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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar o Gerenciamento de Risco Socioambiental como 

ferramenta estratégica para promoção do desenvolvimento sustentável sobretudo no processo de 

concessão de crédito corporativo do Banco Citibank. O presente artigo analisa qualitativamente 

em formato crítico materiais documentais, principalmente seu Relatório de Sustentabilidade do 

ano de 2020, que abordam medidas, meios, métodos e práticas relacionadas ao gerenciamento de 

risco socioambiental promovidas pela instituição. Observou-se que apesar do viés legislativo 

exercer um papel sublime no cumprimento de medidas e manutenção da governança 

socioambiental da empresa, a instituição também direciona seus recursos a projetos com vieses de 

desenvolvimento sustentável e manutenção e preservação da sociedade e do meio ambiente. 

Palavras-chave: Risco socioambiental; Desenvolvimento sustentável; Responsabilidade 

socioambiental; Crédito corporativo. 
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Abstract 

This work aims to analyze the Social and Environmental Risk Management as a strategic tool 

to promote sustainable development, especially in the process of granting corporate credit at 

Citibank. This article qualitatively analyzes documentary materials in a critical format, 

especially its 2020 Sustainability Report, which address measures, means, methods and 

practices related to socio-environmental risk management promoted by the institution. It was 

observed that despite the legislative bias playing a sublime role in complying with measures 

and maintaining the company's socio-environmental governance, the institution also directs its 

resources to projects with a bias of sustainable development and maintenance and preservation 

of society and the environment. 

Keywords: Socio-environmental risk; Sustainable development; socio-environmental 

responsibility; Corporate credit. 
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1. Introdução 

A ambiguidade entre o desenvolvimento econômico e a utilização desenfreada dos 

recursos naturais e meio ambiente, alertou não somente a população, mas governos e 

instituições. Com isso, começou-se a trazer em discussão a relevância de se considerar o risco 

socioambiental como um dos riscos a que estamos expostos.  

Baseando-se na importância do crescente tema de responsabilidade socioambiental e no 

fato de que todas as instituições do sistema financeiro estão expostas a riscos decorrentes de 

questões socioambientais, a presente pesquisa se propõe a investigar a incorporação do 

gerenciamento de risco socioambiental como ferramenta estratégica para a promoção do 

desenvolvimento sustentável sobretudo no processo de concessão de crédito das instituições 

bancárias, em especial do banco Citibank. 

Para tanto, em decorrência da Resolução 4.327/2014 do Banco Central do Brasil, foram 

analisados a Política de Responsabilidade Socioambiental e os Relatórios de Sustentabilidade 

do Banco Citibank do ano de 2020. A pesquisa será conduzida através de uma metodologia de 

análise documental crítica qualitativa com o objetivo explicativo descritivo. Os dados amostrais 

serão excertos dos materiais documentais que tratem sobre definições, medidas, meios, 

métodos, práticas e resultados relacionados ao gerenciamento socioambiental promovidas pelo 

Banco Citibank. O estudo será amparado por literaturas, artigos e materiais relacionados ao 

tema de responsabilidade socioambiental e gestão de riscos socioambientais. 

O trabalho está dividido em quatro seções, incluindo esta introdução. A segunda parte 

apresenta o desenvolvimento da pesquisa e o referencial teórico utilizado para a construção da 

ideia principal da pesquisa, passando pela composição do sistema financeiro, a importância da 

concessão de crédito, riscos aos quais a concessão de crédito está sujeita, conceito de risco 

socioambiental e a importância dele no desenvolvimento sustentável. A terceira parte trata 

sobre a metodologia adotada para a obtenção do objetivo final e a análise dos dados coletados. 

Na seção final serão expostas as considerações finais da discussão e ideias desenvolvidas 

durante toda a pesquisa. 

2. Referencial Teórico 

2.1. Sistema Financeiro Nacional 

Desde o início do século passado até os primeiros anos da década de 1960, os bancos 

brasileiros operavam basicamente em atividades comerciais de curto prazo.  O número e a 

importância econômica das instituições financeiras flutuavam em função do momento histórico 
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da consolidação de nossa república (VIEIRA et al. 2012). A partir de então, durante a ditadura 

militar, o Brasil viveu um período que ficou conhecido como ‘Milagre Econômico’, quando 

houve um rápido crescimento da indústria, gerando empregos e aumentando a renda de muitos 

brasileiros. Entretanto, era nítida a insuficiência da gestão administrativa no setor financeiro.  

Após a Segunda Guerra Mundial, nascem novas instituições financeiras mundiais, como 

o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial, com o intuito inicial de reconstruir 

o cenário monetário internacional pós-guerra. No Brasil, em 1945 é criado a Superintendência 

da Moeda e do Crédito (SUMOC), através do Decreto-Lei nº 7.293, que foi um marco para o 

controle do mercado monetário local. Futuramente, em 1964, o sistema bancário passou a 

funcionar juridicamente e legalmente pelo PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), um 

plano governamental coordenado pela Reforma Bancária instituída pela Lei º4.595/1964 e pela 

Reforma do Mercado de Capitais instituída pela Lei nº 4.728/1965. Com a Reforma Bancária, 

segundo Vieira et al. (2012), o governo permitiu que o país tivesse um sistema financeiro 

segmentado e supervisionado pelo Banco Central, entidade federal que regulamenta e controla 

o setor bancário, executando também as políticas monetárias e cambiais do país. 

Essas reformas construíram a estrutura do Sistema Financeiro Nacional a qual 

conhecemos atualmente, amparados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN), essa estrutura, conforme explica Vieira et al. (2012) é composta 

por: 

(1) Autoridades Monetárias: encarregadas pela parte normativa do sistema, composta pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e algumas instituições federais especiais como o Banco 

do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). 

(2) Sistema Monetário: composto por bancos públicos e privados e bancos múltiplos. São 

conhecidos como intermediários financeiros, especializados em intermediar transações 

financeiras entre poupadores e aqueles que necessitam de crédito. Além de custodiarem 

o dinheiro, também providenciam serviços financeiros para clientes. 

(3) Sistema não-monetário: é composto pelo Sistema de Poupança e Crédito, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Bancos Estaduais de 

Desenvolvimento, Bancos de Investimento, Sociedades de Crédito e Investimento, Bolsa de 

Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros, Corretora de Valores e Distribuidoras de Valores, 
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entre outros. São caracterizadas por não emissão de moeda, operam somente com ativos não 

monetários como ações, títulos públicos, letras de câmbio e debêntures.  

