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RESUMO 
 
Buscou-se investigar se as instituições financeiras brasileiras 
atenderam aos princípios e diretrizes apontados no Protocolo 
Verde, bem como a pertinência e o impacto do Protocolo 
nessas instituições. Pretendeu-se contribuir para a 
conscientização de uma sustentabilidade corporativa do setor 
financeiro, frente à adequação da necessidade de segmentos 
econômicos àquela realidade, face ao estabelecido no 
Protocolo Verde. Concluiu-se que as políticas socioambientais 
das instituições marcaram-se pela falta de especificidade, já 
que o cumprimento dos princípios e diretrizes do Protocolo foi 
marcado por ações transversais, com ênfase na visibilidade à 
empresa, em termos de agregação de valor e credibilidade à 
marca diante dos stakeholders. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade socioambiental. Bancos. 
Protocolo Verde. 
 
ABSTRACT 
 
We sought to investigate whether Brazilian financial institutions 
met the principles and guidelines described in the Green 
Protocol, as well as the relevance and impact of the Protocol in 
these institutions. It is intended to contribute to the awareness 
of a corporate sustainability of the financial sector, compared to 
the suitability of the need for economic segments that reality, 
against the established in the Green Protocol. It was concluded 
that the social and environmental policies of the institutions 
marked by a lack of specificity, since compliance with the 
principles and guidelines of the Protocol was marked by cross-
cutting actions, with emphasis on visibility to the company in 
terms of adding value and credibility to the brand before the 
stakeholders. 
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INTRODUÇÃO 
 

As gerações presentes buscam o desenvolvimento sustentável a ser legado às 

futuras gerações por meio de soluções para a criação, revisão e fomento de políticas 

socioambientais, nas quais as instituições financeiras devem estar incluídas (AGENDA 21, 

1996). Mesmo assim, a participação dessas instituições ainda é pouco explorada em 

comparação com os impactos que elas podem gerar para a sociedade em geral.  

As instituições financeiras, como indutoras do desenvolvimento, não poderiam 

continuar à margem desse processo, porque o setor produtivo, ao operar de modo 

independente, pode comprometer a sustentabilidade ambiental, social e cultural; e o 

desenvolvimento das parcerias público-privadas compromete a autonomia e a continuidade 

de ações de comunidades emergentes, na medida em que as instituições financeiras podem 

torná-las cativas de um patrocinador (ALMEIDA, 2007).  

Consoante a Declaração Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável realizada em Nova York , em 1992, e assinada por mais de 

trinta bancos, poucos meses antes da CNUMAD, o Estado parte rumo à inserção da 

sustentabilidade corporativa do setor financeiro, mais especificamente à inserção de risco 

ambiental na análise de risco de investimento e financiamento, apoio ao desenvolvimento e 

serviços ambientais, estímulo da ecoeficiência nos bancos.  

A elaboração dos instrumentos sustentáveis no financiamento no Brasil tem 

início com o Protocolo Verde, cujo objetivo principal é o fomento de políticas e práticas 

socioambientais multiplicadoras que sirvam de exemplo de desenvolvimento sustentável 

para as instituições concedentes de crédito oficial (PROTOCOLO VERDE, 1995).  

Originou-se, em 1995, em um grupo de trabalho do Governo Federal com o 

propósito de preparar uma proposta que contivesse diretrizes e estratégias para colaborar 

na gestão ambiental em instituições financeiras federais. Os bancos participantes foram: 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), 

Banco do Estado da Amazônia (Basa), Caixa Econômica Federal (Caixa) e Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) (PROTOCOLO VERDE, 1995).  

Os objetivos do Protocolo Verde foram propor a incorporação da dimensão 

ambiental às instituições financeiras e ao processo de gestão e concessão de crédito pelos 

bancos de crédito oficial, conceder benefícios fiscais às atividades produtivas, colaborar na 

gestão ambiental. 

