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1.   INTRODUÇÃO 

A Societe Generale, (o “Banco”) considera que o setor bancário e financeiro é um contribuinte essencial 

para o desenvolvimento econômico. Com total consciência de seu papel no auxílio à esfera econômica, o 

Societe Generale está também comprometido com a condução de suas atividades de modo 

responsável. Levar em conta as consequências e impactos econômicos, ambientais e sociais de suas 

atividades é um aspecto importante da política de responsabilidade socioambiental do Banco. 

Com base na melhoria contínua, o desenvolvimento sustentável na interpretação do Societe Generale 

aproveita as melhores práticas d a s  instituições bancárias e financeiras, mas também dos outros 

setores econômicos. O objetivo do Banco é melhor compreender, gerir e aprimorar seus impactos na 

sociedade e no meio ambiente, juntamente com os seus públicos interessados. 

Assim, o Societe Generale estabeleceu as Diretrizes Gerais Ambientais e Sociais (A&S), que estão 

alinhadas com os compromissos anteriores do Banco. Os Princípios Gerais A&S tem origem na estrutura 

regulatória e legal aplicável às atividades do Banco, assim como nas iniciativas voluntárias às quais ele 

aderiu. Eles são implantados através de processos e procedimentos adaptados às diferentes atividades 

do Banco. 

As Diretrizes Gerais A&S esboçam as normas e parâmetros chave que permitem o engajamento 

responsável do Societe Generale em todas as suas atividades. Elas poderão evoluir com o tempo de 

acordo com os desenvolvimentos das legislações e regulamentações e como resultado das discussões 

entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

 
2.   ESCOPO 

Estas diretrizes se aplicam a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 

grupo Societe Generale. 

 
3.   PADRÕES E INICIATIVAS 

O Societe Generale atende as leis e regulamentações A&S válidas nos países nos quais ela opera e com 

as convenções e acordos A&S internacionais pertinentes. 

O Societe Generale também adota e respeita os valores e princípios contidos nas seguintes convenções e 

acordos internacionais: 

•  a  Declaração Universal dos Direitos Humanos  e  pactos relacionados  (a saber, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais); 

•   as principais Convenções da  Organização Internacional do Trabalho; 
 

•   a Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial da UNESCO; 
 

•   as Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE . 
 

Além do mais, o Societe Generale adotou e apoia as seguintes iniciativas de melhores práticas 
voluntárias: 

 

•   a Iniciativa Financeira da UNEP; 
 

•   o Pacto Global da ONU; 
 

•   os Princípios do Equador. 
 

Obrigações legais e regulatórias e a adoção dos padrões e iniciativas acima implicam no fato de que o 

Societe Generale não financia conscientemente transações ligadas a certos bens e serviços definidos no 

Anexo 1. 

 
4.   POLÍTICAS TRANSETORIAIS E POLÍTICAS SETORIAIS 

As Políticas Transetoriais e Setoriais listadas no Anexo 2 definem os padrões específicos que o Societe 

Generale aplica a questões A&S comuns a vários setores (tais como biodiversidade), e a setores 

considerados sensíveis do ponto de vista de A&S (tais como Petróleo e Gás, Mineração, etc.). Elas são 

baseadas nas melhores práticas internacionais.

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html
http://www.unepfi.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.equator-principles.com/
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5.   INFORMAÇÕES 

As Diretrizes Gerais A&S do Societe Generale, assim como as Políticas Transetoriais e Setoriais, estão 

disponíveis no Website do Societe Generale. 

 
6.   PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

O Societe Generale integra a avaliação de possíveis riscos e impactos A&S a seus processos de tomada 

de decisão tanto em nível de avaliação de cliente quanto, quando necessário, em nível de avaliação de 

transação. 

O desenvolvimento de tais processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado a 

diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 

a.  Avaliação do Cliente e informação 
 

O Societe Generale se compromete a fornecer aos seus clientes toda a informação relevante relacionada a 

estas Diretrizes Gerais A&S, assim como às Políticas Transetoriais e Setoriais aplicáveis às suas 

atividades. O Banco só se envolve com clientes que atendam ou queiram atender padrões de 

sustentabilidade. 

A compreensão dos Impactos A&S associados às atividades do cliente e a avaliação do compromisso, 

capacidade e histórico do cliente na gestão destes impactos são essenciais na avaliação de riscos A&S do 

Banco. A expectativa do Banco é que o cliente tenha o objetivo de evitar – ou pelo menos de reduzir, 

mitigar ou compensar – impactos A&S negativos e de se engajar com as comunidades locais em 

assuntos que os afetem material e diretamente. 

b. Avaliação de transação dedicada 
 

Além do processo de avaliação do cliente, as transações estão sujeitas a uma avaliação A&S específica 

quando os possíveis impactos A&S são considerados significativos e quando for possível. 

O Societe Generale aplica os Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

inseridas no escopo desta iniciativa. 

Para outros tipos de transações dedicadas (uso conhecido de diligências), o Societe Generale adota 

procedimentos de avaliação A&S adaptados à sua alavancagem. Para estas transações, o Societe 

Generale realiza uma Due Diligence A&S baseada em uma estrutura consistente com os padrões 

adotados e adaptada a cada tipo de engajamento financeiro. 

 
7.   CRONOGRAMA – REVISÕES 
 

As Diretrizes Gerais e Políticas A&S do Societe Generale são aplicáveis a partir da data de sua publicação 

a todos os serviços fornecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar estas Diretrizes Gerais A&S e as Políticas 

Transetoriais e Setoriais em anexo a qualquer momento. Estes documentos não podem ser interpretados 

como compromissos contratuais. 

Versões atualizadas serão publicadas no Website da Societe Generale. 
 

Este documento é uma tradução livre para o inglês da Política original elaborada em francês. 
 
 
 

 
Presidente e CEO 

 
Frédéric OUDEA

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
http://www.equator-principles.com/
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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ANEXO 1: LISTA DE EXCLUSÃO 
 

 
 

O Societe Generale não financiará conscientemente transações financeiras relacionadas aos 

seguintes produtos ou atividades que são proibidos por convenções e acordos internacionais: 
 

•   bombas de fragmentação e minas antipessoais; 
 

•   produção, uso ou comércio de fibras de amianto e produtos que contenham amianto, 
exceto folhas de cimento-amianto, onde a quantidade de amianto é menor que 20 por 
cento; 

 

•   produção ou comércio de produtos que contenham PCBs (bifenilas policloradas); 
 

•   produção, distribuição, venda e comércio de pesticidas, herbicidas, produtos 
farmacêuticos e outras substâncias perigosas sujeitas a proibições internacionais; 

 

•   produção,  uso  ou  comércio  de  clorofluorcarbonos  (CFCs)  e  ou t ras  subs tânc ias  
que destroem a camada de ozônio e que tenham sido proibidas após pedido de 
eliminação internacional progressiva; 

 

•   comércio de vida selvagem ou produtos da vida selvagem regulamentado nos termos da  
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora 
Silvestres (CITES); 

 

•   pesca com rede de deriva no meio ambiente marinho utilizando redes de mais de 2,5 km de 
comprimento.

http://www.cites.org/fra/index.shtml
http://www.cites.org/fra/index.shtml
http://www.cites.org/fra/index.shtml
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ANEXO 2: POLÍTICA SETORIAL E TRANSETORIAL 
 

POLÍTICA PARA O  SETOR DA MINERAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 
 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa, o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. O Banco então definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, são criadas Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos 

os setores, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor da Mineração foi 

identificado como um desses setores. O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e 

financeiros ao setor da Mineração. A exploração de recursos naturais desempenha em vários países, 

particularmente nos emergentes e em desenvolvimento, um papel chave no favorecimento do desenvolvimento 

econômico. Entretanto, a Societe Generale reconhece a importância dos riscos e impactos A&S 

associados a estas atividades. A Mineração pode acontecer em locais remotos, meio ambientes e 

comunidades vulneráveis, e países com sistemas fracos de governança. O Banco deseja continuar 

sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura 

de que este suporte seja oferecido de maneira responsável e respeitoso. É por este motivo que o Banco 

visa as mais altas normas A&S ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para a 

indústria da Mineração. 

