos, tipos de rebanho, práticas e tecnologias identificadas na etapa anterior
têm a capacidade de intensificar e reduzir as emissões de GEE?

Referências

Índice de Risco Climático
(Germanwatch)

Dados do Banco Mundial
(World Bank data)

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
Agricultura e Pecuária

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável nos
países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Biodiversidade e ecossistemas, Clima,
Água, Produção de alimentos), para entender as maiores necessidades do país.
C. Água
1. Qual é o grau de impacto da agricultura e pecuária no consumo hídrico na região onde o
banco opera?
2. Quais são as zonas em que há mais risco de estresse hídrico?
3. Quais cultivos, tipos de rebanho, práticas e tecnologias identificadas na etapa anterior
geram mais impacto (+/-) na conservação de recursos hídricos?

Referências

Indicadores ODS (UN)

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
Agricultura e Pecuária

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável nos
países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Biodiversidade e ecossistemas, Clima,
Água, Produção de alimentos), para entender as maiores necessidades do país.
D. Produção de alimentos
1. Qual é o grau de impacto da agricultura e pecuária na produção de alimentos onde o
banco opera?
2. Quais são as zonas em que o índice de vulnerabilidade alimentar é mais alto?
3. Quais cultivos, tipos de rebanho, práticas e tecnologias identificadas na etapa anterior
têm maior contribuição (+/-) na produção de alimentos?

Referências

Mapa da fome FAO

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
Agricultura e Pecuária
Qual é o grau de intensidade/ relevância do negócio de acordo com o contexto
Escala e intensidade dos impactos ambientais, sociais e econômicos dos impactos
identificados
Cruzar informações da exposição da carteira conforme cultivo, tecnologia e geografias com as
áreas mais relevantes para o país. Posteriormente, buscar entender a escala e intensidade dos
impactos ambientais, sociais e econômicos dos impactos identificados
A. Biodiversidade e ecossistemas
1. Qual é o percentual de clientes nas zonas críticas identificadas na etapa anterior?
2. Qual é o histórico de áreas de cultivo e produtividade (ex. toneladas/hectares) dos
clientes, em particular nas zonas críticas identificadas na etapa anterior?
B. Clima
1. Qual é o percentual de clientes com tecnologias agrícolas de baixo carbono?
2. Como evoluíram as emissões de CO2 dos clientes?
C. Água
1. Qual é o percentual de clientes nas zonas críticas identificadas na etapa anterior?
2. Qual é o consumo anual de água dos clientes (ex. m3/ano), principalmente, nas zonas
críticas identificadas na etapa anterior?
D. Produção de alimentos
1. Qual é o percentual de clientes nas zonas críticas identificadas na etapa anterior?
2. Qual é o histórico de produção ou produtividade dos meus cliente,
principalmente nas zonas críticas identificadas na etapa anterior?

Os bancos especialistas podem contar com perguntas
orientadoras para uma análise mais profunda

Agricultura e
pecuária

PMEs

Banco de
desenvolvimento

Banco de varejo

As perguntas e indicadores apresentados neste material funcionam
como orientação adicional para o processo de análise de impacto,
mas sua aplicação não é obrigatória para os signatários.

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
desenvolvimento
Qual é o grau de exposição dos seus negócios
Considerar as indústrias, tecnologias e geografias. Importante saber quais atividades o banco
financia, o grau de financiamento e os países de operação.
Perguntas
1. Quais são as principais demandas para o desenvolvimento social, econômico e
sustentável do país ou região em que o banco opera (infraestrutura, energia,
urbanização)?
2. Quais são as principais atividades que caracterizam a economia do país ou região em
que o banco opera (agricultura, transporte, indústria)?
3. Quais atividades da carteira do banco promovem o desenvolvimento no país ou região
em que opera?

Indicadores
•
•

% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por atividades relacionadas às
demandas para o desenvolvimento do país ou região.
% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por atividades que caracterizam a
economia do país ou região

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
desenvolvimento

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Emprego, Habitação, Energia,
Inclusão financeira, entre outros), para entender as maiores necessidades do país.
A. Emprego
1. Quais atividades, práticas e tecnologias geram mais empregos no país ou região?
2. Qual o % da população sem emprego no país ou região em que o banco opera?

Referências

Estatísticas do trabalho (ILO)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
desenvolvimento

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Emprego, Habitação, Energia,
Inclusão financeira, entre outros), para entender as maiores necessidades do país.
B. Habitação
1. Quais atividades, práticas e tecnologias geram mais impacto em nível e qualidade
de habitação?
2. Qual o déficit de habitação (% da população) no país ou região em que o banco
opera?

Referências

Indicadores ODS (UN)

Base de dados habitação
acessível (OCDE)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
desenvolvimento

Preguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Emprego, Habitação, Energia,
Inclusão financeira, entre outros), para entender as maiores necessidades do país.
C. Energia
1. Quais atividades, práticas e tecnologias apoiam a geração e transmissão de
energia?
2. Qual é o nível de geração e transmissão de energia no país ou região em que o
banco opera?
3. Qual é o nível de acesso à eletricidade (% de população) no país ou região?

Referencias

Dados do Banco Mundial
(World Bank data)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
desenvolvimento

Preguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Emprego, Habitação, Energia,
Inclusão financeira, entre outros), para entender as maiores necessidades do país.
D. Inclusão financeira
1. Quais atividades, práticas e tecnologias apoiam a inclusão financeira?
2. Qual é o % da população bancarizada?
3. Qual é a facilidade para fazer negócios no país ou na região?
4. Qual é o nível de desigualdade de gênero no país ou região?

