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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

Consulte também a versão em português do Documento de Orientação dos Princípios para
Responsabilidade Bancária.

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.
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Por que reportar?
A divulgação pública permite avaliar tanto a contribuição do seu banco para a
sociedade como o progresso que está alcançando. E como consequência:

Fortalece a reputação
Motiva os funcionários
Impulsiona a inovação
Distingue o banco dos concorrentes
Gera confiança nos compromissos de sustentabilidade

Os PRB definem que os bancos devem ser transparentes
sobre sua contribuição para os objetivos da sociedade

Os bancos devem:
Fornecer informações sobre a implementação dos
Princípios para Responsabilidade Bancária

Publicar seus impactos positivos e negativos

Alinhar as divulgações com os requisitos dos marcos de
divulgação de sustentabilidade
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A UNEP-FI desenvolveu um Guia específico sobre
transparência e reporte
A versão preliminar do Guia está disponível
para consulta e serve especificamente para
orientar os signatários com informações
sobre os PRB, incluindo:
Perguntas frequentes sobre como
fornecer informações sobre a
implementação dos PRB
Guia para integrar o reporte dos PRB
com os requisitos GRI
Exemplo de como preencher o Modelo
de Relatórios e Autoavaliação
https://www.unepfi.org/wordpress/wpcontent/uploads/2020/12/PRB-ReportingGuidance-Document.pdf

Existem diferentes requisitos dos PRB para reporte e
transparência
Como

Quando
Reportar nos primeiros
18 meses após se
tornar signatário, e
todos os anos a partir
de então

Reportar o
progresso
utilizando o
Modelo de
Relatórios e
Autoavaliação

Onde
Utilizar os
relatórios públicos
existentes e
alinhar com outros
marcos de
divulgação

Verificação
Realizar verificação
da autoavaliação

Existem diferentes requisitos dos PRB para reporte e
transparência
Como

Quando
Reportar nos primeiros
18 meses após se
tornar signatário, e
todos os anos a partir
de então

Reportar o
progresso
utilizando o
Modelo de
Relatórios e
Autoavaliação

Onde
Utilizar os
relatórios públicos
existentes e
alinhar com outros
marcos de
divulgação

Verificação
Realizar verificação
da autoavaliação

Os bancos devem reportar nos primeiros 18 meses após a
assinatura, e todos os anos a partir de então
Os bancos devem fornecer informações sobre a
implementação dos Princípios para Responsabilidade
Bancária, em seus relatórios públicos existentes, nos
primeiros 18 meses após a assinatura, e todos os anos a
partir de então.
Com base no reporte, a UNEP-FI fornecerá orientações
anuais sobre como o seu banco pode avançar na
implementação dos Princípios.
Em 2021, os bancos
"Collective Progress".

também

responderão

ao

Todos os relatos estarão disponíveis na seguinte página:
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/signato
ries/

Existem diferentes requisitos dos PRB para reporte e
transparência
Como

Quando
Reportar nos primeiros
18 meses após se
tornar signatário, e
todos os anos a partir
de então

Reportar o
progresso
utilizando o
Modelo de
Relatórios e
Autoavaliação

Onde
Utilizar os
relatórios públicos
existentes e
alinhar com outros
marcos de
divulgação

Verificação
Realizar verificação
da autoavaliação

Os bancos devem publicar um resumo de seu progresso
na implementação dos Princípios

PRINCÍPIO 1
ALINHAMENTO

PRINCÍPIO 4
PARTES
INTERESSADAS

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE
IMPACTO E
OBJETIVOS

PRINCÍPIO 3
CLIENTES E
CONSUMIDORES

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E
CULTURA

PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

É necessário preencher o Modelo de Relatórios e
Autoavaliação
Link para o Modelo:
https://www.unepfi.org/prb-reporting-and-self-assessment-template/
Requisitos de reporte e
autoavaliação

Resumo da resposta do banco (necessário verificar
os itens destacados)

Referências / links
para a resposta
completa
/informações
relevantes

Princípio 1: Alinhamento
Alinharemos nossa estratégia de negócios para que seja consistente e contribua com as necessidades
das pessoas e os objetivos da sociedade, conforme expresso nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, no Acordo Climático de Paris e nas estruturas nacionais e regionais pertinentes.
1.1. Descreva (alto nível) o
modelo de negócios do seu banco,
incluindo os principais segmentos
financiados, tipos de produtos e
serviços oferecidos, os principais
setores e tipos de atividades e,
quando relevante, as tecnologias
financiadas nas geografias onde
seu banco opera ou que fornece
produtos e serviços.