Em 2008, o Protocolo Verde foi revisado e ratificado sob a denominação 

Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental, para atender às demandas 

sociais e ambientais que ocorreram desde 1995 (PROTOCOLO VERDE, 2008). 

Adicionalmente, em 2009, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), órgão de 



 
 

                  

representação oficial dos bancos privados e de capital misto, firmou o protocolo de 

intenções com o Ministério do Meio Ambiente, do que derivaram adesões de bancos 

privados às premissas de desenvolvimento sustentável (FEBRABAN, 2009).  

Ao reconhecer que a habilidade de cada instituição em promover a 

sustentabilidade varia de acordo com as suas externalidades, seu porte e, ainda, conforme 

as características inerentes ao setor em que atua (OUCHI, 2006), é pertinente admitir que 

as entidades financeiras não pudessem se furtar à prática sustentável em suas atividades, 

quer pela crescente pressão por parte da sociedade para que todos os setores empresariais 

ajam com responsabilidade ambiental, quer pela própria adesão dos principais bancos ao 

Protocolo Verde. 

 

1. DESENVOLVIMENTO – CONSTRUINDO CONCEITOS 

 
Na atualidade, se admite uma diversidade de interpretações e significados para 

conceituar desenvolvimento, mas há consenso quanto a admitir desenvolvimento como 

sinônimo de mudança contínua de diversos aspectos da sociedade humana. 

O desenvolvimento econômico é um conceito multidimensional, centrado na 

ideia de acumulação de riqueza e na promessa de um maior bem-estar, derivado de “um 

processo de modificação nas estruturas e de uma expansão de fluxo da renda real por 

unidade do fator trabalho” (FURTADO, 1974a, p. 178). Significa dizer que, do ponto de vista 

conceitual, o desenvolvimento econômico pressupõe acumular para depois distribuir 

igualitariamente os bens e serviços entre as nações, fazendo com que os países atinjam o 

mesmo nível de progresso material, social e cultural (BELLÙ, 2011).  

O desenvolvimento econômico passou a ser considerado o principal conceito de 

desenvolvimento por estar intimamente associado ao crescimento econômico, ou seja, ao 

aumento da renda per capita. No entanto, o desenvolvimento econômico não deve ser 

concebido apenas como crescimento econômico, porque é mais abrangente. O 

desenvolvimento econômico refere-se ao crescimento econômico acompanhado de 

mudanças qualitativas na estrutura de produção e de emprego, geralmente referidas como 

mudanças estruturais, que se dissociam da dependência da agricultura (SZIRMAI, 2005). 

Outro argumento que diferencia desenvolvimento econômico de crescimento 

econômico é admitir que “os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera 

multiplicação da riqueza material. [...] O desenvolvimento traz consigo a promessa de tudo” 

(SACHS, 2004, p. 13). Nessa linha, Sen (2000) considera que o desenvolvimento está 

entrelaçado com a oportunidade dos cidadãos de exercerem sua liberdade de escolha como 

meio para o desenvolvimento, e não apenas o crescimento da renda ou do produto interno 

bruto de um país. 



 
 

                  

O conceito de desenvolvimento sustentável seria aquele que atende às 

necessidades presentes sem comprometer a habilidade de as futuras gerações atenderem a 

suas próprias necessidades. Implica a redução do uso de fontes exauríveis ou, no mínimo, 

assegurar que os benefícios advindos da exploração dos recursos naturais criem um fluxo 

constante de renda através de gerações, tornando apropriado o uso de recursos renováveis. 

Essa máxima aplica-se às fontes de energia, ao uso e à preservação dos estoques da 

pesca, da vida selvagem, das florestas, da água e do ar. O conceito também inclui a 

sustentabilidade das relações sociais, do equilíbrio intergeracional e do respeito ao ser 

humano (BELLÙ, 2011). 

Como outros conceitos de desenvolvimento, o de desenvolvimento sustentável 

proposto no Relatório Brundtland não tem clareza em seu enunciado, mas se diferencia dos 

demais por pressupor a junção da maximização da produção econômica com o respeito aos 

imperativos sociais (reduzindo o sofrimento atual e futuro da raça humana) e os ecológicos 

(pela proteção da ecosfera) (SOARES Jr; QUINTELLA, 2008). 