Referencias

Pontuação Facilidade para fazer
negócios (Doing Business)

Índice de Desigualdade de
gênero (UNDP)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
desenvolvimento
Qual é o grau de intensidade/ relevância do negócio de acordo com o contexto
Escala e intensidade dos impactos ambientais, sociais e econômicos dos impactos
identificados
Cruzar informações da exposição da carteira conforme atividade relacionada às demandas
para o desenvolvimento do país com as áreas mais relevantes para o país. Posteriormente,
buscar entender a escala e intensidade dos impactos ambientais, sociais e econômicos dos
impactos identificados

A. Emprego
1. Como a geração de emprego dos clientes evoluiu?
2. Como está distribuída a geração de emprego da minha carteira no país ou região?
B. Habitação
1. Qual é o histórico da população atendida?
C. Energia
1. Qual é o % de crédito (desembolso e saldo) para a geração de energia renovável?
D. Inclusão financeira
1. Qual é o % de crédito (desembolso e saldo) para clientes mais vulneráveis?
2. Qual é o % de uso de produtos e serviços (inclusive digital) utilizados pelos clientes
(avaliar se os clientes estão usando produtos financeiros que ajudem a desenvolver seu
negocio)?

Os bancos especialistas podem contar com perguntas
orientadoras para uma análise mais profunda

Agricultura e
pecuária

PMEs

Banco de
desenvolvimento

Banco de varejo

As perguntas e indicadores apresentados neste material funcionam
como orientação adicional para o processo de análise de impacto,
mas sua aplicação não é obrigatória para os signatários.

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
PMEs
Qual é o grau de exposição dos seus negócios
Considerar as indústrias, tecnologias e geografias. Importante saber quais atividades o banco
financia, o grau de financiamento e os países de operação.
Preguntas
1. Quais são as principais atividades econômicas desempenhadas pelas pequenas e
médias empresas no país ou região em que o banco opera (comércio, serviços,
indústria)?
2. Quais são as principais atividades econômicas desempenhadas pelas pequenas e
médias empresas da carteira do banco (comércio, serviços, indústria)?

Indicadores
•
•

% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por atividades econômica (comércio,
serviços, indústria)
% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) de empreendedores atendidos por país
ou região

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
PMEs

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Gênero, Eficiência no uso de
recursos, Inclusão financeira, clima), para entender as maiores necessidades do país.
A. Gênero
1. Quais atividades econômicas geram mais oportunidades de inclusão de gênero no
país ou região?
2. Qual é o nível de desigualdade de gênero no país ou região?

Referências

Índice de Desigualdade de
gênero (UNDP)

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
PMEs

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Gênero, Eficiência no uso de
recursos, Inclusão financeira, clima), para entender as maiores necessidades do país.
B. Inclusão financeira
1. Quais atividades, práticas e tecnologias apoiam a inclusão financeira?
2. Qual é a facilidade para fazer negócios no país ou na região?
3. Qual é o nível de acesso aos produtos e serviços financeiros no país ou região?

Referências

Pontuação Facilidade para fazer
negócios (Doing Business)

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
PMEs

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Gênero, Eficiência no uso de
recursos, Inclusão financeira, clima), para entender as maiores necessidades do país.
C. Eficiência no uso de recursos
1. Quais atividades econômicas que envolvem uso intensivo de recursos naturais
(agua, energia elétrica, combustíveis)?
2. Qual é o consumo per capita de materiais no país ou região?

Referências

Atlas de Risco Hídrico
(Aqueduct – WRI)

Consumo de matéria prima
per capita (UN Stats)

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
PMEs

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável nos
países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Gênero, Eficiência no uso de recursos,
Inclusão financeira, clima), para entender as maiores necessidades do país.
D. Clima
1. Qual é o % das emissões de GEE nacional ou regional relacionadas às atividades de PME?
2. Quais práticas e tecnologias conseguem intensificar e reduzir as emissões de GEE?

Referências

Índice de Risco
Climático (Germanwatch)

Dados do Banco Mundial
(World Bank data)

Perguntas para entender as lacunas – Carteiras de
PMEs
Qual é o grau de intensidade/ relevância do negócio de acordo com o contexto
Escala e intensidade dos impactos ambientais, sociais e econômicos dos impactos identificados
Cruzar informações da exposição da carteira conforme atividades econômicas com as áreas mais
relevantes para o país. Posteriormente, buscar entender a escala e intensidade dos impactos
ambientais, sociais e econômicos dos impactos identificados
A. Gênero
1. Qual é o % de crédito (desembolso e saldo) e clientes por gênero (comparar com o nível de
inclusão de gênero do país)?
2. Qual é o % de crédito de uso de outros produtos e serviços por gênero (avaliar se há diferença
na forma de uso dos produtos)?
B. Inclusão financeira
1. Qual é o % de crédito (desembolso e saldo) para clientes mais vulneráveis?
2. Qual é o % de uso de produtos e serviços (inclusive digital) utilizados pelos clientes (avaliar se
os clientes estão usando produtos financeiros que ajudem a desenvolver seu negócio)?
C. Eficiência no uso de recursos
1. Qual é o consumo per capita de materiais dos clientes da carteira?

D. Mudança climática
1. Como as emissões de CO2 dos clientes evoluíram?
2. Qual é o % EAD por setor econômico considerando níveis de risco e
setores carbono intensivo?

Os bancos especialistas podem contar com perguntas
orientadoras para uma análise mais profunda

Agricultura e
pecuária

PME

Banco de
desenvolvimento

Banco de varejo

As perguntas e indicadores apresentados neste material funcionam
como orientação adicional para o processo de análise de impacto,
mas sua aplicação não é obrigatória para os signatários.

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
varejo
Qual é o grau de exposição dos seus negócios
Considerar as indústrias, tecnologias e geografias. Importante saber quais atividades o banco
financia, o grau de financiamento e os países de operação.
Perguntas
1.
2.

Quais são os principais produtos e linhas da carteira de varejo (cartão de crédito, crédito
hipotecário, poupança)?
Qual é a finalidade do varejo no país ou região em que o banco opera?

Indicadores
•

% de clientes e % de crédito (desembolso e saldo) por produto de varejo

Perguntas para entender as lacunas – Banco de
varejo

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Educação, Convergência
econômica, Inclusão financeira, Proteção de dados), para entender as maiores
necessidades do país.
A. Educação
1. Quais produtos e linhas de varejo influenciam a educação no país ou região?
2. Qual é o nível médio de escolaridade da população no país ou região onde o banco
opera?