 
COMPROMISSO 

 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe 

Generale tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não 

mais deseje atendê-las. Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução 

da legislação e das regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes 

públicos interessados. 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos seguintes 

aspectos: 

•       Impactos sobre habitats naturais e áreas protegidas para considerações relativas à biodiversidade 
ou culturais; 

 

•  Maior acesso a áreas anteriormente remotas (o que pode resultar em impactos por terceiros 

tais como derrubada de florestas ou conflito com comunidades locais); 

•  Uso de grandes volumes d e  á g u a  p a r a  beneficiamento, o que poderia reduzir a 

disponibilidade e/ou a qualidade da água para usuários e pesca a jusante; 

•       Descarte de rejeitos diretamente nos rios e mares ou riscos de drenagem ácida da mina; 
 

•       Desenvolvimento de tecnologias de mineração suboceânica; 
 

•  Impactos da mudança climática causada por emissões de metano de minas profundas e pela 

queima de carvão para geração de energia ; 
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•  Gestão deficiente de saúde e segurança p a r a  o s  t r a b a l h a d o r e s  e/ou altos índices de 

acidentes, especialmente em minas subterrâneas;  

 

•  Aumento dos riscos à saúde e segurança para comunidades locais (por exemplo, gestão 

deficiente de barragens de rejeitos, aumento dos riscos devido à erosão ou subsidência); 

•  Reorganização ou deslocamento econômico (inclusive de posseiros ou mineiros artesanais) 

causado pela perda de terras ou ativos (tais como as acesso à pesca, terra para cultivo ou 

recursos florestais); 

•       Impactos sobre comunidades locais, e mecanismo inadequado de denúncia; 
 

•       Impactos sobre povos indígenas ou terras usadas por povos indígenas; 
 

•       Uso de pessoal de segurança, especialmente quando eles não estiverem sob o controle do cliente; 
 

•       Provisões financeiras inadequadas para a reabilitação das minas após o fechamento; 
 

•  Operação em áreas onde há um legado de tensão (inclusive locais onde tenha havido dano 

causado por mina, fechamento de mina ou campanhas de ONGs) e em países com histórico 

de estrutura regulatória fraca, falta de transparência ou alta corrupção e/ou violações aos 

direitos humanos. 
 
 
 

PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativa em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes atendam as leis e regulamentações A&S de cada país 

pertinente, ao mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições e associações corporativas da indústria da Mineração, e outras organizações da 

sociedade civil desenvolveram normas e iniciativas
1 

para tratar dos Impactos A&S decorrentes das 

atividades do setor. As normas e iniciativas listadas abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S 

pela Societe Generale neste setor: 

•  Gestão A&S- as Norm as de  Desem penho CF I  e Diretrizes Ambientais, de Saúde e de 

Segurança do Banco Mundial aplicáveis ao setor da Mineração; os dez princípios e 

declarações de posicionamento correspondentes do Conselho Internacional sobre Mineração & 

Metais (ICMM); 

•       Mineração suboceânica- as regulamentações das atividades minerarias adotadas pela 
Autoridade Internacional dos Leitos Marinhos (ISA);  

 

•  Direitos humanos- a Orientação de Due Diligence para Cadeias Responsáveis de Suprimento 

de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco da OCDE
2
, e iniciativas 

específicas para minerais que se baseiem ou que sejam consistentes com esta estrutura (tais 

como a Iniciativa para a Cadeia de Suprimentos do Estanho (iTSCi) ou a Norma do Ouro Livre 

de Conflitos do Conselho Mundial do Ouro); 

•       Forças de segurança- os  Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos; 
 

•       Transparência- a Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI); 
 

•       Mineração de carvão- o Código Bettercoal; 
 

•       Mineração de diamantes: o  Certificado do Processo de Kimberley; 
 

•       Mineração de ouro- o Código Internacional de Gestão de Cianeto; 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, 

o Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são incorporados ao seu processo de tomada 

de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros ao setor da Mineração: 
 

1 
1  

Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes… 
2 

Enquanto que a Orientação de Due Diligence da OCDE fo i  desenvo lv i da para que empresas a jusante monitorem sua 

cadeia de suprimentos (conforme exigido, por exemplo, pelo Ato Dodd-Frank para empresas l is tadas nas bolsas de valores 

americanas), parte da estrutura é diretamente aplicável a empresas a montante tais como no Anexo II.

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B-%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final%2B-%2BMining.pdf?MOD=AJPERES&id=1323153264157
http://www.icmm.com/
http://www.icmm.com/
http://www.isa.org.jm/en/home
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/mining.htm
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/mining.htm
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/mining.htm
https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=item&Itemid=189
http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/
http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/
http://voluntaryprinciples.org/
http://eiti.org/
http://bettercoal.org/bettercoal-code.aspx
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html
http://www.cyanidecode.org/
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a.  Critérios dos clientes 

Os clientes são encorajados a implantar as melhores práticas A&S do setor de Mineração. 

Ao realizar uma avaliação A&S corporativa neste setor, o Societe Generale aplica os seguintes 

critérios: 

•   Clientes do setor da Mineração deverão ter desenvolvido políticas e procedimentos de Gestão A&S 

compatíveis com seus impactos e que reflitam, quando possível, os dez princípios do ICMM; 

•   Eles são encorajados a aderir a iniciativas de sustentabilidade específicas da mineração (veja lista 

de exemplos abaixo), quando pertinente; 

•   Quando estiverem operando em áreas afetadas por conflitos ou de alto risco, eles são encorajados 

a desenvolver e implantar políticas de direitos humanos alinhadas à política modelo da Orientação 

de Due Diligence para Cadeias Responsáveis de Suprimento de Minerais de Áreas Afetadas por 

Conflitos ou de Alto Risco da OCDE; 

 

• O  Societe Generale não fornece produtos e serviços financeiros a clientes que estejam muito 

envolvidos em mineração de carvão com remoção de topo de montanha nos Apalaches ou na 

mineração de amianto. 
 

 
b. Critérios de transações dedicadas 

Além disto, ao realizar uma avaliação A&S de uma transação neste setor
3
, o Societe Generale faz as 

seguintes exigências: 

•   Para projetos de Mineração localizados  fora dos países de alta renda da OCDE: 
 

o Que os Padrões de Desenvolvimento do IFC e as Diretrizes SSMA para Mineração do 

Grupo do Banco Mundial sejam atendidos; 

o Quando aplicável, que o uso de cianeto seja consistente com os princípios e normas de 

prática do Código Internacional de Gestão de Cianeto; 
 

o Locais ribeirinhos e em mar raso não são considerados adequados para disposição de 

rejeitos; 

o Onde haja uso de forças de segurança, que operem de acordo com a Norma de 

Desempenho IFC 4. Além disto, patrocinadores ou clientes são encorajados a implantar 
políticas e procedimentos alinhados aos Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos 

Humanos
4
; 

o Pagamentos materiais a governos locais  (inclusive impostos, royalties ou taxas de 

licenciamento) são publicados de acordo com as regulamentações locais ou outras 

regulamentações aplicáveis
5
. Quando estas regulamentações não forem aplicáveis, 

patrocinadores ou clientes são encorajados a voluntariamente publicar tal informação e a 

apoiar iniciativas de transparência como a EITI. 

•   O  Societe Generale não se envolve em financiamentos dedicados a operações de carvão com remoção 

do topo de montanha nos Apalaches ou a lavra de amianto. 

 
c.  Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

consistentes com o escopo desta iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale 
4 

ICMM, ICRC, IFC e IPIECA criaram em 2011 as  Ferramentas para Orientação da Implantação aplicáveis em nível de projeto. 
5 

Por exemplo, as Diretivas de Contabilidade e Transparência da UE, Ato Dodd-Frank dos EUA seção 1504 e regulamentações 

futuras do Canadá. Em alguns casos, a publicação pode estar disponível somente em nível corporativo.

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://www.equator-principles.com/
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf
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Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, e em 

particular na Política de Biodiversidade, estes critérios fornecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe 

Generale para considerar o seu envolvimento em transações neste setor. 
 

 
 

ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale a seus clientes envolvidos no setor da Mineração, inclusive: 

 

▪   Exploração; 
 

▪   Planejamento e desenvolvimento de mina (inclusive instalações associadas); 
 

▪   Operação de mina; 
 

▪   Fechamento e reabilitação de mina; 
 

▪   Processamento no local de minérios extraídos. 
 