O Banco X é um grupo de serviços financeiros que opera
predominantemente na Irlanda e na Rússia. Oferecemos produtos
e serviços em banco de varejo, ações, corporativo e de
investimento, que inclui empréstimos hipotecários, financiamento
de veículos, empréstimos comerciais (principalmente para os
setores de energia (tecnologias financiadas incluem gás natural,
carvão e usinas termelétricas a carvão e combustíveis líquidos,
geração de energia solar e eólica), transporte, agricultura, mercado
imobiliário e empréstimos para financiamento de projetos),
emissão de títulos e IPOs, atendendo clientes de varejo, PMEs e
clientes corporativos, bem como governos.
55% de nossos empréstimos vão para nossos clientes na Rússia e
45% para a Irlanda.
O crédito de varejo representa 35% dos empréstimos na Irlanda e
40% na Rússia, enquanto nossos empréstimos corporativos
representam 55% e 50%, respectivamente, e os empréstimos a
nossos clientes privados representam 10% em ambas as carteiras.

Consulte a seção “Sobre
o Banco X” na página xx
do nosso Relatório de
Sustentabilidade 2020
[link]

É necessário preencher o Modelo de Relatórios e
Autoavaliação

Incluir o Modelo
completo na publicação
sobre a implementação
dos PRB

Indicar quais Princípios seu
banco ainda não avançou e
como pretende começar

Fornecer referências/links
onde podem ser
encontradas informações
sobre sua implementação
dos PRB

Depois de publicado,
enviar o link para a
Secretaria da UNEP FI

Os bancos devem publicar em detalhes como realizaram a
análise de impacto
Requisitos de reporte e
autoavaliação

Resumo da resposta do banco (necessário verificar os
itens destacados)

Referências / links
para a resposta
completa
/informações
relevantes

Princípio 2: Definição de impacto e objetivos
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 as influências mais significativas
2.1. Análise de impacto:
Demonstre que o seu banco identificou
as áreas nas quais tem os impactos
positivos e negativos (potenciais) mais
significativos com base em uma análise
de impacto que atenda aos seguintes
elementos:
a. Alcance: As principais áreas de
negócio do banco, produtos/serviços
nas principais geografias em que o
banco opera, conforme descrito no
ponto 1.1, foram consideradas no
âmbito da análise
b. Escala de exposição: No processo
de identificação das áreas de
impacto mais significativas, o banco
considerou os setores, tecnologias e
geografias de seus principais
negócios/atividades
c. Contexto e relevância: Seu banco
incluiu os principais desafios e
prioridades relacionados ao
desenvolvimento sustentável nos
países/regiões em que opera.

Usamos a metodologia/ferramenta x em nossa análise de impacto. Pudemos
avaliar os produtos, serviços e atividades nas carteiras de banco corporativo e
de varejo na Irlanda e na Rússia. Nossos negócios de investimento e gestão
de ativos não foram cobertos nesta fase da análise. Os principais setores,
indústrias e tecnologias que financiamos na Irlanda e na Rússia são energia
(representando 20% de nosso portfólio corporativo na Irlanda e na Rússia)
(tecnologias incluem energia solar, eólica, carvão, petróleo e gás natural),
agricultura (15% ), setor imobiliário comercial (10%), siderurgia (8%), cimento
(5%) e transporte (principalmente aviação e navegação) (15%). O
financiamento de projetos (project finance) representa 17%. Nossa carteira de
varejo está concentrada em crédito imobiliário (45%), financiamento de
veículos (25%) e crédito sem garantia (25%).
A partir de nossa análise, determinamos que esses portfólios estão fortemente
associados a impactos que incluem mudanças climáticas (emissões de GEE gases de efeito estufa), poluição do ar e da água, perda e degradação da
biodiversidade, acesso a moradia e emprego decente.
Também pudemos determinar que nossos desafios e prioridades mais
significativos na Irlanda incluem mudanças climáticas, perda e degradação da
biodiversidade, poluição do ar, moradia acessível e, na Rússia, mudanças
climáticas, perda e degradação da biodiversidade e trabalho decente, a partir
da revisão de diferentes referências nacionais e internacionais (incluindo o
Plano de Ação da União Europeia, Plano Nacional de Ação Climática e
Programa Governamental na Irlanda, marco nacional dos Objetivos de
Desenvolvimento da Rússia, plataforma do Laboratório de Biodiversidade da
ONU e Índice Global de Poluição do Ar da OMS) e engajamento com xx
stakeholders.

