Banco Votorantim adere aos Princípios do Equador



Assinatura reafirma compromisso com sustentabilidade, como já é praticado na
instituição


O Banco Votorantim será o 5º banco brasileiro a ser signatário, completando
mundialmente 85 instituições.

São Paulo, Junho de 2016 – O Banco Votorantim se tornou signatário dos Princípios
do Equador, passando a adotar uma série de diretrizes de gestão de risco que ajudam
a determinar, avaliar e gerir riscos ambientais e sociais em projetos e destina-se
principalmente para fornecer um padrão mínimo para a devida diligência e apoiar a
tomada de decisão de crédito. A decisão voluntária do Banco Votorantim está em linha
com a Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental (PSRSA), que
permeiam todas as suas atividades e operações. O Banco Votorantim será o 5º banco
brasileiro a ser signatário, completando mundialmente 85 instituições.
“A adesão do Banco Votorantim aos Princípios do Equador reafirma o compromisso
que já adotamos ao estabelecer relações éticas, transparentes e perenes que façam a
diferença e gerem valor onde atuamos, considerando aspectos econômicos, sociais,
ambientais e humanos em nossos processos e negócios”, afirma João Roberto
Gonçalves Teixeira, presidente do Banco Votorantim.
Em outubro de 2002, nove bancos internacionais realizaram um encontro em Londres
para discutir experiências com investimentos em projetos, envolvendo questões
sociais e ambientais em mercados emergentes. No ano seguinte, um grupo com
bancos de todo o mundo estabeleceu as regras e políticas aderindo ao acordo, que
busca garantir a sustentabilidade, o equilíbrio ambiental, o impacto social e a
prevenção de acidentes de percurso que possam causar embaraços no transcorrer
dos empreendimentos, reduzindo também o risco de inadimplência, criando os
Princípios do Equador.
Achilles Suarez, diretor de Corporate & Investment Banking, explica que a perenidade
dos negócios com os clientes depende de vários fatores, nos quais a questão
socioambiental ganhou força nos últimos anos. “Os Princípios do Equador nos
permitirão conhecer os nossos clientes e servir soluções adequadas aos impactos
socioambientais inerentes ao projeto financiado. Essa assinatura vai ao encontro da
cultura do Banco Votorantim de geração de resultados sustentáveis”, afirma.
“O Banco já possui uma gestão de risco socioambiental aplicada aos negócios do
atacado e entende que os Princípios do Equador irão fortalecer essa gestão sobre os
financiamentos de projetos. Aderir aos PE permite gerenciar os riscos de forma a
garantir o valor e a sustentabilidade da nossa empresa, porque se aplicará uma
metodologia reconhecida internacionalmente de gestão de riscos sobre impacto social

e ambiental decorrente de projetos financiados pelo Banco”, enfatiza Andre Duarte,
diretor de Riscos do Banco Votorantim.
Sobre o Banco Votorantim
Um dos maiores bancos brasileiros em ativos, conta com uma base de acionistas
robusta, formada por uma parceria estratégica entre o Banco do Brasil, maior instituição
financeira do País, e o Grupo Votorantim – um dos maiores conglomerados privados da
América Latina. Nos últimos anos, o Banco Votorantim tem crescido e ampliado seu
escopo de atuação, buscando aumentar sua base de receitas e ativos por meio de um
portfólio diversificado de negócios, internamente classificados em Atacado e Varejo.
Entre essas empresas controladas estão a BV Financeira, BV Leasing, Votorantim
Asset Management e Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
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