Além disto, transações ligadas às atividades de mineração de urânio estão incluídas no escopo da 
Política para o Setor de Energia Nuclear Civil do Societe Generale. 

 
 
 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação do cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor da Mineração é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os serviços 

oferecidos desde então. Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a 

total integração destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão a 

melhoria contínua. 

 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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POLÍTICA PARA O  SETOR DA DEFESA 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Defesa setor foi 

identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros à indústria da Defesa. O 

Societe Generale reconhece e respeita o direito dos países de produzir e utilizar meios legítimos para a 

própria defesa e para preservar a paz e a segurança internas e, se necessário, internacionais. O Banco 

deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em 

que se assegura de que este suporte seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. O Societe 

Generale reconhece a importância dos riscos e impactos associados a estas atividades e tem especial 

ciência de que: 

•   Armas são um fator chave na facilitação, prolongamento e intensificação de conflitos armados; 
 

•   O mau uso de armas contribui para violações aos direitos econômicos, sociais e civis das 

pessoas e às leis humanitárias internacionais e impede o desenvolvimento; 

•   A proliferação de pequenas armas tem um papel na facilitação e na intensificação do terrorismo 

e do crime organizado; 

•   O  comércio de armas pode frequentemente estar ligado ao pagamento de suborno, alimentando a 
corrupção. 

 

É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas ao considerar o fornecimento de serviços 

financeiros para a indústria da Defesa. 

 
 

COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos sociais possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco 

trabalhará com clientes que atendam ou que desejem atender suas normas de sustentabilidade. O 

Societe Generale tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente 

não mais deseje atende-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. O setor de Defesa está sob especial exame 

considerando-se o possível mal uso de seus produtos. 
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PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações que seus clientes devem 

atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, a Societe 

Generale pede que seus clientes atendam as leis e regulamentações de cada país pertinente, ao mesmo 

tempo em que os encoraja a aplicar as normas do Banco.  Preocupações legítimas por parte do público 

interessado fizeram com que as regulamentações internacionais melhorassem o controle sobre o 

comércio de armas. O Banco reconhece a apoia este movimento na direção de um maior controle e 

transparência. Convenções internacionais, acordos regionais
6 
e embargos foram cr iados para melhor 

tratar os impactos sociais decorrentes das atividades do setor. Com base na análise desta estrutura e das 

melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, o Societe Generale definiu os seguintes 

critérios que são incorporados ao seu processo de tomada de decisão ao considerar o fornecimento de 

serviços bancários e financeiros ao setor da Defesa. 

O Societe Generale não fornecerá deliberadamente serviços financeiros: 
 

•   a empresas, empresa matriz ou subsidiárias das empresas envolvidas no desenvolvimento, 

fabricação, produção, aquisição, armazenagem, retenção, oferta para venda, venda, 

importação, exportação, comércio, corretagem, transferência e uso de minas antipessoais, 

bombas de fragmentação ou seus componentes chave. Com relação a empresas matriz e 

subsidiárias, sua responsabilidade efetiva nessas operações será levada em conta; 

•   a atividades dedicadas das empresas envolvidas no desenvolvimento, fabricação, retenção, 

armazenagem, aquisição, venda, importação, exportação, comércio, corretagem, transferência e 

transporte de armamento altamente controverso tais como munições de urânio empobrecido e 

armamento biológico, químico, nuclear ou radiológico
7
; 

•   no caso de transferência de armas
8
: 

o a fabricantes exportadores ou fornecedores de serviços constituídos e domiciliados em 

países com fraca estrutura regulatória, escrutínio de mercado, ou governança e 

transparência
9
deficientes; 

o a agentes ou intermediários; 

o para exportações onde a validade da licença de exportação e a certificação do usuário 

final não possam ser verificados ou quando a licença de exportação não atenda as 

regulamentações internacionais e o Código Europeu de Conduta para Exportação de 

Armas; 

o para entrega para áreas controvertidas
10

. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estes 

critérios fornecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para examinar seu envolvimento em 

transações neste setor. 

 
ESCOPO 
O escopo desta Política Setorial cobre: 

 

•   todos os serviços bancários e financeiros fornecidos pelas entidades do Grupo Societe Generale 

a seus clientes 
11  

que estejam direta ou indiretamente envolvidos no setor de Defesa; 

•  gestão ativa de ativos (que não a gestão baseada em índices), por conta própria ou por 

terceiros, de títulos de empresas
6 

envolvidas no setor de Defesa. 
 
6 

Ver Anexo 
7 

Exceção feita para fabricantes de armamento nuclear que forneçam exclusivamente para diferentes países que tenham ratificado 

o Tratado de Não-Proliferação. 
8  

Armas são definidas aqui como na  Lista Militar Comum da União Européia, particularmente com relação a equipamentos de duplo 

uso. 
9 

A lista de tais países é feita e mantida pelo Banco levando em conta as convenções e tratados internacionais relacionados ao 

controle de armas que o país tenha ratificado, em particular o Arranjo de Wassenaar, que estabelece um regime multilateral de 

controle de exportações. 
10 

Uma área onde haja um conflito armado internacional ou não, inclusive, mas não se limitando a diferentes países que se 

engajam em guerra civil/regional/internacional, países que estão sob embargos, regime militar. 
11 

Assim como suas subsidiárias ou empresa matriz

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1484&lang=en
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Considera-se envolvido no setor de Defesa qualquer cliente ou empresa que intervenha na cadeia de 

valor de armas, que forneça bens e serviços com objetivo militar, de defesa ou relacionado a armas, 

inclusive equipamentos de duplo uso que podem comumente ser utilizados com propósitos civis. 

Dentro da estrutura de distribuição de fundos externos, gerentes de ativos são encorajados a adotar as 

mesmas normas. 

A questão específica da não-proliferação nuclear também é considerada na Política do Setor de Energia 
Nuclear Civil do Societe Generale. 

 
 
 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação do cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Defesa é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os serviços 

oferecidos desde então. Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a 

total integração destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão a 

melhoria contínua. 
 

A Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website da Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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ANEXO: LEIS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E ACORDOS REGIONAIS 
 
 

1.  O Protocolo de Genebra de 1925 para Proibição do Uso em Guerra de Gases Asfixiantes, 

Venenosos ou outros e de Métodos Bacteriológicos de Guerra. 
 

2.  O Tratado de 1968 sobre a Não-proliferação de Armamento Nuclear. 
 

3.  A Convenção d e  1972 sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de 
Armamento Bacteriológico (Biológico) e Tóxico e sobre sua destruição. 

 

4.  A Convenção de 1977 sobre a Proibição de Uso Militar ou de qualquer Uso Hostil de Técnicas de 
Modificação Ambiental. 

 

5.  A Convenção da ONU de 1981 sob re  Proibições ou Restrições ao Uso d e  Certos Armamentos 
Convencionais que possam ter sido considerados Excessivamente Lesivos ou tendo Efeitos 
Indiscriminados. 

 

6.  A Convenção de 1993 sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de 
Armamento Químico e sobre sua Destruição. 

 

7.  O Tratado Para Proibição Completa de Testes Nucleares de 1996. 
 

8.  O Arranjo de Wassenaar d e  1 9 9 6  s o b r e  Controles de Exportação para Armas Convencionais 
e para B e n s  e  T e c n o l o g i a s  d e  Duplo Uso. 

 

9.  O Tratado de Ottawa da ONU de 1997 (Convenção sobre a Proibição do Uso, Estocagem, 

Produção e Transferência de Minas antipessoais e sobre Sua Destruição). 
 

10.O Código de Conduta da União Europeia sobre a Exportação de Armas de 1998 e a posição 

comum da União Europeia sobre as exportações de tecnologia e equipamentos Militares de 2008. 
 

11.O Documento de novembro de 2000 sobre Pequenas Armas e Armamento Leve adotado pela 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. 
 

12.O Programa de Ação de 9 de julho de 2001 das Nações Unidas para prevenir, combater e 

erradicar o comércio ilícito de pequenas armas e armamento leve em todos os seus aspectos.  
 