Referências

Índice educacional (UNDP)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de varejo

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Educação, Convergência
econômica, Inclusão financeira, Proteção de dados), para entender as maiores
necessidades do país.
B. Convergência econômica
1. Quais produtos e linhas de varejo geram mais impacto no nível de renda dos
indivíduos?
2. Qual é o nível médio de renda no país ou região onde o banco opera?
3. Qual é o índice de mobilidade social do país ou região?

Referências

Nivel de renda por país
(Banco Mundial)

Índice de mobilidade
social (WEF)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de varejo

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Educação, Convergência
econômica, Inclusão financeira, Proteção de dados), para entender as maiores
necessidades do país.
C. Inclusão financeira e Gênero
1. Quais produtos e linhas de varejo apoiam a inclusão financeira?
2. Qual é o % da população bancarizada?
3. Qual é a facilidade para fazer negócios e ter acesso a produtos financeiros no país
ou na região?
4. Qual é o nível de desigualdade de gênero no país ou região?

Referências

Pontuação Facilidade para fazer
negócios (Doing Business)

Índice de Desigualdade de
gênero (UNDP)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de varejo

Perguntas

Qual é o contexto e a relevância das áreas de impacto em que o banco opera
Identificar os desafios e prioridades mais relevantes para o desenvolvimento sustentável
nos países e regiões em que o banco opera
No Portfolio impact Tool, aprofundar na tabela de Country needs onde é possível avaliar
alguns indicadores macro nos temas mais importantes (Educação, Convergência
econômica, Inclusão financeira, Proteção de dados), para entender as maiores
necessidades do país.
D. Proteção de dados
1. Quais produtos e linhas de varejo impactam a segurança de dados?
2. Qual é o grau da legislação de proteção e privacidade de dados no país ou região
onde o banco opera?

Referências

Legislação de Proteção e
Privacidade de Dados (UNCTAD)

Perguntas para entender as lacunas – Banco de varejo
Qual é o grau de intensidade/ relevância do negócio de acordo com o contexto
Escala e intensidade dos impactos ambientais, sociais e econômicos dos impactos
identificados
Cruzar informações da exposição da carteira conforme produto de varejo com as áreas mais
relevantes para o país. Posteriormente, buscar entender a escala e intensidade dos impactos
ambientais, sociais e econômicos dos impactos identificados
A. Educação
1. Como o nível educacional dos clientes evoluiu?
2. Como está distribuído o nível educacional nos diferentes produtos e linhas de varejo do
minha carteira?
B. Convergência econômica
1. Qual é o histórico de renda média dos meus clientes?
C. Inclusão financeira e Gênero
1. Qual é o % de crédito (desembolso e saldo) para clientes mais vulneráveis?
2. Qual é o % de crédito (desembolso e saldo) separados por gênero?
3. Como meus produtos e linhas de varejo estão relacionados com o perfil financeiro dos
meus clientes e sua capacidade de pagamento?
D. Proteção de dados
1. Quais são as medidas aplicadas internamente para a proteção de dados confidenciais
dos meus clientes?

Segundo passo: estabelecer metas para as áreas mais
significativas

Avaliar os impactos positivos e negativos da
carteira e identificar as áreas de maior impacto
considerando o contexto das regiões nas quais o
banco tem operações.

Estabelecer objetivos e metas que possam ser
acompanhadas ao longo dos anos: ao menos
duas metas para os impactos mais relevantes

Segundo passo: estabelecer metas para as áreas mais
significativas

1

2

O banco deve estabelecer e
publicar um mínimo de metas
que abordem, ao menos, duas
áreas identificadas como de
impacto relevante, oriundas dos
produtos e serviços do banco.

As
metas
devem
estar
conectadas e alinhadas aos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, aos objetivos do
acordo de Paris e ao outros
marcos
relevantes
internacionais, nacionais ou
regionais.

Segundo passo: estabelecer metas para as áreas mais
significativas

Método SMART para a definição de metas
S – Specific – Específico
M – Measurable – Mensurável

A – Attainable – Alcançável
R – Relevant – Relevante
T – Timely – Temporal

Segundo passo: estabelecer metas para as áreas mais
significativas
Estabelecer uma linha de
base (levando em
consideração um ano) e
estabelecer metas segundo
essa linha

Medir e monitorar o
progresso segundo as
metas estabelecidas

Desenvolver metas
quantitativas e qualitativas

É importante definir
indicadores chave de
performance

Exemplos de metas – Mudança climática
Objetivo:
Alinhar o financiamento e o investimento do banco com os setores de energia, transporte e
agricultura com um objetivo muito inferior a 2°C, lutando por 1.5°C dentro de X anos.
Medidas de trabalho:
• Trabalhar com clientes chave nos setores identificados para atingir o objetivo
• Identificar novas tecnologias nas quais o banco poderia investir
• Comprometer-se com os responsáveis políticos, as agências governamentais de
transporte e outras partes interessadas para compreender como o banco pode contribuir
de maneira efetiva para fazer que os sistemas de transporte sejam mais sustentáveis
• Desenvolver metodologias com pares e especialistas que guiarão o banco e garantam que
alcance seu objetivo
KPIs:
• Reduzir a exposição a tecnologias intensivas em carbono em 60% dentro de X anos
• Aumentar o financiamento e o investimento em energia renovável em X% anual
• Introdução de condições nos contratos de empréstimo que exijam métodos de agricultura
que reduzam as emissões de GEE, por um ano X
• Associação com agências de transporte governamentais para apoiar a infraestrutura de
transporte publico por X anos

Exemplos de metas – Gênero

Objetivos
Alocação de 50% do empréstimo para empresas com liderança feminina em X anos

Medidas:
• Revisar políticas, produtos, processos e promover treinamento para equipes internas e
clientes mulheres
• Construir consistência e trabalhar para criar igualdade de gênero dentro de sua
organização: políticas, processos, sensibilização interna, incentivos
KPIs externos:
• Aumento de X% em empréstimos concedidos a MPEs com liderança feminina
• Compromisso com X% dos clientes corporativos existentes identificados para incentivá-los
a desenvolver políticas de igualdade de gênero dentro de X anos
• Fornecimento de X% dos empréstimos na carteira corporativa, por X anos, vinculados a
incentivos para clientes corporativos que atinjam a representação igualitária de gênero no
Conselho.