Diversas entidades internacionais adotaram esse conceito, para “marcar uma 

nova filosofia do desenvolvimento que combina eficiência econômica com justiça social e 

prudência ecológica” (BRÜSEKE, 1995, p. 35). Em outras palavras, houve o reconhecimento 

da necessidade de acrescentar às dimensões social e econômica os elementos de 

sustentabilidade ambiental, territorial, espacial, cultural e política (SACHS, 2004). O 

desenvolvimento sustentável, portanto, deve ser responsabilidade de todos os cidadãos. As 

inferências e interpretações a partir desse conceito são muitas, mas para Cavalcanti (1995, 

p. 9), “seria, em última instância, assegurar a manutenção do chamado capital natural”. 

Em face do exposto, considera-se que as instituições financeiras também podem 

contribuir para o desenvolvimento sustentável quando procuram transformar seu modelo 

gerencial para diminuir os impactos ambientais de seu trabalho, de sua produção ou 

serviços, reduzindo o consumo de água, energia e recursos naturais, mediante o 

planejamento e a execução de programas específicos. Essas atividades são fundamentais 

para o desenvolvimento sustentável, uma vez que representam os recursos produtivos da 

economia (ZAMCOPÉ, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012). 

 

2. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Sachs (2010) defende que a sustentabilidade, tomada em seu sentido mais 

abrangente, requer que se assegure a sustentabilidade social, por ser a própria finalidade do 

desenvolvimento. No entanto a sustentabilidade social está centrada na sustentabilidade 



 
 

                  

cultural da qual decorre a sustentabilidade do meio ambiente, mas também depende da 

distribuição territorial das pessoas e das atividades, corolário base para a sustentabilidade 

econômica. Dessa forma, as instituições financeiras passam a se constituir em agentes 

importantes de sustentabilidade na medida em que podem cooperar para a sustentabilidade 

econômica, considerada como necessidade para o equilíbrio entre o meio ambiente e a 

sociedade, na dependência da sustentabilidade política nacional e internacional.  

Considerando que as finanças sustentáveis são aquelas que “adotam princípios 

e diretrizes socioambientais e de governança corporativa” (MATTAROZZI, 2012, p. 49), 

outro aspecto da importância das instituições financeiras no desenvolvimento sustentável é 

o fato de deterem poder sobre instituições ou pessoas que precisam de recursos, razão pela 

qual atuam como indutores da sustentabilidade. Na maioria das economias em 

desenvolvimento, a saber, de países periféricos, as instituições financeiras estão disponíveis 

apenas para uma minoria da população que detém poder econômico. No entanto, financiar 

pequenos produtores e empresas de pequeno porte pode significar um projeto de 

investimento, uma vez que possibilitará um aumento de produção e uma maior chance de 

ganhos para a instituição financeira. Dessa forma, a inclusão financeira pode melhorar o 

desenvolvimento do setor financeiro e, adicionalmente, exercer ainda maior impacto indireto 

sobre o desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 

2006).  

Uma das iniciativas do setor financeiro concernente à sustentabilidade trata das 

linhas de financiamento com características específicas para projetos de natureza 

socioambiental, oferecendo, entre outros benefícios, taxas de juros mais atraentes, prazos 

mais longos ou descontos no valor principal, melhorando o desempenho econômico-

financeiro dessas instituições, por meio do aumento de receitas e, ainda, melhoria no meio 

ambiente e nas comunidades.  

No Brasil, o compromisso das instituições financeiras para com o 

desenvolvimento sustentável e a assunção de sua responsabilidade social empresarial 

configura-se na adesão ao Protocolo Verde. 

 

2.1. Protocolo Verde 

 

O Protocolo Verde teve sua origem em Decreto do Governo Federal, de 29 de 

maio de 1995, que instituiu a formação de um Grupo de Trabalho, composto por membros 

de órgãos públicos federais afeitos ao meio ambiente e representantes dos bancos federais. 