13.A Convenção de 2088 sobre Munições de Fragmentação.

http://www.wassenaar.org/
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POLÍTICA PARA O SETOR DE ENERGIA PROVENIENTE DO CARVÃO 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , O Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Deste modo, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e 

parâmetros chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e 

financeiras. Além desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a 

todos os setores são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente 

certos setores identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de 

Energia Proveniente do Carvão foi identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros ao Setor de Energia 

Proveniente do Carvão. O carvão desempenha um papel chave na economia mundial como um dos 

recursos de combustível fóssil mais acessíveis para geração de energia em grande escala. O Societe 

Generale reconhece que tem um papel na transição para uma economia de baixo carbono e apoia os 

esforços de governos e do setor privado para a diversificação das fontes de energia e o amplo uso de 

energia renovável em muitos mercados nos quais ela opera. No entanto, o Societe Generale acredita que, 

em um futuro previsível, a geração de Energia Proveniente do Carvão ainda será parte do mix de energia de 

muitos países. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste 

setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de maneira responsável 

e respeitosa.  O Societe Generale reconhece a importância dos riscos e impactos A&S associados a 

estas atividades. É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao considerar o 

fornecimento de serviços bancários e financeiros para a indústria de Energia Proveniente do Carvão. 
 
 

POLÍTICAS PARA O SETOR DE ENERGIA A&S 
 
As Políticas Setoriais A&S do Societe Generale para Energia buscam identificar as questões A&S ao 

longo de toda a cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à 

produção de força e calor, ao transporte, distribuição e armazenagem, e ao consumo de energia do 

usuário final. O Banco identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo 

em uma melhor abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S da 

Societe Generale para Energia e seu status atual incluem: 

 
 

  
 

Políticas Setoriais A&S para Energia 

 
 

Status 

 
Produção de combustíveis 
líquidos e gasosos 

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Publicado 

2. Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos 
Alternativos 

 
Interno 

 

 
Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente do Carvão Este documento 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Publicado 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Publicado 

 
 

Energia renovável 

6. Política para o Setor de Barragens e Hidroelétricas Publicado 

 
7. Política para o Setor de Energia Renovável 

 
Interno 

Transmissão e distribuição de 
eletricidade 

 
integrado à  8. Política do Setor de Infraestrutura 

 
A ser elaborado 
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COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atendê-las. Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação 

e das regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos 

interessados. 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. A contribuição para as mudanças climáticas 

globais através de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), derivadas das tecnologias implantadas, é 

um impacto ambiental importante do setor. Além disto, há vários riscos A&S regionais ou locais 

possivelmente associados à montagem de uma usina de Energia Proveniente do Carvão. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•   Eficiência térmica das usinas, o que tem uma influência direta tanto no nível de emissões de GEE 

quando de outros poluentes do ar; 

•   Estrutura regulatória aplicável com relação às emissões de GEE no país ou região onde a usina é 

operada, inclusive regulamentações existentes e razoavelmente previsíveis (esquema de comércio 

de emissões, captura de carbono, compensações, etc.); 

•   Emissões com impacto local ou regional (SOx, NOx, PM10, etc.), especialmente quando afetam 

locais onde a qualidade do ar já é ruim; 

•   Impacto da armazenagem de carvão e manuseio de instalações de resíduos sólidos e líquidos 

que, caso não sejam administradas adequadamente, podem levar à conversão importante de terra e 

poluição do ar, água e solo; 

•   Impacto da extração de água para resfriamento ou operações de dessulfurização; 
 

•   Abastecimento responsável de carvão na medida em que é possível identificar e avaliar fontes 

específicas de fornecimento de carvão; 

•   Reorganização ou deslocamento econômico causado pela perda de terra ou de ativos; 
 

•   Legado ambiental de operações passadas tais como contaminação do solo no caso de projetos 

envolvendo o repotenciamento ou renovação, ou quando os projetos estiverem sendo implantados 

em locais brownfield. 

 
PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 

 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes atendam as leis e regulamentações A&S de cada país, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições e associações corporativas do setor de Energia setor criaram normas e iniciativas
12 

para tratar dos Impactos A&S decorrentes das atividades do setor. As normas e iniciativas das 

organizações listadas abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S da Societe Generale no Setor de 

Energia Proveniente do Carvão: 

• A Convenção-Quadro da ONU sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), protocolos e acordos 

relacionados; 

•   A  Agência Internacional de Energia; 
 

12  
Estas normas e iniciativas podem tomar a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes…

http://unfccc.int/2860.php
http://www.iea.org/
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•   O  Programa de Mudanças Climáticas CDP; 
 

•   O Instituto Mundial de Recursos e o Protocolo GEE; 
 

•   A Associação Mundial de Carvão; 
 

•   As Diretrizes de Meio  ambiente,  Saúde e  Segurança (SSMA)  do Banco Mund ia l  para 
Usinas de Energia térmica. 
 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, 

O Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são incorporados ao seu processo de tomada 

de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros ao setor de Energia 

Proveniente do Carvão: 

a.  Critérios do cliente 
 

Os clientes são encorajados a aplicar as melhores práticas A&S do setor e particularmente a criar uma 

estratégia corporativa para a redução da intensidade do carbono, incluindo metas quantitativas e a 

publicar as emissões de GEE geradas por suas atividades (através, por exemplo, da participação no 

CDP). 

b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S d e  u m a  transação
13 

neste setor, a  Societe Generale f az as 

seguintes exigências: 

•   Atendimento à lei nacional e internacional (e EU ETS
14 ,  

quando for o caso) relativa às emissões 
de GEE nos países da UNFCCC Anexo, e Estratégia GEE em outros países; 

 

•   Para transações que envolvam usinas greenfield: 
 

o Devida atenção foi dada pelo cliente à otimização futura da eficiência energética e ao 

desempenho das emissões da usina através da incorporação de futuras melhorias na tecnologia; 

o Em países onde uma estrutura regulatória tenha sido ou esteja sendo implantada para a Captura 

e Armazenagem de Carbono, a demonstração pelo cliente de que a(s) usina(s) atende as 

regulamentações locais e pode ser considerada “CAC ready” nos termos da definição da Agência 

Internacional de Energia
15

; 

o Atendimento às normas ambientais internacionais tais como as Diretrizes SSMA do Banco 

Mundial para Usinas de Energia Térmica; 

o Eficiência térmica
16 

maior que 43% nos países de alta renda
17

. 

•   Para novas transações que envolvam ativos operacionais existentes que atualmente não atendem 

as normas locais e internacionais pertinentes, espera-se um plano de investimentos detalhado de 

capitalização integral para atender as normas dentro de um cronograma aceitável. 

c.  Princípios do Equador 
 

O Societe Generale aplica os  Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações que se 
incluam no escopo desta iniciativa. 

 
 
 
 
 

 
13 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale 
14 

Regime de Comercio de Emissões da União Europeia 
15  

A definição de preparo CCS da Agencia Internacional de Energia inclui que “Desenvolvedores de usinas ready de captura 

deverão se responsabilizar pela garantia de que todos os fatores conhecidos sob seu controle que impediriam a instalação e captura 

de CO2 tenham sido eliminados. Isto pode incluir: (i) Um estudo de opções para reajuste de captura de CO2 e possíveis pré-

investimentos, (ii) Inclusão de espaço suficiente e acesso para as instalações adicionais que seriam necessárias, (iii) Identificação 

de rotas adequadas para armazenagem de CO2.” 
16 

Eficiência do Valor de Aquecimento Superior (HHV) da Usina. 
17  

Estes critérios não se aplicam a unidades de cogeração e a unidades abaixo de 200 MW. Para unidades que utilizem queima de 

biomassa ou equipadas com CCS, eficiência mais baixa pode ser aceitável com base na analise da intensidade de GEE da usina (ver 

também Política para o Setor de Energia Térmica e futura Política para o Setor de Energia Renovável Setor).  Em outros países, 

novas usinas com eficiência abaixo de 38% somente serão financiadas após completa avaliação da viabilidade econômica de 

tecnologias alternativas.

http://www.wri.org/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.worldcoal.org/about-wca
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://www.equator-principles.com/
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Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S, nas Políticas Transetoriais e na Política 

para o Setor de Energia Térmica, estes critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pela Societe 

Generale para estudar o seu envolvimento neste setor. 

 
ESCOPO 

 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 

Grupo Societe Generale aos seus clientes envolvidos no Setor de Energia Proveniente do Carvão, através 

de suas atividades de desenvolvimento, construção, operação e/ou descomissionamento de usinas de 

Energia Proveniente do Carvão. 
 