Consulte a seção “Análise de
impacto” na página xx de
nosso Relatório de
Sustentabilidade 2020 [link]

O processo de materialidade é diferente da análise de
impacto
Materialidade

Análise de impacto PRB

Análise do banco como um
todo (provedor de serviços
financeiros,
empregador,
cliente)

Análise da carteira / portfolio
dos clientes

Compreender os aspectoschave
para
as
partes
interessadas

Impacto positivos, negativos,
sociais e ambientais

Compreender os aspectoschave para a estratégia de
negócios

Definição de prioridades e
metas

Os bancos devem publicar em detalhes como realizaram a
análise de impacto
Quais áreas de negócio, países,
setores foram avaliados?
Descrição da metodologia,
processo e passos utilizados
Descrição de como seu banco vinculou
setores a impactos específicos
Referências e linhas de
base utilizadas
Divulgação das áreas de
impacto mais significativas

Alcance

Em consulta: Guia sobre como reportar sua análise de
impacto
Corporativo

Varejo

Investimento

Gestão de ativos

50%

30%

10%

10%

Rússia

60%

Rússia

40%

Irlanda

40%

Irlanda

60%

Intensidade de impacto

Escala de exposição

Corporativo

Portafolio de geração de eletricidade na Rússia

Varejo

Geração de eletricidade

20%

Mercado imobiliário residencial

45%

Agricultura

15%

Veículos

25%

Transporte

15%

PMEs

25%

Mercado imobiliário comercial

10%

Comércio e serviços

9%

Saúde e assistência social

8%

Indústria siderúrgica

8%

Cimento

5%

Comunicação

3%

Indústria manufatureira

3%

Outros

4%

Gestão de ativos

Não avaliado ainda.

Exposição (%)

Mix de geração de eletricidade na Rússia

Gás natural

60%

54%

Termelétricas a carvão e combustível líquido

25%

34%

Hidrelétrica

10%

6%

Outras fontes renováveis

3%

0

0

6%

Nuclear

Investimento

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/Reporting-onImpact-Analysis-Consultation-Document.pdf

Os bancos devem publicar em detalhes como realizaram a
análise de impacto

Caso seu banco ainda esteja
realizando a análise de impacto no
momento do relatório, ele pode
reportar até que ponto chegou e
quais serão as próximas etapas
para concluir a análise

O banco pode acessar ao
Documento Guia específico para
análise de impacto. A UNEP-FI
publicará, no primeiro trimestre de
2021, um novo guia sobre como
reportar a análise de impacto

Futuramente, seu banco deve
selecionar pelo menos duas metas
em diferentes áreas de impacto. O
banco não pode escolher reportar
duas metas de uma mesma área
de impacto

Caso seu banco tenha definido
metas de longo prazo, é
recomendável que você publique
metas intermediárias para
intervalos de dois a, no máximo
cinco, anos

Exemplo de análise de impacto – Banco Jyske (Dinamarca)
O banco Jyske (Dinamarca)
realizou a análise de impacto
de seu portfólio depois de ter
se tornado signatário dos PRB
O banco concluiu que “Clima”
é a área de impacto mais
relevante no contexto que
opera – tanto em impactos
positivos como negativos
Além de “Clima”, a área de
impacto
“Resíduos”
será
avaliada em mais detalhes em
análises futuras

1. Mapeamento das
principais atividades
do Banco Jyske
(alcance)
6. Identificação de
oportunidades que
podem aumentar
os impactos
positivos e reduzir
os negativos

5. Definição dos
impactos positivos
e negativos mais
significativos (nível
e intensidade)

2. Determinação
do volume de
negócio (escala de
exposição)

3. Identificação de
potenciais áreas de
impacto
4. Contexto e
relevância do
ecossistema de
negócio no qual o
Banco Jyske opera
(contexto e
relevância)

Para mais detalhes, acesse: https://investor.jyskebank.com/wps/wcm/connect/jbc/6a86d357-34b34f84-87a0-5a5d0198265f/impact-analyse-december-2020-en.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nqalmFy

Existem diferentes requisitos dos PRB para reporte e
transparência
Como

Quando
Reportar nos primeiros
18 meses após se
tornar signatário, e
todos os anos a partir
de então

Reportar o
progresso
utilizando o
Modelo de
Relatórios e
Autoavaliação

Onde
Utilizar os
relatórios públicos
existentes e
alinhar com outros
marcos de
divulgação

Verificação
Realizar verificação
da autoavaliação

Os bancos devem integrar as divulgações de implementação
dos PRB nos seus relatórios existentes

Integrar as divulgações em relatórios existentes

Embora se possa publicar em relatórios específicos, a publicação em
relatórios de sustentabilidade existentes é recomendada para garantir a
integração entre os relatórios e evitar um aumento na carga de divulgação.