2.2. Instituições Financeiras e a Função do Crédito no Desenvolvimento Econômico 

Segundo Paula (2012), a visão convencional sustenta que sistema financeiro é um 

intermediário neutro de recursos na economia cuja existência é justificada principalmente por 

seu papel de diversificar as oportunidades entre poupadores e investidores, minimizar os custos 

de agenciamento entre emprestadores e tomadores e de mitigar os efeitos dos custos de 

informação e de transação no processo de intermediação. Paula (2012, p. 368-669) reforça que: 

A ausência de informação perfeita sobre as oportunidades relacionadas aos 
investimentos produtivos faz com que as instituições financeiras tenham um papel no 
financiamento do investimento, uma vez que poupadores frequentemente não são 
capazes de selecionar as melhores oportunidades de investimento, ao mesmo tempo 
em que os investidores podem não encontrar as melhores oportunidades de aplicação 
de seus recursos em projeto de terceiros. 

Segundo Vieira (2012), o equilibro do sistema financeiro repousa sobre a transferência 

de recursos entre agentes superavitários e deficitários, construindo fluxos de recursos 

denominados relações financeiras. São instituições com a capacidade de multiplicar moeda, 

pois captam depósitos à vista e os reintroduzem no mercado na forma de oferta de crédito. Este 

é o principal papel das instituições monetárias. 

A concessão de crédito é uma forma em que agentes deficitários encontram o acesso a 

recursos financeiros não disponíveis por sua fonte de renda natural. Os bancos atuam no 

mercado financeiro como intermediários entre os aplicadores, que possuem recursos 

disponíveis, e os tomadores de crédito, que necessitam de capital para suas atividades (BUENO, 

2003).  A intermediação financeira ocorre porque existem duas situações: de um lado, pessoas 

que têm dinheiro sobrando; e de outro, pessoas que têm necessidade de recursos (BANCO DO 

BRASIL, 2001ª, apud BUENO, 2003, p.24). O crédito, portanto, é um fornecimento de recursos 

que possibilita ao indivíduo o acesso a bens e serviços com o intuito de se recuperar de um 

momento de crise ou financiar os seus investimentos a fim de alavancar os negócios.   

Marx (2003) considera o crédito um importante mecanismo no processo de crescimento, 

uma vez que flexibiliza a acumulação de capital, facilitando o que o autor chamou de 

“reprodução ampliada” (apud ROMERO, 2006, p.6). 

Romero (2006) afirma que o crédito é extremamente importante nesse processo, e para 

se perceber seus determinantes, são estudados tanto a oferta quanto a demanda por crédito, 

consideradas interdependentes e estreitamente relacionadas à preferência pela liquidez. 
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De acordo com Anjos (2019), uma das principais formas de contribuição das instituições 

financeiras à economia é via oferta de crédito. Ela é um instrumento financeiro essencial no 

financiamento de inovações, permite a mobilidade do capital dos setores de menor para os de 

maior dinamismo e funciona como indutor do consumo, uma vez que aumenta o poder de 

compra. 

Bueno (2003) ainda explica que os bancos captam recursos através de depósitos à vista, 

depósitos a prazo, fundos de investimento, poupança, entre outros, e aplicam parte desses 

recursos em diversos setores da economia através de empréstimos e financiamentos. 

Schumpeter (1982) (apud ROMERO, 2006, p. 7), considera o crédito indispensável para o 

rompimento da inércia do processo de reprodução simples, chamada por ele de “fluxo circular”. 

O autor ainda entende que: 

“O banqueiro ‘se coloca entre os que desejam formar combinações novas e os 
possuidores de meios produtivos. Ele é essencialmente um fenômeno do 
desenvolvimento, embora apenas quando nenhuma autoridade central dirige o 
processo social. Ele torna possível a realização de novas combinações, autoriza as 
pessoas, por assim dizer, em nome da sociedade, a formá-las. É o éforo da economia 
de trocas’” (SCHUMPETER, 1982, p.53, apud ROMERO, 2006, p. 7). 

Bueno (2003), conclui, portanto, que o crédito é de central importância para o 

desenvolvimento econômico. De acordo com o autor, “se bem empregado e se garantidos os 

bons resultados dos investimentos, ele produz um aumento do otimismo na economia”.  

2.3. Crédito Corporativo no Brasil 

Em uma economia estável, o crédito bancário tem o papel de promover e potencializar 

o financiamento de projetos de melhora na capacidade produtiva e aprimoramento da 

infraestrutura econômica e operacional de diversos setores. Por outro lado, em uma economia 

fragilizada, o crédito bancário assume o papel de retomada e reconstrução do cenário produtivo. 

Atualmente, podemos ver a constante evolução do crédito corporativo como um 

propulsor da economia do país, vide gráfico abaixo: 
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Fonte: Estatísticas Monetárias e de crédito – Banco Central do Brasil (2021) 

Em nota para a imprensa (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021), o Banco Central 

do Brasil informou estatísticas monetárias de crédito que mostraram que o saldo total de crédito 

do sistema financeiro nacional (SFN) na carteira de pessoas jurídicas alcançou R$ 1,8 trilhão 

em maio de 2021, um aumento de 0,7% em relação ao mês anterior, representando 23% do 

Produto Interno Bruto do Brasil.  

Romero (2006) conclui que, o crédito e o sistema financeiro desempenham um papel 

central para o desenvolvimento econômico e propulsão do investimento e acumulação de capital 

e a melhor distribuição de renda. Porém, a propulsão do crescimento econômico pode ter como 

preço a degradação ao meio ambiente. 

2.4. O Risco Socioambiental 

O Desenvolvimento econômico e o crescimento da população e consequentemente o 

aumento nos níveis de consumo são determinantes na degradação ambiental do planeta. Esses 

dois fatores quando em crescimento acelerado e não controlado, também se tornam potenciais 

geradores de desigualdades sociais nas populações envolvidas. 

Aparentemente os bancos e demais instituições financeiras, por não estarem inseridas 

diretamente nos meios de produção e suas atividades não estarem atreladas a problemas 

relacionados a emissão de gases, poluição e consumo de recursos naturais, não possuem 

responsabilidades diretas acerca do da degradação do meio ambiente e da sociedade. Porém, as 

instituições financeiras atuam ativamente no financiamento do desenvolvimento, sobretudo o 

sistema bancário, através da concessão de crédito e alocação de recursos na economia, podendo 

financiar indiretamente atividades prejudiciais ao meio ambiente e ao desenvolvimento social.  
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Em um primeiro olhar, a atividade essencialmente burocrática das instituições 
financeiras não se configura como potencialmente impactante ao meio ambiente e a 
sociedade. Mas ao se relacionar via produtos e serviços (em especial via crédito) com 
outros tantos setores da economia, o risco ambiental ocorre de forma indireta. 
(ANJOS, 2019, p. 15). 