 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Energia Proveniente do Carvão é aplicável a partir da data da sua publicação 

a todos os serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website da Societe Generale, onde estão também disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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POLÍTICA PARA O SETOR DE ÓLEO E  GÁS 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , O Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Óleo e Gás foi 

identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros para a indústria de Óleo e 

Gás. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao 

mesmo tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de maneira responsável e 

respeitosa. O Societe Generale reconhece a importância dos riscos e impactos A&S associados a estas 

atividades. As atividades de Óleo e Gás podem acontecer em ambientes operacionais complexos, 

l o c a i s  remotos, e p a í s e s  com sistemas de governança fracos e requerem a gestão intensificada 

de risco A&S e due diligence. É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao 

considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para a indústria de Óleo e Gás. 
 
 
 

POLÍTICAS A&S PARA O SETOR DE ENERGIA 
 
Políticas Setoriais A&S de Energia da Societe Generale Políticas Setoriais buscam identificar as questões 

A&S ao longo de toda a cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à 

produção de força e calor, ao transporte, distribuição e armazenagem, e ao usuário final do consumo de 

energia. O Banco identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo em 

uma melhor abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S de 

Energia da Societe Generale e seu status atual incluem: 

 
 

  
 

Políticas Setoriais A&S de Energia 

 
 

Status 

 
Produção de combustíveis 
líquidos e gasosos 

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Este documento 

2.  Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e 
Gasosos Alternativos 

 

 

Interno 

 

 
Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente do 
Carvão 

Publicado 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Publicado 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Publicado 

 
Energia renovável 

6. Política para o Setor de Barragens e 
Hidroelétricas 

Publicado 

7. Política para o Setor de Energia Renovável Interno 

Transmissão e distribuição 

de eletricidade 

 

integrado à  8. Política do Setor de Infraestrutura 
 

A ser elaborado 
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COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de 

decisão da revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O 

Banco trabalhará com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de 

sustentabilidade. O Societe Generale tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam 

atendidas ou caso o cliente não mais deseje atendê-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos 

interessados. 
 

 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. Ao avaliar a atividade e/ou transações do 

cliente neste setor, é dada atenção especial aos seguintes aspectos: 

•   Impactos sobre habitats naturais e áreas protegidas para considerações de biodiversidade ou 
culturais; 

 

•   Maior acesso a áreas anteriormente remotas, o que pode resultar em impactos por terceiros tais 

como derrubada de florestas ou conflito com comunidades locais; 

•   Emissões de ar (particularmente com relação aos Gases de Efeito Estufa – GEE responsáveis por 
mudanças climáticas); 

 

•   Confiança na queima de gás como uma estratégia de gestão para gases associados; 
 

•   Consumo de água para operações de processamento e resfriamento, com  poss í ve is  

im pac t os  ne ga t i vos  sobre o fluxo e/ou a qualidade da água; 

•   Gestão das águas residuais; 
 

•   Gestão de estéril, inclusive descarga de rejeito de perfuração offshore; 
 

•   Riscos de derramamento de óleo; 
 

•   Riscos de incêndios e explosões; 
 

•   Reorganização ou deslocamento econômico causado pela perda de terra ou de ativos; 
 

•   Impactos sobre comunidades locais; 
 

•   Impactos sobre povos indígenas ou terras utilizadas por povos indígenas; 
 

•   Operação em áreas de conflito social e/ou uso de orças armadas para garantir a segurança; 

e 
 

•   Operação em áreas onde há um legado de tensão e em países onde um histórico de estruturas 

regulamentares fracas, falta de transparência ou alta corrupção e/ou violações aos direitos humanos. 
 
 
 

PADRÕES ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, a 

Societe Generale pede que seus clientes atendam as Leis e regulamentações A&S de cada país 

pertinente, ao mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco.
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Várias instituições e associações corporativas da indústria de Óleo e Gás criaram normas e iniciativas
18  

que tratam dos Impactos A&S decorrentes das atividades do setor. As normas e iniciativas listadas abaixo 

fornecem orientação para a avaliação A&S pelo Societe Generale neste setor: 

•   Gestão A&S- as Normas de Desempenho IFC e Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Banco Mundial aplicáveis ao setor de Óleo e Gás; a orientação de boas práticas 

da Associação Internacional da Indústria do Petróleo para Conservação Ambiental (IPIECA) e da  

Associação Internacional de Produtores de Óleo e Gás (OGP); o Programa de Mudanças Climáticas 

CDP. 

•   Direitos humanos- os Princípios sobre Segurança e Direitos Humanos. 
 

•   Transparência- a Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI). 
 

•  Queima de Gás - o Padrão Global para Redução da Queima de Gás e Ventilação 
(GGFR). 

 

•   Resposta à Emergência -  Para operações marítimas, a Convenção Internacional sobre 
Preparo, Resposta e Cooperação em Casos de Poluição por Óleo da OMI (OPRC, 1990). 

 

•   Poluição Marinha- a emenda de 2003 ao Anexo 1 da Convenção Internacional para a 

Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) relacionada à prevenção da poluição por óleo, e 

critérios remanescentes da Convenção MARPOL. A Convenção para a Proteção do Ambiente 

Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR). 

•   Compensação por Danos Causados pela Poluição por Óleo- os critérios da  Convenção 

Internacional sobre Responsabilidade Civil por Dano Causado pela Poluição por Óleo (CLC) e os 

Fundos Internacionais para Compensação por Danos Gerados pela Poluição por Óleo (Fundos 

IOPC). 

Além disto, o Societe Generale aplica os Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

que se incluam no escopo desta iniciativa. 

Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estas 

normas fornecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para examinar o seu envolvimento em 

transações neste setor. 
 
 
 

ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale aos seus clientes do setor de Óleo e Gás envolvidos nas seguintes atividades: 

 

•   Exploração & perfuração de Óleo e Gás. 
 

•   Planejamento e desenvolvimento em campo de Óleo e Gás. 
 

•   Operação em campo de Óleo e Gás. 
 

•   Refino e processamento de Óleo e Gás, exceto atividades petroquímicas. 
 

•   Transporte, armazenagem e distribuição de Óleo e Gás. 
 

•  Indústria de serviços para Óleo e Gás. 

Financiamentos que envolvam petroleiros, navios transportadores de GNL, FPSOs (Unidades Flutuantes 

de Armazenamento e Transferência) e FSUs (Unidades Flutuantes de Armazenamento) estão incluídos no 

escopo desta Política Setorial. Quando a embarcação for financiada diretamente, aplica-se igualmente a 

Política de Transporte Marítimo de Mercadorias do Societe Generale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

18  
Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes…

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental%2C+Health%2C+and+Safety+Guidelines/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental%2C+Health%2C+and+Safety+Guidelines/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental%2C+Health%2C+and+Safety+Guidelines/
http://www.ipieca.org/
http://www.ogp.org.uk/
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://eitransparency.org/
http://www.worldbank.org/ggfr
http://www.worldbank.org/ggfr
http://www.google.fr/search?sourceid=navclient&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4SMSN_frFR361FR362&q=Convention+on+Oil+Pollution+Preparedness%2c+Response+and+Co-operation
http://www.google.fr/search?sourceid=navclient&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4SMSN_frFR361FR362&q=Convention+on+Oil+Pollution+Preparedness%2c+Response+and+Co-operation
http://www.google.fr/search?sourceid=navclient&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4SMSN_frFR361FR362&q=Convention+on+Oil+Pollution+Preparedness%2c+Response+and+Co-operation
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx
http://www.iopcfund.org/
http://www.equator-principles.com/
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Uma Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos está sendo criada para tratar 

mais especificamente das atividades ligadas à recuperação melhorada de petróleo (EOR), óleo extra 

pesado, areias betuminosas, óleo de xisto, gás de xisto e metano de jazidas de carvão (combustíveis não 

convencionais) assim como de combustíveis sintéticos e da produção de biocombustíveis a 

montante. 
 
 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Óleo e Gás é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os serviços 

oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. 