Seu objetivo era elaborar uma proposta que contivesse diretrizes, estratégias e mecanismos 

operacionais para a incorporação de dimensões ambientais no processo de gestão e 



 
 

                  

concessão de crédito pelos bancos federais e benefícios fiscais às atividades produtivas. A 

intenção era implementar mecanismos financeiros que complementassem a legislação 

ambiental existente, ou seja, realizar uma integração dos tradicionais dispositivos de 

comando e controle com os instrumentos econômicos, de forma que as políticas públicas se 

tornassem mais coerentes e consistentes e não financiassem atividades predatórias 

(NASCIMENTO, 2007; PROTOCOLO VERDE, 1995; RIBEMBOIM, 1996). 

Esse documento foi uma iniciativa pioneira na América Latina. Por meio dele, o 

governo promovia uma alteração em suas atribuições, uma vez que o Estado ampliava o 

seu papel na área ambiental, passando de órgão que apenas regulamentava e fiscalizava 

para promover e garantir o desenvolvimento sustentável. Compunham o grupo de 

instituições, que assinaram a Carta, os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, do 

Planejamento e da Fazenda, juntamente com as principais agências federais de 

financiamento: Banco do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Banco da 

Amazônia (PROTOCOLO VERDE, 1995). O documento estabelecia princípios e admitia que 

as instituições financeiras devessem estar envolvidas com o desenvolvimento sustentável, 

quando das operações financeiras, assim como deveriam incitar clientes, funcionários e 

fornecedores para essa mesma responsabilidade.  

A importância do Protocolo Vede residiu na incorporação da dimensão ambiental 

ao financiamento de crédito público e de benefícios fiscais, por bancos públicos federais, 

com “efeitos potencializadores sobre as práticas ambientais vigentes no conjunto das 

atividades produtivas desenvolvidas por multiplicidade de agentes econômicos no conjunto 

do território brasileiro” (ALIMONDA; LEÃO, 2005, p. 6). 

Embora o Protocolo Verde admitisse como princípio que o setor bancário deveria 

privilegiar de forma crescente o financiamento de projetos que não fossem agressivos ao 

meio ambiente ou que apresentassem características de sustentabilidade ao longo dos 

anos, observou-se que a implantação de tais práticas era insuficiente. Um exemplo é a 

crítica de Ribemboim (1996), pois o Protocolo Verde não apresentava solução para a má 

utilização do solo e das práticas deletérias na atividade agrícola. Ressalte-se que o Banco 

Mundial, a maior agência internacional de financiamento ao desenvolvimento, influenciando 

estratégias do setor bancário comercial e de investimento em todo o mundo, e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento já tivessem alertado para esse problema antes da 

publicação do Protocolo Verde (MARGULLIS, 1990).  

O documento propunha que as instituições participantes incorporassem variáveis 

ambientais em suas decisões e realizassem políticas que buscassem o desenvolvimento de 

maneira sustentada. A principal ideia era a integração das tradicionais políticas de comando 



 
 

                  

e controle com os instrumentos econômicos, de forma que as ações se tornassem coerentes 

e consistentes com o modelo de desenvolvimento sustentável. No entanto, não foi 

estabelecida uma agência de controle sobre os resultados e ações, e cada instituição 

financeira passou a agir de forma separada nas questões relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável (YOUNG, QUEIROZ e ROCHA, 2009).  

Mantendo o foco nas instituições financeiras públicas e reconhecendo as 

necessidades de adaptar os bancos públicos à realidade brasileira, bem como estabelecer 

premissas mais claras e objetivas para a incorporação do meio ambiente aos negócios, isto 

é, para incluir a variável ambiental no deferimento de créditos, é redigida a versão de 2008 

do Protocolo Verde (ARAÚJO, 2009). 