UNEP-FI indica Recursos que podem apoiar a identificação
de prioridades e pontos de ação

Princípios

Ferramentas

Relatórios

Conjuntos de princípios
orientadores para a
análise de impactos

Diretrizes ou passo a
passo para a análise e
implementação

Publicação
ou
pesquisa que reflete
estudos apoiados em
evidências.

Nos links, é possível acessar todos os recursos-chave ou
ver todos ao final deste documento

Exemplo: Ferramenta de Identificação de Impacto
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Conteúdo

Objetivo

Resultado

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Recurso para que os bancos identifiquem suas áreas de impacto significativas
e estabeleçam objetivos de impacto positivo e negativo
Proporcionar uma visão global e também por país das áreas de impacto significativas do
banco. Ajudar a contextualizá-las de acordo com o desempenho de impacto atual dos
bancos e necessidades de impacto dos países

Kit de ferramentas para que os bancos identifiquem, avaliem e monitorem
suas áreas de impacto significativas
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Misión:
Promover prácticas empresariales y
de consumo que contribuyan a la
conservación de la biodiversidad, al
uso sostenible de los recursos
naturales, a la mitigación del cambio
climático y al desarrollo
socioeconómico

Focalizando sectores estratégicos

Agricultura y
agro-procesamiento

Silvicultura

Pesca y acuicultura

Turismo

Logrando un impacto directo en nuestros clientes

Nos enfocamos
en tres áreas de
trabajo:

Impacto &
sostenibilidad

Criterios de
eligibilidad

Intercambio de
conocimiento

Orientar inversiones hacia
resultados sostenibles y
sensibilizar sobre las
últimas tendencias en
impacto ambiental y social

Diversificar el portafolio
de instituciones financieras
y apoyar a una mejor
asignación de recursos

Diseminar información
acerca de la misión del
fondo mediante talleres,
eventos y capacitaciones

La ruta hacia el
impacto:
Financiación
dedicada

Asistencia
técnica

Consultar nuestra propuesta sobre Teoría del Cambio

Proceso de
generación de
impacto de en
las Instituciones
Financieras

Enfoque de
medición de
impacto:
información
directa de IF
+
parámetros
técnicos

Consultar nuestro Marco de Impacto

Sistema de
gestión del
impacto:
supervisar el
desempeño
financiero

evaluación de
estrategia y
metas

Ejemplo del
indicadores
clave

Metodología de medición: indicador de empleos directos en el sector agropecuario

# de empleos
apoyados en el
sector
agropecuario

# de empleos
directos apoyados
por el fondo

# de empleos
directos apoyados
en el sector
cafetero

# hectáreas de
producción
agropecuaria
apoyados

# hectáreas de
fincas cafeteras
apoyadas

* Sumando para todos los países en los cuales el fondo tiene (o tuvo) inversiones

Ratio promedio de #
empleos por hectárea
(≈0.08, fuentes variadas:
FAO, etc.)

Ratio promedio de #
empleos por hectárea
en el sector cafetero
(≈0.15, fuente: proyecto
de TA en El Salvador)

Indicadores de
desempeño y
contribución a
los ODS

Proceso para
definir el
marco de
impacto

• Alineación a la estrategia
• Identificación de sectores
representativos
• Identificación de impactos
negativos y positivos
• Grupos de interés

Seguimiento
y evaluación
•
•
•
•

Alcance
Materialidad
•
•
•
•
•

Marco
de
impacto

Actividades
Resultados
Impacto
Supuestos /riesgos
Metas

Definición
teoría del
cambio

Rendición cuentas
Comunicación
Ajuste de la estrategia
Desarrollo de productos

Definición
de
indicadores

• Información disponible
• Línea de base

Cifras clave
2019

Datos del Fondo
USD 373,2 millones

7 países

Total de fondos disponibles

en los que se realizaron inversiones

USD 872,8 millones

19 instituciones
financieras

Volumen acumulado de los subpréstamos
facilitado a los prestatarios finales

en las que se realizaron inversiones

Impacto Ambiental

Informe de Impacto 2019
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Estratégia de

Impacto Positivo
O papel do Itaú Unibanco na construção do futuro

2020

. . . . . . . . . . . .

Em um mundo repleto de desafios
econômicos, sociais e ambientais,

todas as pessoas e
instituições têm um
impacto diferente na
construção de um
futuro melhor.
O sistema financeiro, presente em
todas as camadas da sociedade,
exerce um papel essencial neste
mundo em transformação.

Nesse cenário, o Itaú Unibanco
estabeleceu um propósito:

estimular o
poder de
transformação
das pessoas.
E reconhecemos o nosso papel como
AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO.
Por isso, queremos nos comprometer com
uma agenda de impacto positivo e
desenvolvimento sustentável cada vez mais
conectada ao nosso CORE BUSINESS.

Nossa jornada_

No Itaú Unibanco

No mundo

1999 | Criação do DJSI e início da
participação do Itaú na carteira

1999-2007

2000 |Criação CDP
2003 | Lançamento dos Princípios do
Equador
2005 | Criação do ISE
2006 | Lançamento do PRI

2004:
- Itaú lança o 1° Relatório GRI
- Itaú assina os Princípios do Equador
- Lançamento do FIES
2005:
- Primeira resposta ao CDP
- Itaú passa a fazer parte do ISE
2007 | Lançamento da Política de Risco Socioambiental para
Crédito

2008

Lançamento do Programa
GHG Procotol Brazil

Fusão Itaú Unibanco

- Nosso 1° Inventário de GEE
- Itaú adere ao PRI

2011

Lançamento da Estratégia de Sustentabilidade
2012

Lançamento do PSI
2013

- Itaú adere ao PSI
- Itaú Asset: metodologia própria de
integração de critérios ESG na gestão de
ativos
Lançamento do 1° Relatório Integrado

