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Cenários globais
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Cenário Negativo

Cenário Positivo

●
●
●
●
●
●

● Preservação de espécies ameaçadas de
extinção
● Envolvimento do cidadão
● Mudança nos padrões de consumo
● Cooperação entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento
● Conservação dos recursos naturais,
especialmente de energia
● P&D em energias renováveis
● Rápida implementação de um modelo
econômico sustentável
● Desenvolvimento de novos modelos
educacionais
● Decisões rápidas em políticas públicas voltada
para as mudanças climáticas

●
●
●
●
●

Degradação do solo
Desmatamento
Intoxicação dos ecossistemas
Perda de biodiversidade
Mudanças climáticas
Superexploração das florestas e de
recursos pesqueiros
Epidemias
Esgotamento dos recursos não renováveis
Explosão populacional
Consumismo
Distribuição desigual de alimentos e
recursos
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Sustentabilidade Corporativa no Setor Bancário

Pontos Positivos
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Pontos Negativos

1. Alto impacto socioambiental indireto

1. Enorme discrepância entre as instituições

3. Aspectos sociais e ambientais já sendo

2. Pouca utilização de ferramentas, incluindo

4. Existência de business case para a

3. Necessidade de maior transparência na

2. Bancos como catalizadores de mudanças
inseridos na tomada de decisão
sustentabilidade

analisadas

métricas e metas quantitativas

divulgação do desempenho socioambiental

4. Produtos socioambientais podem ser melhor
explorados (ex: microcrédito, mercado de
carbono)
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Sustentabilidade Corporativa no ABN AMRO Real
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Inserção na estratégia
Liderança
Produtos Socioambientais
Relatório de Sustentabilidade
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Sustentabilidade Corporativa no ABN AMRO Real
Inserção na estratégia
● Sustentabilidade inserida em grande
parte dos diversos processos e
atividades operacionais, incluindo
análise de crédito e seleção de
fornecedores
Produtos Socioambientais

● Oferta de diversos produtos:

- Financiamentos Socioambientais
- Microcrédito

- Fundos socialmente responsáveis
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Liderança
● Presença forte da liderança na promoção
do tema

Relatório de Sustentabilidade
● Relatório de Sustentabilidade 2006
referência no setor, repleto de
indicadores socioambientais

- Comercialização de títulos de
carbono
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