A preocupação com o meio ambiente e questões sociais vem sendo bastante discutidas 

recentemente sobretudo nas últimas décadas no mundo corporativo. Nas empresas, podemos 

ver boas práticas relacionadas a estas questões nas pautas de ESG (Environmental, Social and 

Governance, em inglês).  

Segundo Calderan et. al (2021), é possível destacar a criação do termo ESG como um 
conceito fundamentalmente voltado ao setor de investimentos, tendo em vista seus 
resultados esperados (drivers), colocando a responsabilidade da gestão das questões 
ambientais e sociais para as organizações que receberão ou não seus investimentos de 
acordo com os critérios ESG. 

Para as instituições concessoras de crédito, os critérios de ESG dos seus clientes que 

receberão tal investimento, são avaliados por meio da análise de riscos socioambientais. 

Segundo o Art. 4º da Resolução 4.327/2014, define-se risco socioambiental como a 

possibilidade de ocorrência de perdas das instituições financeiras decorrentes de danos 

socioambientais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). Risco socioambiental é, portanto, 

um potencial dano gerado ao meio ambiente e a sociedade pela atividade econômica produtiva. 

Tossini (2015), ainda sobre o risco socioambiental, afirma:  

Relaciona-se com os demais tipos de riscos empresariais pelo conceito de “Princípio 
do Poluidor Pagador”. Esse princípio busca atribuir responsabilidade ao setor 
produtivo dos prejuízos ao meio ambiente gerados pela sua atividade. Desse modo, 
pretende-se internalizar os custos ambientais, ao invés de socializá-los e privatizar 
apenas os lucros decorrentes da exploração dos recursos naturais. (apud ANJOS, 
2019, p.43). 

De acordo com Molina (2004), o risco socioambiental está presente, direta ou 

indiretamente, em todas as atividades econômicas relacionadas com o aproveitamento, 

produção, transformação industrial e comercialização de recursos naturais (apud Guimarães, 

2015, p.53). Portanto, entende-se que riscos socioambientais são potenciais danos gerados ao 

meio ambiente e a sociedade pela atividade econômica produtiva. Apesar do dano ser causado 

diretamente pelos diversos setores produtivos, existem agentes secundários que participam e 

podem ser considerados corresponsáveis na geração desses riscos, que é o caso das instituições 

financeiras. Conforme argumenta Machado (1996): 

O crédito que financia a produção e consumo fica atrelado à moralidade e a legalidade 
de quem os financia, principalmente quando se tem consciência da finitude dos 
recursos, portanto as instituições financeiras tornam-se corresponsáveis por 
financiamentos que possam resultar em danos ambientais (apud Yamada et al., 2011, 
p.56) 
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Conclui-se, portanto, que apesar do dano ser causado diretamente pelos variados setores 

produtivos, existem agentes secundários que participam e podem ser considerados 

corresponsáveis na geração desses riscos, que é o caso das instituições financeiras, ao aprovar 

concessões de crédito para financiamento de projetos que possam causar algum tipo de dano 

social ou ambiental. 

Segundo Jeucken (2004) (apud GUIMARÃES, 2015, p.  26), “a posição de 

intermediário na economia faz com que seja imprescindível a contribuição dos bancos para a 

construção do desenvolvimento sustentável”. 

2.5. Riscos Associados à Concessão de Crédito Corporativo 

De acordo com o Guia Prático para Elaboração e Implementação de Política de 

Responsabilidade Socioambiental (FEBRABAN, 2015) os tipos de riscos socioambientais 

associados à irregularidades ambientais e sociais financiadas por instituições financeiras são 

diversos, como risco de crédito (quando a parte devedora se torna inadimplente devido à 

responsabilização por danos socioambientais), risco de legal (algum evento possua arcabouço 

legal para corresponsabilizar a instituição financeira que esteja financiando – direta ou 

indiretamente – projetos que descumpram quaisquer legislações socioambientais ou cause 

algum impacto ambiental relevante), risco reputacional (risco atrelado a imagem relacionada 

ao financiamento de projetos que possam causar danos socioambientais), entre outros. 

Portanto, Guimarães (2015) descreve que as IFs (Instituições Financeiras) devem estar 

cientes dos riscos socioambientais aos quais estão expostos os tomadores de crédito, 

reconhecendo as ameaças à higidez dos negócios financiados para traduzi-las na forma de riscos 

do setor financeiro. 

A pesquisa em questão se concentrará em três principais esferas do risco socioambiental, 

que de acordo com diversas literaturas sobre o tema, podem expressar bem os principais 

quesitos a que estão expostas as instituições financeiras nos processos de concessão de crédito: 

risco de crédito, risco reputacional e risco legal. Segundo Guimarães (2015, p.58): 

Risco de crédito – O risco ambiental se expressa como risco de crédito nas instituições 
financeiras quando as operações de crédito estão sujeitas a perdas decorrentes de 
eventuais impactos ambientais produzidos por um cliente bancário. As perdas podem 
se materializar quando o evento ambiental atinge os lucros, a alavancagem, o fluxo de 
caixa, as garantias oferecidas ou simplesmente a imagem do cliente bancário tomador 
de crédito, interferindo em sua capacidade para liquidar integralmente os 
compromissos assumidos com o credor; 

Risco de reputacional – SOPRANO et al. (2009) diz que, pode ser considerado como 
uma subclassificação do risco operacional e é representado por possíveis impactos 
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decorrentes de um evento específico, que podem afetar negativamente a percepção 
acerca da confiabilidade da instituição, da qualidade de seus serviços, de suas práticas 
de gestão ou de sua credibilidade de uma maneira geral. Essa percepção negativa da 
corporação pode se disseminar pelos seus empregados e clientes, mercados 
financeiros, acionistas, investidores, governo ou reguladores. Por essa razão, o risco 
de imagem (ou reputacional) pode ser considerado o pior tipo de risco ao qual está 
exposta uma instituição financeira (apud GUIMARÃES, 2015, p.58); 

Risco legal – De acordo com o Banco Central do Brasil, está relacionado à 
inadequação ou deficiência em contratos firmados pelas instituições financeiras, bem 
como pelas punições por descumprimentos das regras legais e pelas indenizações por 
danos a terceiros originados das atividades desenvolvidas pelas instituições. Os 
impactos ambientais podem ser fontes de obrigações legais causadoras de perdas 
financeiras para os fornecedores do crédito (GUIMARÃES, 2015, p.58). 
 