2016

Inclusão de Sustentabilidade no Conselho de Administração
2017

Lançamento dos Princípios de
Responsabilidade Bancária da
ONU

2019

- Instauração da Comissão Superior de Ética e Sustentabilidade
- Revisão da Estratégia
- Lançamento da Plataforma Compromisso com o Clima
- Término da revisão da estratégia e Lançamento dos oito
Compromissos de Impacto Positivo
- Adesão aos Princípios de Responsabilidade Bancária

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo
Etapas da revisão estratégia:

Entendimento sobre a evolução do conceito de
sustentabilidade corporativa
Diagnóstico
2015 - futuro

TRÊS GRANDES
PERÍODOS* QUE
AJUDAM A
COMPREENDER
OS GRANDES
MARCOS:

Código emergente
Criar créditos
Regeneração | Independência
Gerar impacto positivo por meio
do core business

1990 - 2015

Código dominante
Equalizar débitos e créditos
Afirmação
Negócios < Ecossistema

Código residual
Compensar débitos
Regulamentação
Negócios >
Ecossistema

1960 - 1990

Qual o futuro da
sustentabilidade
corporativa?
O trabalho da Consultoria Box 1824 evidenciou
que o futuro da sustentabilidade corporativa
não está apenas em compensar os impactos
negativos gerados pelas empresas, mas em
gerar impacto positivo por meio do core
business.

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo
Etapas da revisão estratégia:

Diálogo com diversas partes interessadas
Alinhamento

Avaliação interna e
externa para capturar
como a nossa atuação é
percebida por nossos
colaboradores, nossa alta
liderança e outros
stakeholders relevantes
para essa consulta.

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo
Etapas da revisão estratégia:

Drivers

Definição dos drivers de
sustentabilidade no setor
financeiro

Práticas de mercado

1) Entendimento dos códigos emergentes_
2) Análise da concorrência e de importantes movimentos mundiais_

Referências ONU

3) Definição dos Sustainable Finance Drivers (temas potenciais para contribuirmos
com desafios globais), com base em análises realizadas. São eles: Acesso e inclusão
financeira, Suitability com orientação financeira, Capital para infraestrutura,
Inovação tecnológico-financeira, Inteligência e gestão de riscos, Integridade,
Transparência e resiliência de mercado e Gestão inclusiva e responsável.
7 drivers

1 2 3 4 5 6 7

Contexto | Construção dos Compromissos de Impacto Positivo
Etapas da revisão estratégia:

Definição das metas e sponsors
Metas

1) Definição dos ODSs relacionados a cada
compromisso
2) Identificação dos Sponsors, áreas internas
relacionadas e Áreas de Impacto

3) Análise de dados históricos e projeções junto as
áreas internas
4) Definição de indicadores e Metas_
5) Criação de PMO para acompanhamento

Temas materiais
Consideramos como temas materiais aqueles com a capacidade de afetar a nossa criação de valor no curto, médio e longo prazo, sob a
perspectiva da administração de nossos principais públicos.

A revisão das diretrizes estratégicas de sustentabilidade e
publicação dos 8 compromissos de impacto positivo, nos levou a
adotar uma nova materialidade.

Compromissos de Impacto Positivo

Durante o processo de desenvolvimento de nossos oito compromissos,
determinamos também quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
são prioritários para os nossos negócios.

Compromissos de Impacto Positivo

Compromissos que geram
impacto positivo por meio
dos negócios

Nova visão de
impacto do Itaú
Transparência
nos reportes e
na comunicação

Financiamento
em setores de
impacto positivo

Inclusão e empreendedorismo
Sponsor:, Padovan João Filipe, Cíntia
Camargo

Compromissos que
são a base da nossa
conduta e jeito de
agir

Ética nas relações
e nos negócios

Foram realizadas reuniões
com stakeholders do
mercado, executivos das
principais áreas (Atacado,
Varejo, Tecnologia, Riscos,
Operações, Jurídico e Pessoas)
para a definição dos
“compromissos de impacto
positivo” e suas derivações.

Investimento
responsável

Cidadania financeira

Gestão inclusiva

Em 2019 lançamos os
8 compromissos com metas
de negócio que orientam
nossas práticas e projetos
rumo ao desenvolvimento
sustentável.

Gestão responsável

Ver metas assumidas em cada uma das agendas em itau.com.br/compromissos/

. . . . . . . . . . . .

Compromisso que norteia
como vamos prestar
contas

Os compromissos não são apenas um manifesto ou
uma carta de intenções.

As 40 metas são lideradas
pelos sponsors internos e
acompanhadas pelo Comitê
Executivo do banco.
Para dar transparência à execução desses compromissos,
reportaremos periodicamente os resultados alcançados.

Agenda ESG traduzida em Compromissos
de Impacto Positivo
8 agendas que se desdobram em 40 metas com executivos responsáveis e governança envolvendo CE e CA

‘

O que temos feito? Exemplos:

Compromisso que norteia prestação de contas
➢ Reforçar a transparência dos nossos negócios além dos resultados financeiros,
demonstrando valor para nossos stakeholders de forma íntegra e alinhada às
melhores práticas de mercado.

Transparência
nos reportes e
na comunicação

‘

Atacado
:
➢ Financiamento em setores de impacto positivo: continuar aumentando
nossos financiamentos e serviços em setores de impacto positivo.

Sponsor: Gabriel Guedes

Inclusão e
empreendedorismo
Sponsor: João Filipe & Cíntia Camargo

Ética nas relações
e nos negócios
Sponsor: Gilberto Frussa

o Incorporação da TCFD

Compromissos que geram impacto positivo por meio dos negócios
Transparência nos
reportes e
na comunicação

Sponsor: Alexsandro Broedel

Financiamento
em setores de
impacto positivo

o Relatório Integrado 2019

➢ Investimento Responsável: aumentar a integração de questões ASG nas
decisões de investimento e expandir nossa oferta de produtos e serviços
para uma economia mais responsável e de impacto positivo.