Mecanismos de revisão permitirão melhoria contínua. O Societe Generale se reserva o direito de modificar 

esta Política Setorial a qualquer momento. Este documento não pode ser interpretado como um 

compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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 POLÍTICA PARA O SETOR DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS 
 

INTRODUÇÃO 
 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa, o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões A&S comuns a todos os setores 

foram elaboradas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos 

setores identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O Setor de Transporte 

Marítimo de Mercadorias foi identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros para o Setor de transporte de 

mercadorias. A indústria internacional do Transporte Marítimo de Mercadorias desempenha um importante 

papel no transporte do comércio mundial e é geralmente considerada uma alternativa eficiente do ponto 

de vista energético para outros meios de transporte. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que 

agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte 

seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. É por este motivo que o Banco visa as mais altas 

normas A&S ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para a indústria do 

Transporte Marítimo de Mercadorias. 
 
 

COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação 

e das regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos 

interessados. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. Ao avaliar a atividade e/ou transações do 

cliente neste setor, atenção especial é dada aos seguintes aspectos: 

•   Medidas para garantir a segurança de marítimos e cargas; 
 

•   Condições de trabalho e emprego de marítimos; 
 

•   Riscos de acidentes envolvendo produtos do petróleo ou químicos (derramamento, incêndio ou 
explosão); 

 

•   Gestão de resíduos sólidos, inclusive resíduos perigosos gerados em navios; 
 

•   Gestão de água residual e de água de lastro, inclusive águas de porão e águas de lavagem de 
petroleiros; 

 

•   Uso de camadas anti-incrustantes; 
 

•   Gases de Efeito Estufa (relacionados à eficiência energética) e outras emissões; 
 

•   Questões de segurança decorrentes de pirataria ou terrorismo; e 
 

•   Quando pertinente, impactos ocupacionais e ambientais de estaleiros e atividades  de 

demolição de embarcação.
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PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes atendam as leis e regulamentações A&S de cada país, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições e associações corporativas da Indústria do Transporte Marítimo de Mercadorias 

criaram normas e iniciativas
19 

que tratam dos impactos A&S decorrentes das atividades do setor. 

Negócio in ternac ional  por  natureza,  a i ndústria do Transporte Marítimo de Mercadoria é 

regulamentada por convenções internacionais, especialmente aquelas elaboradas pela Organização 

Marítima Internacional (OMI), que é a agência especializada das Nações Unidas responsável pela 

segurança e pela segurança patrimonial do Transporte Marítimo de Mercadorias e pela prevenção da 

poluição marinha por navios. As normas e iniciativas listadas abaixo fornecem orientação para a 

avaliação A&S pelo Societe Generale neste setor. 

•   As convenções OMI incluem: 
 

o SOLAS  (Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar,  1974)  e  

COLREG (Convenção sobre os Regulamentos Internacionais para Evitar Abalroamentos no 

Mar, 1972) que estabelece normas relacionadas à segurança. SOLAS Código IFS (Código 

Internacional de Gestão de Segurança Gestão) de 1993. 

o MARPOL (Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973/1978) e 

anexos contendo exigências para evitar poluição por navios que pode ser causada tanto 

acidentalmente quanto no decorrer de operações de rotina. 

o OPRC (Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Casos de 

Poluição por Óleo, 1990), CLC (Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por 
Danos Resultantes da Poluição por Óleo, 1969) e FUND (Convenção Internacional para a 
Constituição de um Fundo Internacional para Compensação pelos Prejuízos Devidos à Poluição 
por Óleo, 1992) e fundos relacionados, que estabelecem medidas de emergência em caso de 
poluição e visa a compensação adequada por possíveis danos. Protocolo OPRC-HNS 
(Protocolo sobre Preparo, Resposta e Cooperação no Combate à Poluição por Substâncias 
Nocivas e Potencialmente Perigosas, 2000) que também leva em conta outros tipos de 
substâncias perigosas. 

o CLL (Convenção Internacional das Linhas de Carga, 1966, 2003), que estabelece limitações 

com relação ao calado até o qual um navio pode ser carregado. 

o AFS (Convenção Internacional sobre o Controle de Sistemas Anti-incrustantes Danosos em 

Navios, 2001) que proíbe o uso de organotins danosos em pinturas anti-incrustantes usadas em 

navios. 

o STCW (Convenção Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos 

para os Marítimos, 1978, 1995) que estabelece padrões uniformes de competência para 
marítimos. 

o BWM
20 

(Convenção Internacional  para o Controle e Gerenciamento da Água e Sedimentos 

dos Navios, 2004) que visa evitar a disseminação de organismos aquáticos danosos levados 

pela água de lastro dos navios de uma região para outra. 

o A  Convenção Internacional de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ambientalmente 

Adequada de Navios
21

, 2009. 

•  Outras convenções ou normas internacionais relevantes para o setor são: o ISPS (Código 

Internacional para a Segurança de Navios e de Instalações Portuárias, 2002). o ISGOTT (Guia 

Internacional de Segurança para Petroleiros e Terminais de Petróleo). 
 
 
 

 
19  

Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes… 
20 

Ainda não válida 
21 

Ainda não válida

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Oil-Pollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Oil-Pollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Protocol-on-Preparedness,-Response-and-Co-operation-to-pollution-Incidents-by-Hazardous-and-Noxious-Substances-(OPRC-HNS-Pr.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Protocol-on-Preparedness,-Response-and-Co-operation-to-pollution-Incidents-by-Hazardous-and-Noxious-Substances-(OPRC-HNS-Pr.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Protocol-on-Preparedness,-Response-and-Co-operation-to-pollution-Incidents-by-Hazardous-and-Noxious-Substances-(OPRC-HNS-Pr.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Load-Lines.aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Control-of-Harmful-Anti-fouling-Systems-on-Ships-(AFS).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Control-of-Harmful-Anti-fouling-Systems-on-Ships-(AFS).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-control-and-management-of-ships'-ballast-water-and-sediments-(bwm).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-control-and-management-of-ships'-ballast-water-and-sediments-(bwm).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-control-and-management-of-ships'-ballast-water-and-sediments-(bwm).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
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o  A Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentação Transfronteiriça de Resíduos 

Perigosos e seu Depósito e a Convenção de Rotterdam sobre o Procedimento de Prévia 

Informação e Consentimento para Determinados Produtos Químicos e Pesticidas Perigosos no 

Comércio Internacional que são relevantes para navios que transportem substâncias danosas  

ou no contexto da vida útil de serviço de uma embarcação. 
 

o OIT 147 (Convenção sobre Normas Mínimas da Marinha Mercante, 1976), a ser sucedida pela 

MLC (Convenção sobre o Trabalho Marítimo da OIT, 2006) quando esta for válida. 
 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, e 

reconhecendo que o Setor de Transporte Marítimo de Mercadorias é caracterizado por um sistema de 

responsabilidade e capacidade técnica que envolve setores públicos e privados (Estados de bandeira, 

Autoridades Portuárias, Sociedades de Classificação, empresas de seguros), o Societe Generale definiu 

os seguintes critérios A&S que são incorporados ao seu processo de tomada de decisão ao considerar o 

fornecimento de serviços bancários e financeiros no Setor de Transporte Marítimo de Mercadorias: 

 
a.  Critérios dos clientes 

Os Clientes são encorajados a aplicar as melhores práticas A&S do setor e, em particular, a: 
 

•   Aspirar por notações de classe ambiental que as sociedades de classificação entregam para 

desempenho ambiental que vai além das exigências internacionais; 

•   Desenvolver e implantar a estratégia corporativa para redução de emissões de Gases de Efeito 
Estufa; 

 

•  Caso aplicável, implantar as exigências de Convenções OMI antes que se tornem válidas, 

especialmente a Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de 

Lastro e Sedimentos dos Navios (BWM) e a Convenção Internacional de Hong Kong para a 

Reciclagem Segura e Ambientalmente Adequada de Navios. 

b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
22 

neste setor, o  Societe Generale tem as 

seguintes exigências: 

•   A embarcação é classificada por um membro da Associação Internacional das Sociedades 

Classificadoras (IACS) que realiza levantamentos técnicos periódicos para verificar a 

conformidade com seus critérios publicados e com todas as convenções internacionais 

aplicáveis em nome do Estado de Bandeira; 

•   A embarcação não está operando sob qualquer uma das bandeiras das listas negras mantidas 
pelas Autoridades de Controle Portuário participantes do MoU de Paris e do MoU de Tóquio; 

 

•  A embarcação é garantida por um membro do G r u p o  Internacional de Proteção e Indenização 

(P&I); 

•  A e mbarcação tem menos de 15 anos no momento do financiamento (em caso de financiamento 

de embarcação de segunda mão)
23

; 

•   O petroleiro tem casco duplo
24

. 
 