Em linha com o apresentado acima, pode-se elencar os principais motivos de uma 

instituição financeira adotar o a gestão de risco socioambiental em suas operações de 

empréstimos e financiamentos: 

i) Evitar a criação de um passivo socioambiental (aumento de custos e despesas), como 

por exemplo multas, indenizações, substituição de fornecedores, despesas com 

despoluição ou descontaminação etc., que possa comprometer a capacidade 

operacional do tomador de crédito, causando um potencial para o não cumprimento 

da dívida; 

ii) Zelar pela reputação da instituição concessora de crédito e do tomador de crédito 

para com os funcionários, clientes, governo e população em geral. Evitar que sua 

imagem seja associada a empreendimentos irresponsáveis do ponto de vista 

socioambiental, o que pode trazer perdas financeiras ligadas à depreciação do valor 

de mercado (GUIMARÃES, 2015);  

iii) Evitar que o tomador de crédito sofra qualquer tipo de penalização civil, 

administrativa ou criminalmente por danos ao meio ambiente ou a sociedade, o que 

poderia gerar despesas financeiras e impactar o resultado da empresa e sua posição 

no mercado. 

Para Molina (2004), o processo de gerenciamento do risco socioambiental deve 
contemplar estágios específicos, envolvendo a identificação da atividade, segundo sua 
natureza e os problemas a ela relacionado, a identificação dos impactos ambientais 
potenciais, a determinação da ocorrência de tais problemas, a exploração de soluções 
alternativas e a determinação de ações a serem adotadas para minimizar o risco 
ambiental (apud GUIMARÃES, 2015, p.89). 

 

2.6. Gerenciamento de Riscos Socioambientais 

O principal e mais conhecido referencial do setor financeiro no que tange o 

gerenciamento de risco socioambiental são os Princípios do Equador (GUIMARÃES, 2015). 
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Trata-se de um conjunto de princípios seguido por instituições financeiras de diversos países, 

com o intuito de estabelecer políticas, processos e padrões para administração dos impactos e 

riscos socioambientais de forma padronizada e estruturada, reconhecendo o papel das 

instituições financeiras na promoção de políticas de desenvolvimento sustentável. O acordo é 

composto de 10 princípios que presam pela minimização dos riscos de crédito, imagem e 

reputação das instituições financeiras.  

Apesar de ser um referencial para o gerenciamento de risco socioambiental nas 

instituições financeiras, os Princípios do Equador não podem ser utilizados como únicos guias 

para a mitigação de riscos, pois estão restritos apenas a produtos financeiros de grande porte, 

acima de US$ 10 milhões (EQUATOR PRINCIPLES, 2020). Dessa forma, Guimarães (2015), 

conclui que o GRSA (Gerenciamento de risco socioambiental) nas instituições financeiras deve 

ir além da simples aplicação das diretrizes dos Princípios do Equador, que refletem apenas um 

padrão mínimo de governança. 

Na resolução nº 4.327, de 25 de abril de 2014, a CVM dispôs que cada instituição deve 

elaborar e aprovar sua política de reponsabilidade socioambiental, observando dois princípios: 

o da relevância e o da proporcionalidade. Cada política de responsabilidade socioambiental 

(PRSA) será determinada de acordo com seus riscos, atividades, e operações de sua instituição. 

Dessa forma, de acordo com as metodologias acima e analisando as políticas de gerenciamento 

de risco socioambiental de diversos bancos que atuam no mercado de crédito brasileiro, pode-

se esboçar a maneira de como em geral as instituições conduzem o gerenciamento de risco 

socioambiental na figura abaixo: 
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Figura 5 - Avaliação do risco socioambiental em empréstimos e financiamentos 

Fonte: adaptado de Rojas (2010) – Ecobanking Project/CLACDA/INCAE (apud GUIMARÃES, 2015, p.93) 

Podemos, portanto, sintetizar o esquema acima, em linha com a leitura de Guimarães 

(2015) o processo de gerenciamento de risco socioambiental em quatro diferentes etapas: 

Identificação, Classificação, Mensuração/Avaliação e Controle/Monitoramento. 

i) Identificação: O processo de identificação de impactos socioambientais passa por 

uma série de instrumentos que auxiliam na detecção de possíveis impactos ao meio 

ambiente e a sociedade. Por meio de formulários específicos que são preenchidos 

pelas empresas solicitantes de crédito, é possível avaliar previamente se a atividade 

gera danos como poluição de sono e rios, emissão de gases, ou impactos a áreas 

protegidas. Identifica-se também se a empresa possui certificações e licenças 

requeridas que compõe um padrão mínimo de governança ambiental. Não obstante, 

visitas à planta da empresa podem ser feitas pelo gestor de risco socioambiental para 

uma avaliação mais minuciosa sobre a atividade do cliente. 

ii) Classificação: Depois de identificado os possíveis impactos decorrentes do modus 

operandi do cliente, é feita a classificação desses impactos. Conforme disposto nos 

Princípios do Equador (2020), as classificações de risco de dividem em A, B e C, a 
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depender da natureza, do alcance, da intensidade e da reversibilidade dos impactos 

(GUIMARÃES, 2015), e são resultado de diversos formulários socioambientais 

aplicados. As classificações são: 

a. Categoria A: Projetos com potenciais riscos ambientais e sociais adversos 

significativos e / ou impactos diversos, irreversíveis ou sem precedentes; 

b. Categoria B: Projetos com potenciais riscos ambientais e sociais adversos 

limitados e / ou impactos que são poucos em número, geralmente específicos do 

local, amplamente reversíveis e prontamente abordado por meio de medidas de 

mitigação; e 

c. Categoria C: Projetos com mínimo ou nenhum risco ambiental e social adverso 

e / ou impactos. 

iii) Mensuração/Avaliação: Nesta etapa, são avaliados os riscos e mensuradas as suas 

consequências e repercussões. Além disso, são avaliados e requeridos meios de 

mitigação ou compensação de possíveis impactos. Guimarães (2015) aponta que, a 

depender da categoria do projeto, devem ser apresentados estudos de impacto 

ambiental, planos de ação, medidas de gerenciamento e monitoramento de riscos 

adotados durante a operação financiada pelo crédito; 

iv) Controle/Monitoramento: Nessa última etapa, que se dá após o cumprimento de 

todos os requisitos para a concessão de crédito e após o crédito ser desembolsado, o 

processo de monitoramento tem como por finalidade verificar se as informações 

contidas nos formulários preenchidos antes da aprovação e os compromissos 

assumidos continuam sendo cumpridos. Pode-se agendar visitas periódicas na planta 

e requirir relatórios que comprovem as medidas de gestão e controles 

socioambientais. 