Investimento
responsável
Sponsor: Carlos
Constantini
& Rubens Henriques

o Green / Social / SDG Bonds
o ESG Loans (via COS DGA e
DGV)

Iguá Saneamento emite R$ 880
MM em debêntures
Itaú IBBA (banco líder na operação)

o Avaliação ESG no AuM
o Ofertas de COEs ESG

Varejo:

Cidadania
financeira

➢ Inclusão e Empreendedorismo: aumentar inclusão financeira para micro e
pequenos empreendedores por meio de produtos e serviços e melhorar a
gestão financeira de seus negócios.

o Plataforma de serviços financeiros
o Itaú Mulher Empreendedora
o Microcrédito

➢ Cidadania Financeira: expandir o acesso aos serviços financeiros e oferecer
ferramentas e conteúdos que apoiem decisões financeiras mais saudáveis.

o Minhas finanças & Olivia
o Programa Travessia

Sponsor: Alexandre Borin

Gestão inclusiva

Gestão responsável

Sponsor: Valéria Marretto

Sponsor: Claudio Arromatte

‘

Compromissos que são a base da nossa conduta e jeito de agir
➢ Ética nas relações e nos negócios: promover a criação de um ecossistema
financeiro íntegro, ético e alinhado à agenda de desenvolvimento
sustentável

➢ Gestão Inclusiva: melhorar a experiência do colaborador e promover um
ambiente diverso, inclusivo, saudável e com propósito

➢ Gestão Responsável: melhorar a performance ambiental de nossas
operações e promover práticas sustentáveis em nossa cadeia de
fornecedores

o Empresa Pró Ética
o Programa de Integridade (treinamentos e
políticas)
o Aderência à nova LGPD
o Iniciativas de diversidade e inclusão (ex. Blacks at Itaú)
o Saúde & Segurança do trabalho
o Exp. Colaborador e Futuro do Trabalho
o Ecoeficiência
o Gestão de Carbono
o Gestão de Fornecedores

Itaú garante consumo de eletricidade
100% renovável com compra de RECs

Sumário
1.

Os Princípios de Responsabilidade Bancária

2.

Impactos da indústria bancária

3.

Análise de impacto e definição de metas

4.

Perspectiva de um fundo regional – eco.Business Fund

5.

Casos práticos: Itaú (Brasil)

6.

Casos práticos: Produbanco (Equador)

7.

Anexos: Recursos

Sostenibilidad
Análisis de
impacto
Marcelo Delgado
Líder del equipo de riesgos A&S
Produbanco Grupo Promerica

¿Por qué quiero ser
sostenible?

Tenemos la
responsabilidad de
administrar e invertir
correctamente los
fondos de nuestros
depositantes

Cuidar los fondos
que nos confían los
depositantes es el
inicio de una banca
responsable

Administrarlos de
forma prudente
asegura la
sostenibilidad en el
largo plazo

Sistema financeiro como agente
de cambio
A través de la canalización de recursos bajo la óptica
de Finanzas Sostenibles

Compromisos Produbanco
Protocolo
Finanzas Sostenibles
Noviembre 2016

Pacto
Global

Principios Banca
Responsable

Septiembre 2017

Septiembre 2019

Collective
Commitment to
Climate Action
Noviembre 2019

Protocolo Finanzas Sostenibles

Acuerdo Voluntario de
12 Bancos Privados de Ecuador

Pacto Global

Principios para una Banca Responsable

Sostenibilidad, como
compromiso estratégico de la
Banca

Estrategia 2019 - 2023
Produbanco consolidará su crecimiento y
diversificación a través de su
transformación cultural, que le permita ser
líder digital para ofrecer a sus clientes
experiencias memorables, enmarcado en
una administración integral del riesgo y
compromiso con la sostenibilidad y
responsabilidad social

Diagnóstico de sostenibilidad
• Estrategia
• Medición de impacto
• Clientes y productos
• Grupos de interés
• Gobierno corporativo
• Colaboradores
• Transparencia

• Responsabilidad A&S
• Eco-eficiencia

Plan de
sostenibilidad

Marcando el camino
Medir
emisiones
financiadas

Implementar
acciones
concretas

Alineación
Del portafolio

Diseñar
estrategias

Divulgando
datos

Establecer
objetivos

Un amplia variedad de herramientas disponibles

Fuente:
PCAF

Diferentes caminos, un mismo objetivo

Metodología utilizada para la contabilización de
la huella de carbono de las emisiones
financiadas
Enfoque: medio ambiente
Objetivo: acuerdo de Paris

Herramienta que permite determinar los
impactos positivos y negativos del portafolio
Enfoque: social, ambiental, económico
Objetivo: ODS

Medir, medir, medir

PCAF

Categorías:
•
•
•
•
•
•

Fuente:
PCAF

Prestamos comerciales
Acciones y bonos cotizados
Bienes raíces
Hipotecas
Crédito automotriz
Financiamiento de
proyectos

Impact tool
• Impacto en áreas
significativas
• Priorización de
acciones
• Identificación de
impactos
• Evaluación de
impacto
• Administración de
impactos

Impactos significativos
Consideraciones para la
priorización:
•
•
•
•

Impacto
Necesidades por país
Segmentación por banca
Análisis holístico

Otros foros y actividades importantes
• UNEPFI Impact analysis working group participant
• Collective Commitment to Climate Action (CCCA) study
group participant
• TCFD recommendation (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures)

Si bien la banca genera rentabilidad
y valor a sus accionistas, el hacerlo
de manera responsable bajo una
visión de sostenibilidad nos permite
permanecer en el tiempo
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Os recursos disponibilizados no Documento Guia dos PRB
foram categorizados para apoiar sua compreensão e escolha

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
reconhecimento da organização

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

Característica do
recurso

Formato final do
recurso

Objetivo do recurso

Princípios
Conjuntos de princípios
orientadores para a análise
de impactos

Voltar para a
apresentação

Recurso-chave 1 – Princípios Orientadores das Nações Unidas
sobre Negócios e Direitos Humanos
Natureza

Princípios

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Marco mundialmente reconhecido sobre os deveres e responsabilidades dos
governos e as empresas para prevenir e abordar os impactos adversos nos
indivíduos, resultantes das atividades comerciais em todos os setores

Fomentar devida diligência em direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e
explicar como abordam os impactos nos direitos humanos e proporcionar soluções
para os impactos adversos
Princípios orientadores sobre o marco de direitos humanos que as empresas devem
implementar