•   O  pacote de medidas adotadas pela OMI para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa
25 

no Transporte Marítimo de Mercadorias esteja implantado, caso aplicável. Ele inclui: 

o um sistema de Índice de Eficiência Energética de Projeto (EEDI) para novos navios; e 

o um Plano de Gestão de Eficiência Energética de Navio (SEEMP) para que os navios 

monitorem e melhorem o desempenho com relação às emissões de Gases de Efeito Estufa. 

Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estes 

critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para considerar seu envolvimento em 

transações neste setor. 
 

22 
Transação de financiamento de nova embarcação da marinha mercante 

23 
Para FPSOs (Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência) e FSUs (Unidade Flutuante de Armazenamento), e considerada a data da conversão. 

24  
Para FPSOs e FSUs, a  Societe Generale exigira conformidade com a "Diretriz para Aplicação do Anexo I da MARPOL Exigências para FPSOs e FSUs" (MEPC), Circ. 

406 que considera o uso de navios tanque de um casco convertidos como aceitáveis para FPSOs em algumas situações. 
25  

Medidas de eficiência energética para navios validas a partir de 1 d e  j a n e i r o  d e  2013, como parte do novo capitulo 4 do Anexo VI da MARPOL.

http://www.basel.int/
http://www.pic.int/
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/The-Hong-Kong-International-Convention-for-the-Safe-and-Environmentally-Sound-Recycling-of-Ships.aspx
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ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 

Grupo Societe Generale aos seus clientes diretamente envolvidos no setor de transporte de mercadorias, 

inclusive proprietários de navios, operadores de navios, gestores de navios e fretadores, e clientes ativos na 

construção de navios e atividades de descomissionamento. 

Financiamentos que envolvam petroleiros, Navios transportadores de GNL, FPSOs (Unidades Flutuantes 
de Armazenamento e Transferência) e FSUs (Unidades Flutuantes de Armazenamento) estão também 
incluídos no escopo da Política para o Setor de Óleo e Gás. 

 
 
 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento de tais processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado a 

diferentes países. 

As decisões da Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Transporte Marítimo de Mercadorias é aplicável a partir da data da sua 

publicação a todos os serviços oferecidos desde então. Os procedimentos serão implantados 

progressivamente no Banco para garantir a completa integração destas exigências aos processos usuais 

de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria contínua. 

  

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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 POLÍTICA PARA O SETOR DE ÓLEO DE PALMA 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da estrutura de sua Política Corporativa e de Responsabilidade Social, o Societe Generale 

(o “Banco”), pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas 

a todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Óleo de Palma foi 

identificado como um desses setores. O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e 

financeiros à indústria de Óleo de Palma e seus derivados, reconhecendo a importância da produção de 

Óleo de Palma como forma de atender à demanda local e global crescente por alimento e como principal 

fonte de renda para diferentes países produtores. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que 

agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte 

seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. O Societe Generale reconhece a importância dos 

riscos e impactos A&S associados a estas atividades, incluindo desmatamento, impactos climáticos 

relacionados e destruição de habitats valiosos quando sólidas práticas ambientais e sociais não são 

seguidas. É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao considerar o fornecimento de 

serviços bancários e financeiros para a indústria de Óleo de Palma. 

 
COMPROMISSO 

 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação 

e das regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos 

interessados. 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

  
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•   Desmatamento e conversão de ecossistemas e habitats naturais em terra agrícola; 
 

•   Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e outros impactos de mudanças climáticas decorrentes 

de incêndios florestais, derrubada de florestas ou turfa, e práticas de plantação e transformação; 

•   Erosão, compactação e degradação do solo; 
 

•   Poluição de águas superficiais e subterrâneas pelo uso de pesticidas e fertilizantes; 
 

•   Direitos trabalhistas e condições de trabalho, inclusive saúde e segurança ocupacional; 
 

•   Impactos em pequenos produtores; 
 

•   Riscos de apropriação de terras, litígios relacionados à posse de terra e ao uso da terra; 

 reorganização ou deslocamento econômico; 

•   Impactos sobre povos indígenas ou terras utilizadas por povos indígenas; 
 

•   Importância da produção de Óleo de Palma para os mercados locais de alimentos;
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•   Práticas de usuários a jusante relativas ao uso de Óleo de Palma em produtos alimentícios, 

rotulagem e controle da cadeia de suprimentos; 

•   Para produção de biocombustíveis, impactos de todo o ciclo de vida de produção e utilização que 

podem, em certos casos, ultrapassar os benefícios em comparação com combustíveis fósseis, 

deslocamento de safras e impacto geral sobre os preços do mercado de alimentos e alimentação. 

 
 

PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes cumpram as leis e regulamentações A&S de cada país, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Os últimos anos viram o surgimento de iniciativas do público interessado nos setores de agricultura e 

florestas que visam o desenvolvimento de diretrizes e, em alguns casos, esquemas de certificação em 

setores específicos de commodities. A  Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO) é uma 

destas iniciativas e une aproximadamente 900 públicos interessados
26 

de todos os setores da  indús t r ia  

do  Óleo de Palma para desenvolver e implantar normas globais para óleo de palma sustentável. O 

Societe Generale apoia os esforços da RSPO e encoraja seus clientes no setor em expansão de Óleo de 

Palma e a cadeia a jusante a se tornar membros e aplicar os princípios e critérios da RSPO. Estão incluídos 

compromissos com a transparência e viabilidade econômica e financeira em longo prazo, conformidade 

com leis e regulamentações aplicáveis, responsabilidade ambiental, conservação de recursos naturais e 

desenvolvimento responsável de novas plantações e consideração com trabalhadores e comunidades 

afetadas. 

Com base na análise das recomendações da RSPO e de melhores práticas de instituições financeiras e 

multilaterais
27

, o  Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são incorporados ao seu 

processo de tomada de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros no setor 

de Óleo de Palma: 

a.  Critérios do cliente 
 

Os Clientes são encorajados a implantar as melhores práticas A&S do setor. Ao realizar uma 

avaliação A&S corporativa neste setor, o Societe Generale aplica os seguintes critérios : 

 
•   Espera-se dos clientes com unidades de produção de Óleo de Palma a montante que se tornem 

membros da RSPO
28

; 

•  Clientes com operações a jusante são encorajados a implantar políticas de compras para espelhar 

a exigência acima para seus fornecedores a montante com vistas a aumentar progressivamente 

o volume e a proporção de Óleo de Palma com certificação RSPO que entra em sua cadeia de 

suprimentos. 

•  Clientes ativos no setor de biocombustíveis estão no escopo da Política da Societe Generale 

para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos. Eles são encorajados a 

participar de um dos esquemas ou acordos voluntários reconhecidos pela Comissão da UE na 

aplicação da Diretiva de Energia Renovável 2009 da UE (RED)
29

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

Membros Ordinários desde novembro de 2013 
27 

Inclusive a  Estrutura do Banco Mundial 2011 e Estratégia IFC para Engajamento no Setor de Óleo de Palma 
28 

Outros esquemas de certificação internacionalmente reconhecidos podem ser aceitos pela Societe Generale. 
29 

Inclusive o RED RSPO, que é um acréscimo voluntário ao esquema da RSPO

http://www.rspo.org/
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/159dce004ea3bd0fb359f71dc0e8434d/WBG+Framework+and+IFC+Strategy_FINAL_FOR+WEB.pdf?MOD=AJPERES
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b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
30 

neste setor, A Societe Generale tem as 

seguintes exigências: 

•   Para novas transações relacionadas a plantações: 

o Plantações com certificação RSPO ou envolvidas um processo com prazo determinado 

com vistas a obter certificação ou verificação independente dos critério e princípios da 

RSPO
31

. A Societe Generale reconhece, no entanto, que a implantação da RSPO ainda está 

em início de desenvolvimento em algumas regiões. Excepcionalmente nestes casos, a 

Societe Generale realizará due diligence apropriada com base nos princípios RSPO e fará um 

julgamento equilibrado levando em conta necessidades e normas específicas do país. 

o Plantações não tenham sido criadas por substituição, desde novembro de 2005
32

, a floresta 

primária ou qualquer área necessária para manter ou melhorar um ou mais Altos Valores de 

Conservação
33

. 

