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Banco Mizuho do Brasil S.A. 

Política de Risco Socioambiental e Climático 

 

RISCO SOCIOAMBIENTAL E CLIMÁTICO 

 

1.1 OBJETIVO 

A política de Risco Socioambiental e Climático (“PRSAC”) do Banco Mizuho do Brasil S.A. (“BMB” ou “Banco”) 

reflete o compromisso da Instituição em incorporar considerações socioambientais e climáticos em suas 

atividades, em consonância com as demandas da sociedade e do seu regulador, e tem o intuito de promover o 

desenvolvimento sustentável. Tal política atende ao disposto na Resolução CMN nº 4.327 (de 25.04.2014), a 

Resolução CMN 4.557 (de 23.02.2017), alterada pela Resolução CMN 4.943 (de 15.09.2021) e a Resolução CMN 

4.945 (de 15.09.2021), ao respeitar os princípios e as diretrizes definidos, e ao considerar os princípios de 

Relevância e Proporcionalidade. 

 

1.2 APLICAÇÃO 

Esta política aplica-se ao Banco Mizuho do Brasil S.A.. 

Este instrumento delineia a política de responsabilidade socioambiental e climático do Banco, tendo em vista 

orientar seu relacionamento com seus clientes, seus empregados e fornecedores de serviços contratados e 

potenciais demais partes interessadas, com o intuito de incluir a análise dos impactos relevantes nas atividades 

desenvolvidas pelo Banco, suas operações e projetos. 

 

1.3 PRINCÍPIOS  

A política estabelece parâmetros socioambientais e climáticos que devem ser observados pelo Banco na 

condução dos seus negócios com quaisquer tipos de Stakeholders, tais como: clientes, empregados, estagiários 

ou quaisquer outros terceiros. 

O BMB está comprometido em ajudar a promover um desenvolvimento econômico sustentável, atendendo aos 

seguintes princípios essenciais: 

 Garantir um ambiente justo e razoável para todos os seus empregados e estagiários, e aos empregados de 

seus prestadores de serviços, observando o regulamento aplicável. 
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 Garantir que as atividades do BMB estejam em conformidade com as exigências definidas nesta política e 

na legislação brasileira.  

 Não conceder empréstimos, não investir e/ou fechar qualquer tipo de operação financeira para empresas 

que tenham atividades na Lista Proibida. 

 Financiamento de Projetos (“Project Finance” ou “PF”) devem estar em conformidade com as leis 

brasileiras relacionadas a: meio ambiente; clima; saúde; segurança; e de cunho social. Para tanto, todo PF 

deve estar em conformidade com os termos estabelecidos pelos Princípios do Equador (“EP”).  

 Todos os serviços contratados ou utilizados pelo BMB devem cumprir as leis brasileiras relacionadas a: meio 

ambiente; clima; saúde; segurança; e de cunho social. O mesmo se aplica aos fornecedores com quem o 

Banco possa adquirir mercadorias ou contratar serviços. 

 Garantir transparência nas atividades do BMB.  

 Garantir que os termos e condições apresentados nesta política sejam entendidos pelos empregados do 

Banco e divulgados a eles. 

 

1.4 OBJETIVOS 

O principal objetivo da PRSAC é garantir que os riscos sejam identificados de forma adequada antes que o BMB 

se comprometa com qualquer tipo de contratação, obrigação e/ou financiamento com empregados, estagiários, 

prestadores/fornecedores de serviços e clientes – estabelecendo um adequado monitoramento e supervisão ao 

longo de todo o relacionamento.  

Nesse sentido, esta Política tem por objetivo: 

a) Formalizar os critérios de risco socioambiental e climático adotados pelo BMB com relação a clientes novos, 

clientes existentes, empregados, estagiários e fornecedores; e 

b) Apresentar as diretrizes desta PRSAC estabelecidas pelo BMB. 