Alinhar as divulgações com marcos de divulgação de sustentabilidade

Os relatórios devem ser elaborados de maneira integrada, em sobreposições
e semelhanças aos requisitos de relatórios entre PRB e outros padrões ou
marcos (por exemplo, GRI, SASB, IR). Isso representa uma oportunidade de
otimizar os relatórios de seu banco.

A UNEP-FI oferece a intersecção entre os PRB e GRI
Requisitos de reporte PRB
1.1

1.2

Descreva (alto nível) o modelo de
negócios do seu banco, incluindo
os
principais
segmentos
financiados, tipos de produtos e
serviços oferecidos, os principais
setores e tipos de atividades e,
quando relevante, as tecnologias
financiadas nas geografias onde seu
banco opera ou que fornece
produtos e serviços.

Descreva como seu banco se
alinha/planeja
alinhar
sua
estratégia para ser consistente e
contribuir com os objetivos da
sociedade, conforme expresso nos
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, no Acordo do Clima de
Paris e nos marcos regionais e
nacionais relevantes.

GRI

Divulgação

Requisito de reporte

Central?

102-1

Nome da organização

Central

102-2

Atividades, marcas,
produtos e serviços

Central

102-3

Localização da sede

Central

102-4

Local das operações

Central

102-6

Mercados atendidos

Central

102-7

Porte da organização

i. número total de empregados;
ii. número total de operações;
iii. vendas líquidas (para organizações do setor
privado) ou receita líquida (para organizações do
setor público);
iv. capitalização total (para organizações do setor
privado) discriminada em termos de dívida e
patrimônio líquido;
v. quantidade de produtos ou serviços
oferecidos.

Central

102-14

Declaração do mais alto
executivo

Uma declaração do mais alto executivo da
organização (como seu CEO, presidente do
conselho de administração ou cargo equivalente)
sobre a relevância da sustentabilidade para a
organização e sua estratégia de sustentabilidade

Central

Orientações sobre como
conectar os requisitos

Existem claras sobreposições
entre os requisitos de relatórios
PRB e os requisitos de
divulgação GRI. O reporte
desses elementos pode ser
facilmente integrado.

Os requisitos de divulgação do
PRB e do GRI nesta seção estão
alinhados
e
podem
ser
facilmente
integrados.
O
objetivo será compartilhar com
os stakeholders como seu
banco, do ponto de vista
estratégico, pretende alinhar
sua estratégia de negócios com
os ODS mais relevantes para o
contexto da operação e os
objetivos do Acordo Climático
de Paris.

A UNEP-FI oferece a intersecção entre os PRB e GRI

O guia orienta sobre
como seu banco
poderia integrar os
relatórios

O mapeamento foca nos
principais padrões do
GRI (102)

A UNEP-FI também
divulgará guias sobre
como reportar integrando
outros marcos como Pacto
Global da ONU e TCFD

Link para PRB versus GRI:
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Draft-Guidance-on-PRBReporting_PRB-to-GRI-mapping-of-reporting-requirements_30112020.xlsx

Existem diferentes requisitos dos PRB para reporte e
transparência
Como

Quando
Reportar nos primeiros
18 meses após se
tornar signatário, e
todos os anos a partir
de então

Reportar o
progresso
utilizando o
Modelo de
Relatórios e
Autoavaliação

Onde
Utilizar os
relatórios públicos
existentes e
alinhar com outros
marcos de
divulgação

Verificação
Realizar verificação
da autoavaliação

Os signatários devem fazer uma verificação da
autoavaliação nos temas indicados no Modelo
PRB

Critérios para verificação
2.1 Análise de impacto

PRINCÍPIO 2
DEFINIÇÃO DE
IMPACTO E
OBJETIVOS

2.2 Definição de objetivos
2.3 Planos para a implementação e
monitoramento de objetivos
2.4 Progresso na implementação de
objetivos

PRINCÍPIO 5
GOVERNANÇA E
CULTURA
PRINCÍPIO 6
TRANSPARÊNCIA E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

5.3 Governança estrutura para a
implementação dos Princípios

6.1 Progresso na implementação dos
Princípios

Os signatários devem fazer uma verificação da
autoavaliação nos temas indicados no Modelo

4º ano da
implementação

Os bancos podem fazer
verificação até o 4º ano
da assinatura dos
Princípios. Ainda assim,
os
bancos
são
incentivados a realizar
o
processo
com
antecedência.

Revisão
independente

Quando
a
verificação
de
terceiros não for
viável, uma revisão
independente
pode ser realizada.

Inclusão nos
relatórios

O resultado deste
processo
de
verificação deve ser
incluído
nos
relatórios
do
banco.

Guia para
verificação

Um documento
de
orientação
específico para o
processo
de
verificação será
lançado em maio
de 2021.