Recurso-chave 2 – Os Princípios do Equador
Natureza

Princípios

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Conteúdo

Guia para determinação, avaliação e gestão de riscos ambientais e sociais em quatro
produtos financeiros de bancos: assessoria financeira de projetos; financiamento de
projetos; empréstimos corporativos vinculados a projetos; e empréstimos-ponte

Objetivo

Garantir que grandes projetos de infraestrutura e industriais sejam
realizados de forma socialmente responsável e que reflitam a aplicação de
práticas rigorosas de gestão ambiental

Resultado

10 princípios para as instituições financeiras aplicarem em suas políticas, normas e
procedimentos ambientais e sociais internos para o financiamento de projetos

Recurso-chave 3 – Princípios para Títulos Verdes
Natureza

Princípios

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Emissores de títulos (Empresas e
instituições financeiras)

Outros
usuários

Investidores

Guia de procedimento voluntário que recomenda a transparência e a
divulgação de informação, e promove a integridade no desenvolvimento do
mercado de Títulos Verdes

Objetivo

Proporcionar orientação aos emissores sobre os componentes chave
envolvidos no lançamento de um Título Verde fiável

Resultado

Quatro princípios para a emissão de títulos verdes: Uso dos Recursos,
Processo para Avaliação e Seleção de Projetos; Gestão dos Recursos;
Relatórios

Ferramentas
Diretrizes ou passo a
passo para a análise e
implementação

Voltar para a
apresentação

Recurso-chave 4: Ferramenta de Identificação de Impacto
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Conteúdo

Objetivo

Resultado

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Recurso para que os bancos identifiquem suas áreas de impacto significativas
e estabeleçam objetivos de impacto positivo e negativo
Proporcionar uma visão global e também por país das áreas de impacto significativas do
banco. Ajudar a contextualizá-las de acordo com o desempenho de impacto atual dos
bancos e necessidades de impacto dos países

Kit de ferramentas para que os bancos identifiquem, avaliem e monitorem
suas áreas de impacto significativas

Recurso-chave 5 – Ferramenta de Análise de Impacto
Corporativo
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Conteúdo

Recurso para identificar, avaliar e monitorar o impacto de investimento
corporativo, a fim de determinar o estado e as possibilidades de impacto das
empresas

Objetivo

Conectar-se a sistemas de análise de crédito, negócios e / ou sustentabilidade
para informar as decisões de empréstimo / investimento

Resultado

Kit de ferramentas para que os bancos e investidores identifiquem, avaliem e
monitorem suas áreas de impacto significativas

Recurso-chave 6 – Ferramenta de Orientação de Direitos
Humanos do UNEP FI para o Setor Financeiro
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Fornece informações sobre riscos de direitos humanos, com foco em
questões de direitos relevantes para a avaliação de relações e transações
comerciais
Identificar riscos de direitos humanos e possíveis medidas de mitigação de
risco, como particularmente relevantes para operações de crédito
Ferramenta online de sinalização que fornece informações sobre riscos aos
direitos humanos para instituições financeiras

Recurso-chave 7 – Suplemento do Setor Financeiro ao
Protocolo do Capital Natural
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Conteúdo

Objetivo
Resultado

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Estrutura para a realização de análises de capital natural que cobre as fases
de "por que", "o que", "como", "o que vem a seguir"
Fornecer uma estrutura para as instituições financeiras avaliarem os impactos e
dependências de seus investimentos e carteiras sobre o capital natural

Ferramenta para instituições financeiras avaliarem como seus negócios são
afetados e dependem do capital natural

Recurso-chave 8 – ENCORE (Explorando as Oportunidades,
Riscos e Exposição de Capital Natural)
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Ferramenta que ajuda os usuários a visualizar e compreender melhor o
impacto das mudanças ambientais na economia
Permitir a análise de risco em serviços ecossistêmicos e setores econômicos,
usando fatores de mudança de ativos ambientais
Guia com passo a passo para incorporar capital natural aos processos de
gestão de risco do banco

Recurso-chave 9 – Avaliação de Risco de Crédito de Capital
Natural em Empréstimos Agrícolas
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Conteúdo

Estrutura para a realização de análise de capital natural em operações do
setor agrícola que cobre as fases de "por que", "o quê", "como", "o que vem
a seguir"

Objetivo

Considerar fatores como disponibilidade, uso e qualidade da água; saúde do
solo; biodiversidade; uso de energia e emissões de gases de efeito estufa nas
operações do setor agrícola

Resultado

Estrutura para a inclusão de capital natural na análise de risco de
empréstimos agrícolas para utilização por instituições financeiras

Recurso-chave 10 – Iniciativa de Science Based Targets
Natureza

Ferramentas (serviços de
consultoria)

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Outros
Instituições financeiras
usuários
Iniciativa que apoia as empresas na definição de objetivos de base científica
(setorial, absoluto, econômico) para uma transição para uma economia de
baixo carbono
Empresas

Objetivo

Estabelecer e promover metas ambiciosas de redução das emissões de GEE
que estejam em linha com as metas de manter o aumento da temperatura
global em 2 ° C

Resultado

Soluções e referências para empresas estabelecerem metas de redução de
emissões de GEE

Recurso-chave 11 – Avaliação da Transição de Capital para o
Acordo de Paris (PACTA)
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo

Resultado

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Ferramenta para instituições financeiras integrarem objetivos climáticos e
riscos climáticos de longo prazo à gestão de portfólio
Permitir que as instituições financeiras avaliem o alinhamento de suas
carteiras aos cenários climáticos e analisem empresas específicas
Ferramenta online que, a partir de bancos de dados climáticos, desenvolve
relatórios personalizados e confidenciais para verificar o nível de
alinhamento dos portfólios às metas climáticas

Recurso-chave 12 – Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras
Relacionadas
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo
Objetivo

Resultado

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Estrutura para divulgação consistente sobre os riscos financeiros associados às
mudanças climáticas aplicáveis a organizações em todos os setores e jurisdições
Fornece informação útil para a tomada de decisão relacionadas ao clima, evitando erros
de avaliação de ativos e alocação inadequada de capital
Quatro recomendações sobre demonstrações financeiras relacionadas ao clima
relacionadas a: governança, estratégia, gestão de risco e métricas e objetivos