Algumas instituições financeiras possuem listas conhecidas como “Red Industries”. 

Essa lista consiste em indústrias que estão excluídas do seu escopo de atuação por 

proporcionarem um nível de risco socioambiental não aceitável para concessão de crédito. De 

acordo com Guimarães (2015), essas listas são basicamente baseadas em estratégia de negócios, 

valor estratégicos, de aspectos políticos, econômicos regionais e outras variáveis. 

2.7. Legislações Aplicáveis 

A fim de criar padrões normativos e regulamentações sobre os riscos socioambientais, 

em 2014 o Banco Central do Brasil divulgou a Resolução nº 4.327 que passou a exigir que todas 

as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
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Brasil elaborassem cada uma sua própria PRSA (Política de Responsabilidade Socioambiental). 

O âmbito de aplicação da PRSA nas instituições financeiras deve se basear, segundo a 

Resolução nº 4.327/2014 em dois princípios: o da relevância e o da proporcionalidade. 

i) Relevância: grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e das 

operações da instituição (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014); e 

ii) Proporcionalidade: a compatibilidade da PRSA com a natureza da instituição e com 

a complexidade de suas atividades e de seus serviços e produtos financeiros (BCB, 

2014). 

As instituições que operam dentro do âmbito de aplicação da PRSA, devem manter uma 

estrutura de governança compatível com seu porte, natureza do seu negócio, complexidade dos 

serviços e produtos, bem como atividades, processos e sistemas adotados para o cumprimento 

das diretrizes e objetivos da PRSA (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

A Resolução exige que haja padrões mínimos por parte da governança da instituição, 

para que por meio dela se garanta condições para: 1) Implementar ações no âmbito da PRSA; 

2) Monitorar o cumprimento das ações; 3) Avaliar a efetividade dessas ações; 4) Verificar a 

adequação do gerenciamento de risco socioambiental proposto pela PRSA; 5) Identificar a 

ocorrência de falhas na implementação das ações estabelecidas (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2014). 

Em 2014, a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), com o intuito de criar um 

posicionamento setorial dobre o tema, e dar suporte aos bancos na integração das questões 

socioambientais, criou um normativo específico para o tratamento do tema. O normativo SARB 

nº14/2014 prevê diretrizes e procedimentos para as práticas socioambientais das IFs nos seus 

negócios e relações com partes interessadas (FEBRABAN, 2014). 

2.8.ESG no Citibank 

No Citibank, as estratégias e iniciativas de caráter socioambiental, de acordo com a sua 

PRSA, 

Estão incorporadas à maneira como a organização faz negócios e abrangem a forma 

como orienta os clientes para que direcionem seus recursos captados junto à 

organização de forma responsável, os esforços para reduzir eventual impacto 

socioambiental indesejado de suas atividades, bem como o gerenciamento criterioso 

dos riscos socioambientais de seus produtos e serviços e dos projetos que financia 

(CITIBANK, 2018). 
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A gestão da sustentabilidade é apoiada em três pilares: Finanças responsáveis, avanços 

na gestão socioambiental e talentos. O Segundo, e mais importante para nosso estudo, se baseia 

em processos para o gerenciamento do risco socioambiental ao qual a organização está exposta 

nas operações com seus clientes, fornecedores e nas ações de ecoeficiência (CITIBANK, 2018). 

De acordo com sua PRSA, o Citi Brasil mantém uma estrutura de governança apta a 

promover o tratamento adequado das questões socioambientais da organização. A estrutura de 

governança da organização, no que diz respeito à PRSA está apta a promover condições para o 

cumprimento de todas as atividades previstas na resolução nº 4.327/2014, além de realizar ‘stess 

testings’ socioambiental do portfólio local periodicamente. 

O Citi está em conformidade com diversas políticas globais de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável. A organização apoia a proteção e a preservação dos direitos 

humanos pautados na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, pela 

Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e pelos Princípios Norteadores para Empresas e Direitos Humanos da ONU. 

O Citi ainda foi um dos patrocinadores iniciais dos Princípios do Equador (CITIBANK, 2018). 

A Organização também possui políticas globais, ferramentas e treinamentos para o 

cumprimento dos requerimentos de ‘Know your Client’ (Conheça seu cliente) e monitoramento 

para prevenção de lavagem de dinheiro, suborno e corrupção (CITIBANK, 2018).  

No que tange o gerenciamento de risco socioambiental, a organização relata em sua 

política de responsabilidade ambiental que conta com rotinas e procedimentos para identificar, 

classificar, avaliar, monitorar, mitigar e controlar os riscos socioambientais das suas atividades 

e operações. Além do processo regular de monitoramento – que abrange todos os clientes 

corporativos da organização, através de questionários socioambientais específicos e controles 

pré-definidos – a organização atende todos os requerimentos dos Princípios do Equador, 

sobretudo projetos e financiamentos de maior porte e potencial maior impacto (CITIBANK, 

2018). O principal propósito do gerenciamento de risco socioambiental praticado pelo Citi é de 

minimizar os eventuais impactos socioambientais provocados pelas atividades a qual financia.  

Sendo assim, a avaliação do risco socioambiental é parte integrante fundamental do 

processo de diligência e aprovação de crédito. Todos os clientes que possuem linhas de crédito 

passam por uma espécie de triagem para a avaliação do risco, que ocorre no momento da 

aprovação do crédito e periodicamente ao longo da vida da operação aprovada. Essa avaliação 

é fundamental para inferir sobre o nível de risco que a organização está tomando de acordo com 
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a atividade do cliente, bem como as garantias e cláusulas envolvidas na operação. Estão 

incluídas também na diligência socioambiental o monitoramento periódico das garantias 

atreladas às operações. Ademais, a organização promove a diligência socioambiental por meio 

da requisição de diversas certidões relacionadas a garantias, que comprovem a idoneidade, junto 

à órgãos competentes, quando da aceitação, renovação e execução de garantias imobiliárias 

(CITIBANK, 2018). 