A UNEP-FI indica Recursos-chave que podem apoiar a
identificar as prioridades e pontos de ação

Princípios

Ferramentas

Relatórios

Conjuntos de princípios
orientadores para
a
base para o processo de
reporte e transparência

Diretrizes ou passo a
passo para transparência
bancária

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 – Integração dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável aos Relatórios Corporativos
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Guia prático que estabelece o processo de priorização baseado em princípios por meio do
qual uma empresa pode identificar metas ODS prioritárias para se concentrar no contexto
geral das Metas Globais

Objetivo

Ajudar as empresas a relatar melhor seu impacto nos ODS e atender às necessidades de
informação das partes interessadas relevantes

Resultado

Processo de três etapas para integração dos ODS aos processos de negócios e relatórios
existentes
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Global Reporting Initiative GRI
Glaucia Terreo
GRI Brasil

Tangíveis
contabilizados:
balanço patrimonial
e demonstração
de resultados

Por que relato ESG?
O que move a empresa?

SASB

ODSs

▪ Marca
▪ Reputação
▪ Credibilidade
▪ Qualidade de gestão
• Qualidade de governança

IIRC

Bcorp
DJSI

Indicadores Ethos

PRB
ISE
CDP

Pacto Global

▪ Respeito aos Direitos
Humanos
▪ Respeito ao Meio ambiente
▪ Boa relação com a
comunidade
• Boa relação com os
trabalhadores

SA8000

“O que não medimos, não gerenciamos”

Normas GRI

36

Normas GRI – GRI 101

Orientações sobre o uso das Normas
- relatório Abrangente, Essencial ou Referenciado
Princípios GRI

Normas GRI

Para definir temas relevantes ou materiais – utilize o caderno 101
Um bom relato deve responder as perguntas abaixo:

1 - Qual o(s) negócio(s) e estratégias da XYZ?
2 – Contexto setorial, local e global
3 - Quais impactos, positivos e negativos (reais e
potenciais) são causados pelas atividades da
organização?
4 - Onde eles ocorrem e de que maneira a XYZ está
envolvida?
5 - Quais os itens GRI relacionados?

Normas GRI – processo

Relato e aferição
Entendendo o
relato de
sustentabilidade;
definir
motivações,
objetivos e
benefícios

Priorização –
engajamento de
stakeholders

Definir temas
materiais –
impactos
positivos e
negativos, riscos
diretos e
potenciais
Recomendável a criação
de um comitê formal de
assessoramento do CA
para o tema

Revisão das
motivações,
objetivos e
benefícios para
verificar a
eficácia do
processo

Estabelecer
metas e integrálas ao processo
de gestão

Reinicio do ciclo

Normas GRI – Série 200

Normas GRI – Série 200

GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho

GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho

Normas GRI – Série 400

THANK YOU
terreo@globalreporting.org
www.globalreporting.org
Barbara Strozzilaan 336
1083 HN Amsterdam
The Netherlands

global-reporting-initiative-gri

@GlobalReportingInitiative

@GRI_Secretariat

Amsterdam – Bogota – Hong Kong – Johannesburg – New Delhi – New York – São Paulo – Singapore
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Adhesión a los Principios de la Banca Responsable

Banco Galicia fue uno de los signatarios
fundadores en firmar los Principios de
Banca Responsable (PBR), lanzados en 2019

Sergio Grinenco Presidente de Banco Galicia,
en el evento de Firma de los Principios en
Naciones Unidas, NY. 2019.

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia,
representando a la región, en evento de
celebración del Aniversario de los Principios,
Global Roundtable, UNEP FI, 2020.

Visión Estratégica de Banco Galicia

Sustentabilidad

https://youtu.be/n1N0gsktPtg

El camino hacia una Banca Sostenible

Estrategia de Sustentabilidad
PROPÓSITO
Ser un actor social relevante, integrando la sustentabilidad al negocio y trabajando
colaborativamente con aliados internos y externos, a través de una estrategia inspiradora y
transformacional que impacte positivamente en la sociedad y el ambiente.

Estrategia de Reporte

2003

2007

2013

2015

2018

Inicio de elaboración
de comunicaciones
sobre progreso para
Pacto Global

Incorporación de
Lineamientos GRI
en el informe de
RSC

Aplicación
de los
lineamientos
de GRI G4 –
Exhaustivo

1° Informe de
Sustentabilidad
Grupo Financiero
Galicia
SDG Mapping

1° Informe
Integrado
Grupo Financiero
Galicia
Aplicación PBR

www.galiciasustentable.com.ar

¿Por qué reportamos?