 

1.5 PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo desta Política são: 

a) Clientes corporativos novos e existentes;  

b) Prestadores de serviços ou fornecedores de mercadorias; e 

c) Todos os empregados e estagiários do BMB. 
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1.6 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

A PRSAC está integrada no escopo da Estrutura e Demonstração de Apetite por Riscos (“RAFS”, Risk Appetite 

Framework and Statement) e da Estrutura de Gestão de Riscos do BMB, sendo parte da responsabilidade do 

Departamento de Gerenciamento de Riscos (“RMD”) do Banco Mizuho do Brasil. Nessa estrutura, o Diretor de 

Riscos (“CRO”) é o Diretor responsável pela PRSAC e por apresentar, mediante solicitação, todas as informações 

relacionadas ao risco socioambiental e climático de clientes e fornecedores/prestadores de serviços. Toda 

aprovação de novos produtos e serviços também devem levar em consideração a mitigação do risco 

socioambiental e climático. 

As responsabilidades atribuídas ao departamento de Gerenciamento de Riscos são as seguintes: 

- Garantir que as exigências, o processo e os procedimentos estabelecidos nesta política sejam cumpridos 

pelos departamentos do Banco envolvidos; 

- Avaliar e monitorar os questionários socioambientais (“QSA’s”) respondidos pelos clientes e 

fornecedores/prestadores de serviço, e categorizar o risco socioambiental e climático dos mesmos. Caso 

RMD identifique alguma divergência ou caso esteja faltando alguma informação relevante, a área solicitará 

ao Comercial providenciar do cliente esclarecimentos com relação aos pontos levantados. Caso não haja 

nenhum ponto levantado, a categorização de risco será encaminhada para aprovação do CRO.  

- Solicitar avaliação do risco socioambiental e climático por empresa de consultoria externa, sempre que 

necessário; 

- Informar qualquer situação que não esteja em conformidade com as exigências da PRSAC, ao respectivo 

gerente responsável, bem como ao CRO; 

- Escalar para o Departamento de Compliance e CRO os casos em que sejam identificadas questões 

relacionadas à não conformidade com estes procedimentos, que possam expor o BMB à riscos regulatórios 

e/ou reputacionais.  

- Consultar a Lista Proibida desta Política durante o processo de aprovação de limite de crédito e/ou de Project 

Finance.  

- Monitorar covenants (quando aplicável) relacionados à PRSAC. 

- Registrar perdas financeiras do BMB relacionadas ao risco socioambiental e climático. 

- Apresentar semestralmente ao Comitê de Riscos informações de risco socioambiental e climático dos clientes 

elegíveis à PRSAC.  

- Participar de fóruns de discussões relacionados à sustentabilidade, com frequência discricionária. 
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- Revisar esta política, pelo menos, a cada três anos ou conforme necessário, o que ocorrer primeiro.  

 

1.7 RESPONSABILIDADES E GOVERNANÇA  

No Banco, a PRSAC está sob responsabilidade do CRO, sendo certo que todas as áreas do Banco cooperarão para 

observar o cumprimento de tal Política na medida das necessidades. 

 

1.8  MONITORAMENTO 

 

- Fluxo de monitoramento para clientes corporativos 

 

 
  

- Fluxo de Monitoramento para Prestadores de Serviços / Fornecedores 
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1.9  CATEGORIZAÇÃO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL E CLIMÁTICO (RSAC) 

A categorização de RSAC será medida de acordo com o: setor; tipo de atividade; local; e os impactos ambientais 

relacionados à empresa e/ou atividade de negócios. A categoria de RSAC estabelecida para os clientes 

corporativos e também para os prestadores de serviço/fornecedores elegíveis, determina um conjunto de 

procedimentos distintos a serem seguidos por cada classe, conforme segue: 

 

 
 

1.10 LISTA PROIBIDA 

Nos casos em que o crédito é examinado para negócios que lidam com produtos, mercadorias ou serviços que 

acarretam risco mais elevado de crítica da sociedade à luz da justiça social, humanitária, ordem pública e 

moralidade, o BMB deve certificar de que estes negócios são conduzidos dentro de um escopo de estrutura 

legítima. Além disso, o BMB deve julgar cuidadosamente se a concessão de crédito possa causar qualquer 

violação contra as normas sociais. Caso seja previsto risco à reputação ao BMB, a aprovação do limite de crédito 

deve ser negada. 