Além disso, segundo sua Política de Responsabilidade Socioambiental (CITIBANK, 

2018), o Citi Brasil, gerencia os riscos socioambientais e atua no controle dos impactos 

socioambientais de suas atividades, considerando, entre diversos aspectos: 

a) Eficiência no consumo de energia e recursos naturais: O Citi possui metas de redução 

de emissão de gases e consumo de energia e água, para impulsionando a otimização dos 

recursos naturais, conservando-os. Como exemplo, a iniciativa do reuso de água e 

projetos de eficiência operacional no edifício sede na cidade de São Paulo; 

b) Gestão adequada de resíduos: O Citi Brasil atua de forma a proteger o meio ambiente e 

a saúde pública, minimizar a disposição de resíduos em aterro e/ou incineração e reduzir 

a contaminação, realizando a triagem, coleta, descarte e disposição adequada de bens 

de consumo não duráveis e duráveis, incluindo equipamentos eletroeletrônicos 

(CITIBANK, 2018). 

c) Uso de critérios socioambientais nos processos de contratação e monitoramento de 

fornecedores. O Citi Brasil inclui em todos os seus contratos com fornecedores cláusula 

que estipula obrigações socioambientais, incluindo a prevenção de trabalho análogo a 

escravo ou infantil e de exploração sexual, o respeito ao meio ambiente e o combate a 

todas as formas de corrupção (CITIBANK, 2018). 

Os fornecedores que mais impactam as Atividades e Operações da Organização, ou 

seja, aqueles com quem mais o Citi Brasil faz negócios, são ainda convidados a 

responder anualmente o Questionário de Responsabilidade Corporativa, que envolve 

questões relacionadas à Sustentabilidade, Diversidade e Cidadania. De acordo com a 

pontuação obtida neste questionário, planos de ação são traçados visando à 

qualificação do fornecedor e ao fortalecimento da cadeia (CITIBANK, 2018). 

2.9. Políticas de Desenvolvimento Sustentável no Citibank 

A organização possui vieses e metas de desenvolvimento sustentável há mais de duas 

décadas. O Citi é integrante da Aliança Global de Investidores para o Desenvolvimento 

Sustentável (GISD – Global Investors for Sustainable Development Alliance), que inclui os 30 



20 
 

maiores investidores com o compromisso de fomentar e acelerar o financiamento de metas de 

desenvolvimento sustentável. Até o ano de 2030, o Citi se comprometeu cumprir uma meta de 

desenvolvimento sustentável com um investimento de US$ 1 trilhão, sendo um quarto deles até 

2025 e outro quarto até 2030 para ações focadas ao meio ambiente. A metade restante será 

destinada ao financiamento de atividades em áreas como educação, inclusão social e igualdade 

de gênero (CITIBANK, 2020). 

De acordo com seu relatório anual de sustentabilidade, apenas em 2020, o Citi financiou 

um total de US$ 28 bilhões em projetos de soluções sustentáveis, desde a construção de imóveis 

com redução e eficiência de consumo de água e/ou energia, até agricultura sustentável, energia 

renovável, transporte sustentável e conservação e tratamento da qualidade da água, entre outros. 

Tais ações promoveram diversos impactos sociais e ambientais, como redução de gases 

poluentes, eficiência energética, geração de empregos e abastecimento de comunidades. 

3. Método de Análise dos Dados e Resultados Obtidos 

A avaliação da eficácia do gerenciamento de risco socioambiental do Banco Citibank 

foi feita com base em seu Relatório de Sustentabilidade do ano de 2020 e sua Política de 

Responsabilidade Socioambiental, visando analisar o seu contexto no processo de análise e 

concessão de crédito. Apesar do Citi não estar entre os top players do cenário brasileiro, ele 

possui uma relevante importância no financiamento de projetos de grande porte no país. 

O método utilizado foi de uma pesquisa qualitativa por meio da análise documental, 

inspirado no trabalho de Anjos (2019), que analisou com base nas leis e regulamentos que 

tangem o contexto de responsabilidade socioambiental, como a Resolução nº 4.327/2014 do 

BACEN e a SARB nº 14/2014, e com a contribuição do “Guia Prático para Elaboração e 

Implementação de Política de Responsabilidade Socioambiental”, elaborado pela FEBRABAN, 

características relevantes para incorporação da análise de risco socioambiental no processo de 

concessão de crédito. O quadro abaixo evidencia métodos fundamentais para a elaboração de 

uma PRSA consistente dos bancos.  

    

 Objetivo Tarefa  

 

Definir estrutura de 
governança 

Definir estrutura de governança adequada ao porte e 
natureza da instituição, grau de exposição aos riscos 
socioambientais e a complexidade de suas operações.  
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Avaliar focos de atuação e 
definir temas relevantes 

Avaliar negócios, carteiras, planejamento estratégico da 
instituição, definir relevância para a gestão de risco 
socioambiental.  

 

Definir estrutura de 
gerenciamento de risco 
socioambiental 

Definir a estrutura de gestão e análise de risco 
socioambiental de acordo com área de atuação e para cada 
área de atuação estruturar os temas, ferramentas e fluxo de 
processos.  

 

Definir ferramentas a serem 
utilizadas 

Fazer uma análise de custo-benefício das principais 
ferramentas a serem analisadas para cada área de atuação.  

 

Estruturar fluxo de 
processos de gerenciamento 
de risco socioambiental 

Definir processo de definição de rating/recomendação 
socioambiental para cada área de atuação.  
Definir como será feita a interação de rating 
socioambiental com decisão de crédito para cada área de 
atuação.  
Definir gatilhos que direcionem determinado tema ou 
operação para uma análise mais crítica ou uma alçada de 
governança mais alta que estrutura em si.  
Documentar processo inteiro de gerenciamento de risco 
socioambiental para mostrar como evidência.  
Registrar os temas e escopo não envolvidos no processo, 
bem como suas justificativas.  

 

Definir equipe de risco 
socioambiental 

Definir estrutura e equipe para comportar fluxo de 
processo de análise de risco socioambiental.  
Definir responsabilidades da equipe.  

 

Definir e implementar 
sistema de monitoramento 
do risco socioambiental 

Definir quais temas principais serão monitoradas e com 
que periodicidade em cada área de atuação.  
Estabelecer processo de monitoramento das questões 
socioambientais.  
Definir gatilhos que direcionem determinado tema ou 
operação para monitoramento.  