Somos una de las principales entidades financieras de la
Argentina con una trascendencia social y económica muy
arraigada al desarrollo del país.
Estamos comprometidos con una gestión responsable
que considere y gestione los impactos económicos,
sociales y ambientales de nuestras operaciones. Y esto,
requiere un trabajo profundo en materia de transparencia
y diálogo con nuestros grupos de interés y desde 2004
asumimos el desafío anual de llegar a todos ellos con un
reporte de nuestro desempeño.

¿Por qué reportamos?

TRANSPARENCIA
• La verificación externa del reporting asegura
una mayor credibilidade a la información
presentada para los stakeholders.
•

La revisión externa no es un mero proceso
de auditoría; sino que agrega valor clave
sobre la mirada de distintos grupos de
interés sobre información delicada.

•

Brinda trazabilidad, solidez y transparencia
en la construcción de indicadores que luego
se podrán convertir en objetivos claves del
negocio así como ayuda a reducir riesgos por
parte del Directorio en la toma de
decisiones.

¿Cómo creamos valor? – Alineación a PBR

Reporte sobre la implementación de los PBR
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PROYECTO CÉNTRICO

CUATRO VECTORES estratégicos
Un Banco enfocado em cada segmento.
Un Banco con ambición nacional. Un

Banco de relaciones.

Un Banco potenciado por la transformación digital.

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

1..1.Solidez del g o b i e r n o c o r p o r a t i v o
2.Gestión ética, p r e v e n c i ó n d e la c o r r u p c i ó n y
cultura de cumplimiento
3 . G o b e r nanz a ASG

C o b e r t u ra
y Ética

C o n exión
c o n el
c lie n te

ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD

C u ltu r a
Financiera y
C u ltu r a Banca

F in a n ciamie nto
e In v e rsión
Sostenible
C o m p ro mis o
In te r n o

PILARES

2.2. T ransformación e inclusión digital
2.2. I n n o v ac i ó n social y participativ a
1. Desarrollo d e p r o d u c t o s y serv icios inclusiv os
2. Accesibilidad
3 . A p o y o al e m p r e n d i m i e n t o y f o r t a l e c i m i e n t o d e
las MiPymes
4. Educación financiera
1. Análisis y g e s t i ó n d e riesgos d e p o r t a f ol i o
2. Desarrollo d e p r o d u c t o s ASG
3 . C o m p r o m i s o c o n la a c c i ó n climática
4. Consideración d e criterios ASG e n la inv ersión
1. Div ersidad e inclusión e n el e q u i p o
2. Desarrollo y bienestar del co la b o r a d o r
3. Responsabilidad c o m p a r t i d a c o n los p r o v e e dor es
4. Huella a m b i e n t a l d i r e c t a

LÍNEAS

FIRMA DE LOS PRINCIPIOS DE BANCA RESPONSABLE

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DEL BG BAJO GRI G4 Y ESTÁNDARES GRI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

REPORTE INTEGRADO BAJO ESTÁNDARES SASB

Utilización de los Estándares GRI para la
audiencia en su conjunto.
Incorporación de los Estándares SASB para la
respuesta a inversionistas y proveedores de
capital. Pioneros en Ecuador en su utilización.

OTORGAMIENTO DE MICROCRÉDITOS

BANCO DEL BARRIO

MAPA DE IMPACTO
POSITIVO

NEGATIVO

DISPONIBILIDAD -

AGUA

100%

Comida
Vivienda

Convergencia económica
80%

Salud y saniamiento

Economias inclusivas y saludables
60%

Educación

Residuos
40%
Clima

Empleo

20%
0%

Eficiencia / Seguridad de recursos

Energía

Movilidad

Biodiversidad y ecosistemas

Información

Suelo

Patrimonio Cultural

Aire
Calidad - Agua
Instituciones sólidas

Integridad

Seguridad

Justicia

https://assets.ctfassets.net/jhuukrkt1w7q/5po1LcVSiO93rnqSunPiXK/fec102779b3d4f445aa2a
c58a78cc22a/Banco_Guayaquil__compromiso_con_la_sostenibilidad_2.pdf

OBJETIVOS
En base al mapa de impactos asociado a nuestra oferta comercial, la experiencia y trayectoria que tenemos en banca responsable y los
focos y líneas de la nueva Estrategia de Sostenibilidad, nos planteamos los siguientes objetivos para los próximos 5 años:

OBJETIVOS

Línea/s de la Estrategia
de Sostenibilidad

Impactos Relacionados*

Apoyar que la población disponga de los
productos pertinentes de ahorro y crédito, a
manera de que pueda acometer sus
proyectos personales y profesionales.