A versão de 2008 do Protocolo Verde foi considerada mais ampla que os 

Princípios do Equador3, porém enunciada sem a preocupação de conferir operacionalidade 

e restritas aos bancos públicos, o que possibilitou uma avaliação menos rigorosa das ações 

bancárias pelos agentes externos, pela sociedade civil e pelos órgãos de fiscalização 

(PROTOCOLO VERDE, 2008). Em 2009, a FEBRABAN-Federação Brasileira de Bancos 

aderiu oficialmente ao Protocolo Verde, representando 16 instituições financeiras privadas, o 

que deu origem à nova redação do Protocolo Verde, com vista a nortear as práticas 

bancárias dos bancos privados, relativas ao desenvolvimento sustentável, por tratarem, 

basicamente, dos impactos e dos custos socioambientais na gestão de ativos, na análise de 

risco de projetos e financiamentos e na promoção do consumo consciente dos recursos 

naturais (PROTOCOLO VERDE, 2008; 2009). 

 

3. PRINCIPIOS E DIRETRIZES DO PROTOCOLO VERDE: A REALIDADE DAS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS4 

 

                                                           
3
 A Internacional Finance Corporation, instituição financeira do Banco Mundial, responsável pelo 

desenvolvimento de países por meio do setor privado, em 2003 enunciou os Princípios do Equador, 
visando à observância de critérios mínimos ambientais e de responsabilidade social para a concessão 
de crédito por instituições financeiras privadas, como critérios mínimos para a concessão de 
investimentos maiores que 10 milhões de dólares a projetos voltados para o desenvolvimento social e 
ambiental (VASCONCELOS, 2011). Ao aderir a esses Princípios, os bancos se comprometiam a 
aplicá-los mundialmente nos financiamentos de projetos de todos os setores de atividades, incluindo 
mineração, petróleo, gás e exploração florestal (MATTAROZZI, TRUNKL, 2008, p. 30).  

 

4
 Análise realizada com base nas informações constantes dos relatórios anuais e de sustentabilidade 

das instituições financeiras estudadas, BB, BNB, BNDES, Bradesco, Santander e Itaú (2008, 2009, 
2010, 2011, 2012). 



 
 

                  

Os princípios e as diretrizes contidos no Protocolo Verde (2008; 2009) deveriam 

orientar a implementação de ações socioambientais por parte dos bancos que embora não 

possuam estratégias e ações específicas para atender a seus estatutos, criaram políticas de 

responsabilidade socioambiental, atendendo de forma transversal e parcial ao que dispõe o 

Protocolo. 

Cumpre ressaltar que os bancos públicos que aderiram ao Protocolo Verde, em 

1995, não elaboraram estratégias ambientais voltadas para atender à Carta de Princípios, 

tampouco às diretrizes ambientais dispostas no Novo Protocolo Verde, revisado em 2008.  

Registre-se, em face de uma futura revisão do Protocolo Verde, pode haver uma 

expansão dos seus princípios e diretrizes diante de mudanças normativas e da visão que a 

sociedade e demais stakeholders têm atualmente sobre o tema. E, ainda, a importância do 

compromisso teve ao apontar uma direção para os bancos públicos em termos de políticas 

socioambientais, levando-os a refletir e discutir dificuldades comuns e a criarem medidas 

para sanar tais conflitos, gerando, por conseguinte, maior interação entre as instituições. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo buscou verificar a aplicabilidade do Protocolo Verde ao setor bancário 

brasileiro em documentos públicos disponíveis em seus sites corporativos, e, ainda, por 

meio de entrevistas semiestruturadas com gestores das áreas de meio ambiente das 

instituições estudadas.  

A pesquisa apontou a ausência de estratégias ou programas específicos para 

atender aos princípios do Protocolo Verde desde a sua assinatura em 1995. Verificou-se a 

execução de ações transversais e incompletas por parte das instituições. A começar da data 

de sua assinatura até a sua revisão, em 2008, basicamente o que se realizou esteve adstrito 

ao atendimento às exigências legais, à exceção do BNDES e BNB que, desde 1980, em 

parceria com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, construiu 

uma política ambiental que o lança à frente das demais instituições financeiras.  

