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RESUMO

A responsabilidade ambiental deve estar de acordo com todos os ditames constitucionais e legais. Quanto à sustentabilidade, demonstra-se o 
papel sustentável das instituições bancárias através da diretriz da ecoeficiência e sua correlação com o desenvolvimento econômico e a 
responsabilidade socioambiental. O objetivo da pesquisa é o de abordar a temática do meio ambiente, harmonizando as obrigações ambientais e 
a perspectiva de lucro das instituições bancárias. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, documental e o estado da arte para demonstrar 
a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, conforme a Resolução nº 4.327/2014 do Banco Central do Brasil (Bacen) e os 
ditames da ecoeficiência. Justifica-se a pesquisa pela relevância na atualidade, pois a busca de uma atuação ecoeficiente nas esferas públicas e 
privadas vem desafiando as corporações, especialmente o mercado bancário. No desenvolvimento observa-se que, de forma implícita, a 
ecoeficiência é um dos objetivos do Conselho Monetário Nacional, elencados no artigo 3º, IV, da Lei 4.595/64. Embora a natureza das atividades 
das instituições financeiras seja a obtenção de lucros, é imprescindível que exerçam a também a função socioambiental. A implantação e 
execução de programas voltados à Ecoeficiência têm que beneficiar a sociedade presente e futura, não apenas como marketing aos seus 
consumidores e, sim, através da busca incessante pela redução dos impactos sociais de suas atividades e no diálogo com a sociedade sobre 
estratégias que importem em sustentabilidade. A pesquisa analisa como se desenvolve a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) das 
cinco maiores instituições bancárias varejista do Brasil: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú Unibanco, Banco Bradesco e Banco 
Santander e se estas se revelam em boas práticas. Todos os bancos estudados vêm cumprindo o disposto na Resolução nº 4.327 editada pelo 
Bacen, que dispõe sobre as diretrizes para estabelecimento e implementação de PRSA pelas instituições financeiras. A premissa da referida 
resolução é mitigar os riscos socioambientais que atingem à sociedade, exigindo uma atuação proativa visando o financiamento da economia 
verde em busca do desenvolvimento sustentável e fazendo com que as instituições comecem a verificar a forma pelo qual desenvolvem suas 
atividades, negócios e estratégias. A pesquisa, em andamento, conseguiu obter os seguintes resultados: em primeiro plano, objetivou demonstrar 
a dimensão da “ecoeficiência”, que não está apenas ligada à gestão empresarial e às ciências ambientais, como também a um conceito jurídico 
norteador da atuação da administração pública e privada prestadora de serviços públicos, pois possui conotação mais ampla do que a “eficiência” 
expressamente prevista no caput do artigo 37 da CRFB/1988, buscando nesse artigo sua base legal, através de interpretação extensiva. Dessa 
forma, o termo “ecoeficiência” expressa a importância da adoção de medidas eficientes e sustentáveis, visando redução do consumo de água, 
energia elétrica, papel, plástico, bem como a utilização de estratégias para evitar que gases poluentes sejam emitidos no meio ambiente.  Assim, 
uma instituição pública ou privada que não possua programas de responsabilidade socioambiental jamais poderá se declarar eficiente. Em 
segundo momento, verificou-se que as instituições bancárias, que respeitam o disposto na Resolução n. 4.327/2014, conseguem ser sustentáveis 
sem prejuízo da eficiência no mercado. Os cinco maiores bancos varejistas pesquisados possuem PRSA e práticas de ecoeficiência divulgados em 
seus sítios institucionais. Por fim, a terceira etapa da pesquisa abrange o princípio da ecoeficiência sob o ponto de vista econômico, uma vez que 
as instituições públicas e privadas devem zelar pela melhor gestão de recursos e insumos, adotando métodos que otimizem a qualidade, reduzam 
custos, previnam e minimizem impactos ambientais em razão de suas atividades.
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