Recurso-chave 13 – Padrões de Desempenho da IFC
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Instituições financeiras

Outros
usuários

Reguladores

Conteúdo

Normas que resumem as responsabilidades pela gestão de riscos ambientais e
sociais

Objetivo

Compreender os impactos e riscos ambientais e sociais de projetos e atividades
financiados por diferentes instituições financeiras

Resultado

Oito Padrões de Desempenho que definem diferentes requisitos que devem
ser avaliados para uma gestão adequada dos riscos ambientais e sociais

Recurso-chave 14 – CDP
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Conteúdo

Sistema de divulgação para investidores, empresas, cidades, estados e
regiões sobre clima, água, florestas e outras questões

Objetivo

Medir o progresso dos negócios e das cidades e incentivar ações sobre
mudanças climáticas, florestas e segurança hídrica

Resultado

Orientações e questionários para empresas e governos divulgarem dados
ambientais de suas operações

Recurso-chave 15 – Estrutura ISO 14097
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Conteúdo

Estrutura com métricas de risco e oportunidades para financiar atividades
relacionadas às mudanças climáticas

Objetivo

Apoiar a avaliação dos impactos climáticos das decisões de investimento e
empréstimo

Resultado

Princípios, requisitos e orientações para avaliar e relatar investimentos e
atividades financeiras relacionadas às mudanças climáticas

Recurso-chave 16 – Platform Carbon Accounting Financials
(PCAF)
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Conteúdo

Associação global de instituições financeiras que trabalham juntas para
desenvolver e implementar padrões de divulgação sobre emissões de GEE
associadas com empréstimos e investimentos

Objetivo

Facilitar ou alinhar o setor financeiro com as metas climáticas do Acordo de
Paris

Resultado

Metodologia para contabilizar as emissões de GEE para carteiras de
empréstimos e investimentos de bancos e outras instituições financeiras

Recurso-chave 17 – Water Risk Filter
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Empresas

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Conteúdo

Plataforma online que fornece informações para desenvolver as estratégias
corretas para mitigação de riscos hídricos

Objetivo

Permite que os usuários explorem, avaliem, avaliem e respondam aos riscos
da água

Resultado

Mapas e relatórios para avaliar quatro áreas de riscos hídricos: exploração,
avaliação, avaliação, resposta

Recurso-chave 18 – Soft Commodity Risk Platform (SCRIPT)
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo
Objetivo

Resultado

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Ferramenta de referência sobre riscos associados a empresas em cadeias de
suprimentos de matérias-primas básicas
Ajudar as instituições financeiras a compreender e mitigar os riscos de
desmatamento associados a empresas financeiras em cadeias de
suprimentos de commodities
Sistema de acesso gratuito com evidências e orientações para instituições
financeiras estabelecerem políticas e processos para identificar os riscos de
desmatamento

Recurso-chave 19 – Sistema Integrado de Salvaguardas do
Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB):
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Marco estratégico de BAD para avaliação ambiental e social das operações
financiadas pelo Banco

Objetivo

Promover um crescimento que seja socialmente inclusivo e ambientalmente
sustentável

Resultado

Ferramenta para identificar riscos, reduzir custos de desenvolvimento e
melhorar a sustentabilidade do projeto, beneficiando assim as comunidades
afetadas e ajudando a preservar o meio ambiente

Recurso-chave 20 – Avaliação de Impacto B
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Conteúdo

O Sistema B é um movimento global de empresas dedicadas ao bem-estar
dos indivíduos, sociedades e natureza

Objetivo

Informar como os bancos (públicos e privados) devem avaliar e relatar suas
contribuições negativas e positivas para as mudanças climáticas

Resultado

Guia com perguntas nas diferentes dimensões da sustentabilidade para
medir o impacto do negócio, conhecer o desempenho frente a outras
empresas e criar um plano de melhoria

Relatórios
Publicação ou pesquisa
que reflete estudos
apoiados em evidências.

Voltar para a
apresentação

Recurso-chave 21 – Plano de Ação da União Europeia para
Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Conteúdo

Relatório que oferece uma visão geral de como desenvolver uma estratégia da
União Europeia para finanças sustentáveis

Objetivo

Redirecionar os fluxos de capital para investimentos sustentáveis para alcançar
um crescimento sustentável e inclusivo

Resultado

Plano de ação a ser implementado por instituições financeiras para promover
investimentos sustentáveis em toda a UE

Recurso-chave 22 – TCFD Pilot Project, da UNEP-FI
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Bancos

Outros
usuários

Reguladores y otras
instituciones financieras

A UNEP FI conduziu uma iniciativa com 16 bancos líderes em todo o mundo
para testar e avaliar modelos e métricas para divulgação de riscos e
oportunidades relacionados ao clima.
Equipar melhor os bancos participantes e o setor bancário em geral para
implementar as recomendações do TCFD
Dois relatórios que estabelecem uma abordagem e metodologia para
avaliação prospectiva baseada em cenários de riscos e oportunidades
relacionados às mudanças climáticas

Recurso-chave 23 – Relatório de Riscos Globais
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

Estudos de avaliação de risco estratégico
Apoiar os bancos na avaliação de risco para suas próprias estratégias,
operações e partes interessadas, bem como para o ambiente natural

Relatórios que identificam e analisam os riscos mais urgentes do mundo

Recurso-chave 24 – Explorando métricas para medir o
progresso climático dos bancos
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Bancos

Outros
usuários

Outras instituições
financeiras

Avaliação de diversas métricas que se pode utilizar para avaliar a
contribuição de um banco às mudança climáticas

Informar como os bancos (públicos e privados) devem avaliar e reportar
sobre suas contribuições negativas e positivas para a mudança climática
Relatório com recomendações para escolha de métricas climáticas em
diferentes classes de ativos

Obrigada!
Acesse os materiais em unepfi.org/latín-american-caribbean
Webinar – 16 de junio de 2020