3.1

Convergencia económica
Economías inclusivas y
saludables Vivienda

Poner a disposición de la población la
operación de Banco Guayaquil a través de
diversidad de canales, de la mano de la
infraestructura y tecnología propia y de la red
de corresponsales no bancarios.

3.2

Convergencia económica
Economías inclusivas y
saludables

3.3

Convergencia económica
Economías inclusivas y
saludables Empleo
Información Movilidad Energía
Comida
Eficiencia/seguridad de los
recursos

Ofrecer a las empresas y los emprendedores
el capital necesario, de manera que puedan
operar y atender las inversiones que
requieran. De este modo, se apoya el
desarrollo del empleo y el negocio en las
cadenas de valor de las que forman parte.
Incluye el apoyo tanto a grandes empresas,
como Mipymes y emprendedores.

ODS Relacionados

OBJETIVOS

Línea/s de la Estrategia
de Sostenibilidad

Impactos Relacionados*

3.1

Convergencia económica
Economías inclusivas y
saludables
Vivienda

A través del crédito y programas
complementarios, impulsar altos estándares
de gobernanza, desempeño ambiental y social
de los clientes. Incluye requisitos de
cumplimiento, evaluación y monitoreo, y el
apoyo con asistencia técnica

3.2

Residuos
Eficiencia/
seguridad de los recursos
Agua
Suelo
Aire

Fortalecer la gobernanza interna en temáticas
ASG y la consideración de estos criterios en
la toma de decisiones, incluyendo en la
inversión.

3.3

General

OBJETIVOS
Apoyar el conocimiento de la población de
todo ámbito y edad sobre la gestión de las
finanzas, a manera de que tengan un mayor
entendimiento de los productos y servicios, y
autonomía en la toma de decisiones. Ello
tendrá un impacto positivo en la disponibilidad
de capital a través del ahorro y la gestión
responsable de los productos de crédito.

ODS Relacionados

Para los diferentes objetivos contamos con indicadores y metas, de las que daremos cuenta en las siguientes Memorias de Sostenibilidad.
Para la consecución de los mismos, trabajamos con nuestros diferentes grupos de interés y continuaremos avanzando en ello, asimismo
con el apoyo de las acciones que se realicen a nivel sectorial y participando de los grupos de trabajo de los firmantes de los Principios de
Banca Responsable.

Principio 1: Alineamiento
Alinearemos nuestra estrategia comercial para ser coherentes y contribuir a las necesidades de los individuos y los objetivos de la sociedad,
como se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos regionales y nacionales relevantes.

Principio 2: Impacto y fijación de objetivos
Aumentaremos continuamente nuestros impactos positivos mientras reducimos los impactos negativos y gestión de riesgos para las personas
y el entorno resultante de nuestras actividades, productos y servicios. Para tal fin, estableceremos y publicaremos objetivos donde podamos
tener los más significativos impactos.

Principio 3: Clientes y usuarios
Trabajaremos responsablemente con nuestros clientes y usuarios para alentar prácticas sostenibles y posibilitar actividades económicas
que crean prosperidad para las generaciones actuales y futuras.

Principio 4: Partes interesadas
Consultaremos, participaremos y nos asociaremos de manera proactiva y responsable con las partes interesadas relevantes para
alcanzar los objetivos de la sociedad.

Principio 5: Gobernanza y cultura
Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de la gobernanza y cultura de banca responsable.

Principio 6: Transparencia y responsabilidad
Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva de estos Principios y ser transparentes y responsables de nuestros
impactos positivos y negativos y nuestra contribución de los objetivos de la sociedad.
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Os recursos-chave foram categorizados para apoiar sua
compreensão e escolha

Os recursos-chave 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-chave foram categorizados para apoiar sua
compreensão e escolha

Característica do
recurso

Formato final do
recurso

Objetivo do recurso

Ferramentas
Diretrizes ou passo a
passo para transparência
bancária

Voltar para a
apresentação

Recurso chave 1 – Estrutura de Relatórios Integrados <IR>
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

O International Integrated Reporting Council (IIRC), uma coalizão global de reguladores,
investidores e empresas, desenvolveu o Relatório Integrado para responder à necessidade
de criação de valor e estabelecer as bases para o futuro
Melhorar a qualidade da informação disponível para permitir que os provedores de
capital financeiro tenham uma alocação eficiente e produtiva de capital
6 Princípios Orientadores e 8 Elementos de Conteúdo que regem o conteúdo geral de
um relatório integrado e os conceitos fundamentais que os sustentam

Recurso chave 2 – Normas GRI e Suplemento do Setor
Financeiro
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Conteúdo

Os padrões GRI são uma linguagem comum para organizações e partes interessadas, com
a qual os impactos econômicos, ambientais e sociais das organizações podem ser
comunicados e compreendidos