Nesse sentido, considerando as características específicas dos produtos, mercadorias ou serviços de atividades 

que constam da Lista Proibida – podendo provocar um elevado risco de crítica ao BMB à luz da justiça social, 

humanitária, ordem pública e moralidade – fica estritamente proibido aprovar limite de crédito ou qualquer outro 

financiamento, bem como adquirir mercadorias ou contratar serviços para atividades listadas a seguir: 

 

Armas As operações que apoiam diretamente a produção ou o comércio de armas que sejam destinadas à 
matança, ferimento ou destruição em uma guerra e/ou conflito militar estão estritamente proibidas 
- exceto armas relacionadas à segurança nacional e/ou defesa nacional que sejam consideradas de 
rotina e apropriadas. 
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Bombas de 
Fragmentação 

A concessão de crédito para apoiar a fabricação de bombas de fragmentação é estritamente proibida 
de acordo com a Convenção sobre Munição de Fragmentação adotada na conferência de Dublin em 
30 de maio de 2008. Embora o Brasil não seja um Estado Signatário da Convenção, é válido observar 
que o Japão é um Estado Signatário dessa Convenção. 

Jogos de Azar Jogo de azar refere-se à aposta de dinheiro ou algo de valor material em um evento com um 
resultado incerto com o propósito principal de ganhar dinheiro adicional e/ou bens materiais. O jogo 
de azar apresenta maior risco de crítica social à luz da ordem pública e moral, pois se considera que 
o jogo de azar desperta o espírito especulativo das pessoas e cria problemas nas atividades 
econômicas sólidas e hábitos de trabalho. Caso seja socialmente reconhecido que o negócio principal 
do cliente seja prestar serviços de jogo de azar (excluindo jogo de azar e loterias controlados pelo 
governo), o limite de crédito deve ser evitado, a não ser que possa ser fornecida uma explicação 
razoável. 

Prostituição e 
tráfico humano 

É estritamente proibido fazer quaisquer tipos de operações financeiras com empresas relacionadas 
a atividades que incentivem a prostituição ou tráfico humano.  

Trabalho Infantil É estritamente proibido fazer quaisquer tipos de operações financeiras com empresas que, em suas 
atividades, utilizem trabalho infantil. 

Trabalho Escravo Empresas incluídas no cadastro nacional de empregado que tenham submetidos trabalhadores em 
condições análogas à escravidão, de acordo com a Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 
11.05.2016, do Ministério do Trabalho e Emprego e Secretaria de Direitos Humanos. 

Zonas Úmidas 
registradas na 
Convenção 
Ramsar 

A Convenção foi criada em 21 de dezembro de 1975 e incorporada ao arcabouço legal do Brasil em 
1996, pelo Decreto nº 1.905/9, teve inicialmente como objetivo proteger os habitats aquáticos 
importantes para a conservação de aves migratórias e por isso foi denominada de "Convenção sobre 
Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat para Aves 
Aquáticas”.  Entretanto, ao longo do tempo, ampliou sua preocupação com as demais áreas úmidas 
de modo a promover sua conservação e uso sustentável, bem como o bem-estar das populações 
humanas que delas dependem.  

Lista do 
Patrimônio 
Mundial da 
UNESCO 

Projetos que tem impacto negativo em locais e propriedades registrados na Lista do Patrimônio 
Mundial da UNESCO, a menos que a UNESCO e o governo do país de localização local / propriedade 
tenham dado um consentimento prévio. 

Comércio 
Internacional de 
Espécies 
Ameaçadas de 
Extinção  

Projetos que violam a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção (Convenção de Washington).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1905.htm