 

Definir e implementar 
sistema de gerenciamento 
de perdas 

Definir quais temas socioambientais relacionados a perdas 
diretas devem ser contemplados.  
Definir quais temas socioambientais e perdas indiretas 
(devido a financiamentos) devem ser contempladas no 
sistema.  
Implementar o sistema de gerenciamento de perdas.  
Registrar os temas e escopo não envolvidos no processo, 
bem como suas justificativas.  

 

Definir e implementar 
cláusulas contratuais 
referentes as questões 
socioambientais 

Definir quais cláusulas contratuais devem entrar nos 
contratos universalmente, ou por produto.  
Mapear quais contratos devem ser ajustados.  
Ajustar os contratos.  
Registrar os temas e escopo não envolvidos no processo, 
bem como suas justificativas.  
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Definir e implementar que 
operações internas tem 
impacto socioambiental e 
como monitorar 

Definir quais operações internas devem ser contempladas 
na PRSA (Eficiência energética, uso de água, diversidade, 
assédio moral, entre outras).  
Definir quais operações internas devem ser gerenciadas e 
monitoradas através da criação de programas (ex. 
Programa de descarte de resíduos, viagens aéreas, 
fornecedores). Implementar programas de gerenciamento 
dos programas implementados com metas atreladas.  

    
Fonte: Guia Prático para Elaboração e Implementação de Política de Responsabilidade Socioambiental 

(FEBRABAN, 2015) 

Com base no quadro acima, Anjos (2019) elaborou algumas categorias que suportaram 

a investigação dos relatórios de sustentabilidade da organização do estudo, são elas: 

1) Instituiu Comitê/Gerência específico para tratar de riscos socioambientais. 

2) Elaborou PRSA para atender à Resolução 4.327/14 da CMN. 

3) A instituição é signatária de acordos voluntários. 

4) Divulga informações sobre o número de contratos avaliados utilizando critérios 

socioambientais. 

5) Detalha o número de contratos aceitos e rejeitados em função de fatores 

socioambientais. 

6) Informa as externalidades negativas geradas. 

7) Cita medidas para aproveitamento de oportunidades geradas pelos fatores 

socioambientais. 

8) Menciona possuir registro de perdas efetivas decorrentes de eventos socioambientais. 

9) Cita avaliação especial de critérios socioambientais para clientes e operações do 

Atacado. 

10) Menciona estender a análise de risco socioambiental aos clientes e operações de varejo 

(exceto os casos específicos previstos na legislação). 

11) Menciona conduzir análise de risco socioambiental aplicada a novos produtos. 

Para a análise em questão, foi decidido excluir o item 10, pois o estudo concentra-se em 

uma análise isolada apenas às concessões de crédito a pessoas jurídicas. De acordo com a 

autora, as categorias acima não possuem o objetivo de ordenar, classificar ou graduar a 

instituição financeira em questão, mas avaliar o estágio de incorporação dos riscos 

socioambientais ao processo de concessão de crédito. 

Finalmente, o quadro abaixo apresenta um resumo dos resultados da pesquisa: 
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 Categorias Resultado 

 

1) Instituiu Comitê/Gerência específico para tratar 
de riscos socioambientais. 

Sim. 

 

2) Elaborou PRSA para atender à Resolução 
4327/14. Sim. 

 

3) A instituição é signatária de acordos voluntários. Sim, diversos. Entre eles, os 
Princípios do Equador. 

 

4) Divulga informações sobre o número de contratos 
avaliados utilizando critérios socioambientais. 

Sim. Todas as transações que 
passaram por triagem de risco 
socioambiental, independente 

do fechamento do negócio. 

 

5) Detalha o número de contratos aceitos e 
rejeitados em função de fatores socioambientais. Não. 

 

6) Informa as externalidades negativas geradas. 

Sim. Possui um relatório de 
impacto ambiental com dados 

sobre emissões de gases de 
efeito estufa, consumo de água, 

etc. 

 

7) Cita medidas para aproveitamento de 
oportunidades de crédito geradas pelos fatores 
socioambientais. 

Sim. Linhas de crédito 
específicas para atividades 

sustentáveis. 

 

8) Menciona possuir registro de perdas efetivas em 
operações de crédito decorrentes de eventos 
socioambientais. Sim. 

 

9) Cita avaliação especial de critérios 
socioambientais para clientes e operações de grande 
porte. 

Sim. Observados os Princípios 
do Equador. 

 

10) Menciona conduzir análise de risco 
socioambiental aplicada a novos produtos. 

Sim. Aplica análise de risco 
socioambiental no processo de 
criação/revisão de produtos em 

fórum específico. 

   
Fonte: Elaborado pelo autor 

Um dos principais itens de governança das instituições financeiras disposto na resolução 

4.327/2014, discorre sobre a necessidade da constituição de comitê específico para tratar sobre 

temas de responsabilidade socioambiental por parte da diretoria. A organização em questão, em 

seu relatório de sustentabilidade e política de responsabilidade socioambiental afirmam que 

elaboraram sua PRSA e possuem comitês específicos sobre o tema. 

Apesar de não ser um balizador isolado para as medidas de governança socioambiental, 

a organização é signatária dos Princípios do Equador, o principal e mais conhecido referencial 

do setor financeiro para o tema de responsabilidade socioambiental, estabelecendo processos e 

padrões para a análise socioambiental na concessão de crédito. Isso reforça a imagem de 
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compromisso com os temas sociais e ambientais, além de manter um alto grau de tratamento 

para operações com valores relevantes. 

A organização ainda, possui a divulgação do número de transações e projetos analisados 

que estão no escopo dos Princípios do Equador. Não obstante, divulga também o número de 

todas as transações que passaram por revisão independente de risco socioambiental, 

independentemente do valor da transação, seja ela em estágio inicial de aprovação, ou revisões 

periódicas ao longo da vida do crédito. Nota-se uma atenção especial em transações 

relacionadas aos setores de metais e mineração, energia e óleo, gás, e derivados do petróleo, 

que são considerados mais danosos ao meio ambiente. O número de transações divulgadas que 

passaram por triagem de risco socioambiental independe se a transação foi aprovada ou não 

pela organização. 