Todas as instituições financeiras objeto desta pesquisa, possuem produtos e 

serviços socioambientais; entretanto, o fruto desses benefícios não foi determinado de forma 

objetiva e clara em seus relatórios, tampouco o é a forma de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação de tais projetos. 

Todos esses achados se inserem numa discussão acadêmica sobre o 

desenvolvimento sustentável e sua normatização no Brasil, porém com o viés da 

interpretação das instituições financeiras, tema ainda pouco explorado em comparação com 



 
 

                  

os impactos que podem gerar para a sociedade em geral. Em um país em desenvolvimento, 

cujos projetos desenvolvimentistas dependem do setor financeiro, uma discussão 

acadêmica pode ser enriquecedora no sentido de apontar caminhos e possibilidades 

pautadas na transversalidade do tema da sustentabilidade.  

A discussão acadêmica pode igualmente dar visibilidade aos aspectos pouco 

detalhados nos relatórios das instituições financeiras, uma vez que é consenso que a 

sociedade tem um poder reivindicatório historicamente construído e demonstrado pela força 

das organizações não governamentais, no Brasil e em outros países. Analogamente ao que 

se observou na construção do conceito de sustentabilidade a partir das discussões geradas 

por ocasião da CNUMAD, quando os órgãos de difusão traduziram a linguagem técnica e 

viabilizaram o empoderamento dos grupos vulneráveis, a discussão acadêmica poderá 

traduzir a problemática do financiamento do desenvolvimento sustentável para o público.  

Quanto à biodiversidade e sua conservação, para vencer as impossibilidades de 

financiamento, é necessário que tais discussões acadêmicas sensibilizem o governo federal 

no sentido de permitir o desenvolvimento por meio de uma melhor distribuição de recursos, 

sob pena de a biodiversidade brasileira ser seriamente afetada. 

O ponto de interrogação deste estudo encontra-se em saber se o que ocorre de 

fato na prática corresponde ao que está nos relatórios. Em outras palavras, a questão que 

se constitui no pano de fundo desta dissertação foi: as instituições financeiras têm cumprido 

para com sua responsabilidade com a sociedade, fazendo com que suas atividades se 

convertam em benefícios sociais, ainda que se considere que a consciência ambiental é 

uma questão de cidadania e não deve ser transferida às instituições?  

No entanto, as instituições como indutoras do desenvolvimento, devem cumprir 

seu papel ao estimularem e fomentarem a prática socioambiental entre sua rede de 

stakeholders. Assim, não se pode deixar de lado os impactos sociais e ambientais que as 

decisões corporativas têm na sociedade, devendo-se considerar e evitar que suas decisões 

influam negativamente sobre o meio ambiente e a comunidade.  

É fundamental a elaboração de instrumentos unificados para melhorar a análise 

dos projetos submetidos a financiamento, enfatizando-se o acompanhamento, a 

fiscalização, o monitoramento e a avaliação. 

Em que pese a ampla documentação existente sobre as políticas 

socioambientais das instituições estudadas, o que se verifica empiricamente é que os 

bancos tratam a responsabilidade socioambiental e a preocupação com o meio ambiente 

como uma maneira de dar visibilidade à empresa e agregar valor à marca, melhorar a 

credibilidade da instituição e sua reputação diante dos investidores, clientes e sociedade, ou 

seja, como marketing social, com o intuito de vender a sua imagem, pois, como qualquer 



 
 

                  

empresa, não abrem mão do esforço de maximizar seus lucros em um setor extremamente 

competitivo. 

Ademais, considera-se a aplicação integral do Protocolo Verde uma proposta 

pertinente para a solução dos problemas apresentados, ainda que, para tanto, seja 

necessário um longo período de tempo. Essa proposta, contudo, demanda a maturidade e 

responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, além da consciência ecológica 

por parte de toda a sociedade.  
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