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RESUMO (150 palavras)
PRINCIPIOS E DIRETRIZES DO PROTOCOLO VERDE:
A REALIDADE DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL
Cláudia Braga1
Alexandrina Sobreira de Moura2
Buscou-se investigar, com este artigo, 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. A pesquisa pretendeu
contribuir para a conscientização de uma sustentabilidade corporativa do setor
financeiro brasileiro, frente à adequação da necessidade premente de segmentos
econômicos à realidade socioambiental, partindo do compromisso estabelecido no
Protocolo Verde. Trata-se de uma pesquisa qualitativo-exploratória, em seis instituições
financeiras, com análise documental de relatórios anuais e de sustentabilidade,
triangulada com dados de entrevistas com agentes financeiros. 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, indicando que os bancos tratam a responsabilidade socioambiental como
uma forma de dar visibilidade à empresa, em termos de agregação de valor e
credibilidade à marca diante dos investidores, clientes e sociedade.
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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. Ainda
assim, a participação dessas instituições ainda é pouco explorada em comparação com
os impactos que elas podem gerar para a sociedade em geral. O objetivo da pesquisa que
gerou este artigo foi investigar ações e processos de implementação e monitoramento
desenvolvidos pelas instituições financeiras no Brasil, com base no cumprimento dos
princípios do Protocolo Verde, mais especificamente: identificar ações e processos de
implementação; analisar princípios e diretrizes do Protocolo Verde à luz da política
instituída pelas instituições financeiras e verificar o processo de monitoramento adotado
para a investigação do cumprimento dos princípios do Protocolo Verde pelos agentes
financiados. Este estudo estruturou-se em quatro sessões, além da introdução. Na
primeira tratou-se dos conceitos de desenvolvimento e responsabilidade socioambiental
em instituições financeiras. Na segunda, discorreu-se sobre as instituições financeiras e
o desenvolvimento sustentável. A terceira sessão trouxe o processo de criação e
implementação do Protocolo Verde e de suas modificações ao longo do tempo,
enfatizando a realidade atual, contendo breve análise comparativa dos relatórios anuais
e de sustentabilidade das instituições estudadas e as ações de sustentabilidade ambiental
das instituições financeiras sob a ótica dos princípios e diretrizes do protocolo verde. A
última sessão referiu-se às considerações finais e implicações para a sustentabilidade
ambiental das ações das instituições financeiras. Realizou-se pesquisa qualitativa,
exploratória, em seis instituições financeiras, sendo três públicas e três privadas,
empregando-se a análise documental de relatórios anuais e de sustentabilidade
disponíveis nos sítios da Web, entre 2008 e 2012, triangulados com dados de entrevistas
com agentes financeiros. Registre-se, por oportuno, que o Protocolo Verde é um
compromisso que teve origem 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 principais 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
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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 Adicionalmente, em 2009, a Federação Brasileira de Bancos 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. A partir da análise dos dados,
admitindo os princípios do Protocolo Verde como categorias de análise, constatou-se
que, apesar de todas as instituições terem produtos e serviços ambientais, programas
fortes de ecoeficiência interna, o monitoramento e a avaliação dos financiados não
obedeciam integralmente aos princípios do Protocolo Verde. Concluiu-se que as
políticas socioambientais das instituições financeiras foram marcadas pela falta de
especificidade, já que o cumprimento dos princípios e diretrizes do Protocolo Verde foi
marcado por ações transversais, o que indica que os bancos tratam a responsabilidade
socioambiental e a preocupação com o meio ambiente como uma forma de dar
visibilidade à empresa; agregar valor à marca e melhorar a credibilidade da instituição e
sua reputação diante dos investidores, clientes e sociedade. Diante dos resultados, a
proposta para a solução dos problemas apresentados é a aplicação integral do Protocolo
Verde, ainda que seja necessário um longo período de tempo para que a sociedade
alcance maturidade ecológica.
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