Apesar da finalidade principal de um relatório de sustentabilidade de uma organização 

seja promover a imagem positiva da empresa em relação ao seu compromisso socioambiental, 

o Citibank possui em seu Relatório Anual de Sustentabilidade uma sessão dedicada a 

externalidades negativas geradas a partir de suas operações. Nesse relatório há informações 

sobre a emissão de gases de efeito estufa, consumo e desperdício de água e energia não 

renovável. Em contrapartida, divulga também os impactos positivos de suas operações e o 

progresso para atingimento de metas, como por exemplo a utilização de energia renovável em 

todas as suas sedes. No início de 2021, conforme expresso em seu Relatório Anual de 

Sustentabilidade, a organização atingiu um rating de A- pelo Carbon Disclosure Project (CDP), 

uma organização com o objetivo de divulgar informações sobre políticas de mudanças 

climáticas de empresas das principais bolsas de valores do mundo. 

Em linha com o observado no estudo Anjos (2019), a organização relata aproveitar 

oportunidades de crédito geradas pelas questões ambientais, ofertando linhas de crédito 

específicas para o fomento de atividades sustentáveis, como geração de energia renovável, 

participação no mercado de carbono, agricultura sustentável, etc. 

Em conformidade com a Resolução 4.327/2014 e o normativo SARB 14/2014, a 

organização informa ter registro de perdas decorrentes de impactos socioambientais por um 

período mínimo de 5 anos contatos de sua identificação (CITIBANK, 2018). As informações 

financeiras detalhadas relacionadas a perdas de crédito decorrentes de eventos socioambientais 

estão disponíveis nos relatórios financeiros anuais da empresa. Também atendendo a resolução 
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do Banco Central do Brasil, o Citibank Brasil relatou aplicar análise socioambiental no processo 

de criação/revisão de produtos em fórum específico. 

Segundo a pesquisa de Thompson e Cowton (2004) (apud ANJOS, 2019, p. 94), 

conduzida entre bancos do Reino Unido, as principais razões detectadas para que eles 

incorporassem fatores ambientais à sua análise de risco foram: evitar ou mitigar passivos 

ambientais, gerenciar os riscos ambientais e cumprir com as legislações. O estudo de Anjos 

(2019), resultou em conclusões parecidas, principalmente no quesito de cumprimento das 

legislações. Entretanto, o presente estudo, trata-se de um banco de origem norte-americana, e 

encontrou que apesar do viés legislativo demonstrar grande peso na implementação de medidas 

sustentáveis, a incorporação da análise de risco socioambiental no processo de concessão de 

crédito apresenta relevante teor na preocupação e compromisso com os impactos 

socioambientais gerados por suas operações. A organização se mostra comprometida a atender 

altos padrões de governança socioambiental, estabelecendo metas e financiando projetos e 

iniciativas de desenvolvimento sustentável, não apenas para atender a requisitos legais, mas 

para promover a conservação e manutenção social e ambiental. 

4. Considerações Finais 

A concessão de crédito desempenha um valioso papel na economia mundial. A alocação 

eficiente de recursos, de um ser superavitário para outro deficitário, a expansão da liquidez e o 

poder de investimentos são ferramentas chave para o desenvolvimento da economia e da 

produtividade. 

As instituições financeiras, entidades responsáveis pela concessão de crédito, acabam 

se tornando corresponsáveis pelos impactos socioambientais dos projetos a qual financia. Por 

esse motivo e por se relacionarem com diversos setores da economia, foi necessário a 

incorporação de um novo tipo de risco ao processo de concessão de crédito: o risco 

socioambiental. 

Risco socioambiental pode ser definido como a possibilidade de perdas financeiras (ou 

não) decorrentes de eventos socioambientais. No universo do crédito, o risco socioambiental 

para as instituições financeiras se estende a diversos outros riscos, como o risco de crédito, risco 

de imagem e o risco legal, que estão diretamente conectados a um evento socioambiental por 

parte dos tomadores de crédito. Anjos (2019) ressalta que, após a promulgação da Lei nº 

6.938/1981 complementando o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição de 1988 permitiu a 

responsabilização do financiador por meio do conceito de “poluidor indireto”. Após essa data, 
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foram publicadas outras leis e decretos sobre o tema. Então, as instituições financeiras passaram 

a melhor mapear estes riscos a qual estão expostas.  

A principal Resolução que atualmente rege o tema de risco socioambiental no Brasil é 

a nº 4.327/2014 divulgada pelo Banco Central do Brasil, que exige que as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN devem estabelecer suas 

próprias políticas de responsabilidade socioambiental, e que contenham princípios e diretrizes 

que norteiem as ações de natureza socioambiental nos negócios, atendendo aos princípios de 

relevância e proporcionalidade. 

Após o exposto acima, o objetivo principal do estudo em questão foi investigar se o 

gerenciamento de risco socioambiental é ferramenta estratégica para a promoção do 

desenvolvimento sustentável sobretudo no processo de concessão de crédito corporativo do 

Banco Citibank. 

Para o atingimento do objetivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de 

análise documental inspirada no trabalho de Anjos (2019), do Relatório de Sustentabilidade do 

ano de 2020 e da Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco Citibank. A pesquisa 

foi apoiada nas leis e regulamentos que tangem o contexto de responsabilidade socioambiental, 

como a Resolução nº 4.327/2014 do BACEN e a SARB nº 14/2014, e com a contribuição do 

“Guia Prático para Elaboração e Implementação de Política de Responsabilidade 

Socioambiental”, elaborado pela FEBRABAN. 

Finalmente, pode-se observar que a incorporação do risco socioambiental no processo 

de concessão de crédito corporativo não é orientada apenas pelo cumprimento de leis e 

normativas sobre o tema. Constatou-se que a organização é comprometida em evitar a criação 

de um passivo socioambiental, zelar por sua reputação e evitar que o tomador do crédito sofra 

quaisquer penalizações relacionadas a eventos socioambientais, mantendo alta diligência 

socioambiental não apenas em suas operações de grande porte, mas todas as suas operações de 

crédito passam por uma triagem de risco socioambiental no momento da concessão e ao longo 

da vida do crédito. Ademais, notou-se que a organização foca parte de suas operações em 

projetos e iniciativas de desenvolvimento sustentável e preservação e manutenção do meio 

ambiente e sociedade. 

Assim como no trabalho de Anjos (2019), é importante destacar que a análise de 

relatórios de sustentabilidade pode estar contaminada pois possuem subjetividades atreladas, 
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tendo em vista que a finalidade principal desses documentos é promover a organização no 

aspecto socioambiental e construir uma imagem positiva da empresa junto ao mercado. 
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