Objetivo

Promover a comparabilidade global e a qualidade das informações sobre esses impactos
e permitir maior transparência e responsabilidade por parte das organizações

Resultado

Conjunto de padrões universais (aplicáveis a todas as organizações), padrões temáticos,
bem como suplementos setoriais, com requisitos de divulgação adicionais e orientação
independente para setores

Recurso chave 3 – Padrões SASB para o setor financeiro
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

O Sustainable Accounting Standards Board (SASB) é uma organização que busca apoiar as
empresas no processo de identificação e reporte de sustentabilidade
Ajudar empresas ao redor do mundo a identificar, gerenciar e divulgar as questões de
sustentabilidade que mais importam para seus investidores
Padrões para divulgação de sustentabilidade para 77 setores

Recurso chave 4 – Benchmarking, classificações e avaliações
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Objetivo
Resultado

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) e a série de índices FTSE Russell, além de
classificações e avaliações produzidas por organizações como MSCI, CDP, Sustainalytics,
ISS-oekom e VigéoEiris
Fornecer uma estrutura útil para empresas sobre dados e informações que são de
interesse para investidores e outras partes interessadas

Comparação do desempenho de diferentes empresas em uma variedade de tópicos
relacionados à sustentabilidade

Recurso chave 5 – Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras
Relacionadas com o Clima (TCFD)
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
Proporcionar informação úteis para a tomada de decisão e relacionadas ao clima,
evitando erros de avaliação de ativos e má alocação de capital

Quatro recomendações sobre demonstrações financeiras relacionadas ao clima no que
tange a: governança, estratégia, gestão de risco e métricas e metas

Recurso chave 6 – Mapa de Materialidade
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Conteúdo

O Sustainable Accounting Standards Board (SASB) desenvolveu um mapa para identificar
as questões de sustentabilidade que afetam uma série de setores específicos

Objetivo

Fornecer aos investidores e outros participantes do mercado uma representação visual
da exposição de seu portfólio a riscos e oportunidades de sustentabilidade específicos

Resultado

Ferramenta interativa que identifica e compara tópicos de divulgação em diferentes
indústrias e setores

Recurso chave 7 – Integração dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável aos Relatórios Corporativos
Natureza

Ferramenta

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Empresas

Outros
usuários

Instituições financeiras

Guia prático que estabelece o processo de priorização baseado em princípios por meio do
qual uma empresa pode identificar metas ODS prioritárias para se concentrar no contexto
geral das Metas Globais

Objetivo

Ajudar as empresas a relatar melhor seu impacto nos ODS e atender às necessidades de
informação das partes interessadas relevantes

Resultado

Processo de três etapas para integração dos ODS aos processos de negócios e relatórios
existentes

Relatórios
Publicação ou pesquisa
que refletem estudos
apoiados em evidências

Voltar para a
apresentação

Recurso chave 8 – Piloto de operações bancárias TCFD da
UNEP-FI
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário
Conteúdo

Bancos

Outros
usuários

Reguladores e outras
entidades financeiras

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.

Objetivo

Equipar melhor os bancos participantes e o setor bancário em geral para implementar
as recomendações do TCFD

Resultado

Dois relatórios que estabelecem uma abordagem e metodologia para avaliação
prospectiva baseada em cenários de riscos e oportunidades relacionados às mudanças
climáticas

Recurso chave 9 – Mudando rotas
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Conteúdo

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

A UNEP-FI, em conjunto com os 20 maiores gestores e proprietários de ativos do mundo,
realizou um piloto do TCFD, desenvolvendo cenários, modelos e métricas para avaliar o
risco climático de suas carteiras

Objetivo

Incentivar e facilitar a adoção do TCFD pela indústria, incluindo os 1.900 investidores
que são membros dos Princípios para Investimento Responsável

Resultado

Um guia com descrições gerais das abordagens, ferramentas e provedores mais
avançados atualmente, disponíveis para os investidores sobre TCFD e risco climático

Recurso chave 10 – Relatórios de Negócios sobre ODS: Uma
Análise dos Objetivos e Metas
Natureza

Relatório

Maturidade
ODS
Principal
usuário

Conteúdo

Instituições financeiras

Outros
usuários

Empresas

O Pacto Global desenvolveu um manual de indicadores para tornar o reporte de ODS
simples de executar

Objetivo

Apoiar empresas grandes ou pequenas, em todo o mundo, para melhorar seus relatórios
e desempenho dos ODS

Resultado

Inventário de possíveis divulgações por ODS, no nível dos 169 objetivos, que as empresas
podem usar para fazer o reporte

Obrigada
Acesse os materiais em unepfi.org/latín-american-caribbean