•   O  Societe Generale se abstém de envolvimento em financiamento cujo objetivo direto é a produção 

de biocombustíveis de primeira geração
34

. 
 

 
c.  Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os   Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S, nas Políticas Transetoriais e na Política 

Setorial para Agricultura, Pesca e Alimentos, estes critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pelo 

Societe Generale para considerar seu envolvimento em transações neste setor. 
 

 
 

ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale a seus clientes envolvidos na cadeia de Óleo de Palma a montante e a jusante. 

As empresas a montante incluem plantadores e empresas responsáveis por processos primários 

(moinhos, por exemplo), enquanto que empresas a jusante incluem comerciantes, processadores, 

fabricantes, vendedores no atacado e varejo. O último será avaliado com base nas políticas e processos 

da sua cadeia de suprimentos. 
 
 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 
riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 
quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento destes processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado a 
diferentes países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale 
31 

Outras certificações reconhecidas internacionalmente podem ser consideradas pela Societe Generale. 
32 

Estes critérios e data de corte foram definidos pela RSPO e fazem parte do processo de certificação da RSPO. 
33  

Alto Valor de Conservação (HCV) e um conceito desenvolvido inicialmente pelo Conselho de Administração de Florestas. A 

definição completa pode ser consultada na webpage da  Rede de Recursos HCV. 
34 

Ver a Política da Societe Generale para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos

http://www.equator-principles.com/
http://www.hcvnetwork.org/
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As decisões do Societe Generale são baseados na informação disponível para o Banco. O Societe 
Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 
confiabilidade desta informação. 

  

 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política Setorial para Óleo de Palma é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os 

serviços oferecidos desde então. Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para 

garantir a completa integração destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de 

revisão permitirão melhoria contínua. O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política 

Setorial a qualquer momento. Este documento não pode ser interpretado como um compromisso 

contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 
Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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POLÍTICA TRANSETORIAL PARA BIODIVERSIDADE 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Setoriais, onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo são desenvolvidas, assim como 

Políticas Transetoriais que tratem de questões A&S comuns a todos os setores. A Biodiversidade foi 

identificada como uma destas questões para as quais o Banco busca criar uma abordagem harmonizada 

em todas as suas atividades. 

Conforme definido pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), a  biodiversidade abrange a 

variabilidade dentre organismos vivos. Isto inclui a diversidade dentre espécies, entre espécies e de 

ecossistemas. A conservação da biodiversidade, manutenção de serviços de ecossistemas
35 

e a gestão 

sustentável de recursos naturais vivos são aspectos chave do desenvolvimento sustentável. O Societe 

Generale está alimentando o desenvolvimento econômico pelo mundo e reconhece que alguns de seus 

clientes são ativos em setores ou áreas que podem colocá-los em risco de contribuir para a erosão 

geral da biodiversidade e serviços de ecossistemas caso essas questões não sejam adequadamente 

administradas. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste 

setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de maneira responsável 

e respeitosa. É por este motivo que o Banco visa os mais altos padrões com relação à proteção da 

biodiversidade ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros. Ela também está 

convencida de que oportunidades para o setor financeiro surgirão através de novas abordagens para 

proteger a biodiversidade, e pretende ter um papel neste setor. 
 
 
 

COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. 
 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. 
 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 
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AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. Ao avaliar a atividade e/ou transações do 

cliente com um possível impacto material/dependência com relação à biodiversidade, atenção especial é 

dada aos seguintes aspectos: 

•  Perda de habitat
36 

decorrente de destruição ou conversão (por exemplo, atividades que 

resultem em importante conversão de uso de terra, projetos localizados ou próximos de áreas  

identificadas como importantes para a biodiversidade, ou desenvolvimentos em locais remotos 

ou primitivos); 

•   Degradação e fragmentação de habitat; 

•   Introdução de espécies invasivas estranhas; 
 

•   Uso inadequado de ecossistemas e super exploração da biodiversidade; 
 

•   Erosão genética através de hibridação e confiança em um número limitado de espécies domésticas; 
 

•   Mudanças hidrológicas; 
 

•   Carga de nutrientes e pesticidas através de práticas agrícolas; 
 

•   Todos os tipos de poluição dos ecossistemas (inclusive impactos de mudança climática); 
 

•   Impactos  sobre valores específicos anexados por comunidades locais à  biodiversidade e 

serviços de ecossistema; 

•   Dependência de serviços de ecossistema surgindo como uma questão importante para alguns 

setores econômicos inclusive o agronegócio, pesca, abastecimento de água ou turismo. 
 
 
 

PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA QUESTÃO 
 
Sendo o Societe Generale ativa em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes cumpram as leis e regulamentações A&S de cada país, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. É amplamente sabido que as 

interações e impactos de atividades econômicas sobre a biodiversidade são complexos e ainda merecem 

melhor entendimento e análise. Ao longo dos anos, no entanto, a atenção voltou-se para a questão por 

várias instituições internacionais e organizações conservacionistas que desenvolveram normas e 

iniciativas com vistas a melhorar a conservação da biodiversidade. As normas e iniciativas listadas abaixo 

fornecem orientação para a avaliação pelo Societe Generale da abordagem do cliente relativamente à 

gestão de seus impactos sobre a biodiversidade. 

•   A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD - incluindo o Protocolo de Biossegurança e o 

Protocolo de Nagóia sobre o Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa de 

Benefícios Decorrentes da sua Utilização) e seu  Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-

2020 incluindo as Metas Aichi para a Biodiversidade; 

•   As Convenções que visam à proteção das espécies, incluindo a Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Silvestres (CITES) e a  Convenção sobre 

a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS ou Convenção de Bonn); 

•   A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN)  Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas; 

 

•   As Convenções que visam a proteção de áreas ou habitats tais como a  Convenção sobre Zonas 

Úmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar); a Convenção da UNESCO sobre a 

Proteção do Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade e o  Programa Homem e Biosfera da UNESCO 

(MAB); 

•   A iniciativa que define as  Principais Áreas de  Biodiversidade; 
 

•   O  Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas da UNEP/IUCN; 
 

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/sp
http://www.cbd.int/sp
http://www.cites.org/index.php
http://www.cites.org/index.php
http://www.cites.org/index.php
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_0__
http://whc.unesco.org/en/list
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme
http://www.biodiversitya-z.org/areas/22
http://www.wdpa.org/
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•    A iniciativa A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB); 
 

•   O  Programa de Negócios e Compensação para a Biodiversidade (BBOP). 
 

37 
Estas normas e iniciativas podem tomar a forma de convenções, diretivas, normas, recomendações ou diretrizes… 

 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, a 

Societe Generale definiu os seguintes critérios relativos à biodiversidade e que são incorporados ao seu 

processo de tomada de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros. 

a.  Critérios do cliente 
 

Clientes cujas atividades têm possíveis impactos materiais sobre a biodiversidade, tanto direto quanto 

indireto, são encorajados a implantar as melhores práticas em conservação da biodiversidade e 

manutenção de ecossistemas, e especialmente: 

•   Participar de iniciativas voluntárias e se comprometer com os princípios e objetivos  da CBD: 

contribuir para a implantação da convenção assim como de seu P lano Estratégico para a 

Biodiversidade, e indica-las como adequadas, para definir metas de biodiversidade concretas e 

mensuráveis para sua operação; 

• Participar de iniciativas voluntárias para compensar efeitos residuais importantes para a 

biodiversidade resultantes de suas atividades, tais como o BBOP, e implementar as recomendações 

das iniciativas; 

•  Instaurar programas em nível corporativo para medir tanto a degradação do ecossistema quanto os 

benefícios oferecidos pelos serviços ambientais, como recomendado pela iniciativa TEEB; 

•  Para clientes engajados na produção primária de recursos naturais vivos
38

, aplicar normas 

específicas do setor na gestão sustentável que incorpora os três objetivos de biodiversidade da CBD 

e submeter tais normas a certificação independente. 
 

b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
39

, o Societe Generale tem as seguintes 

exigências: 

•   Quando as atividades associadas à transação estão localizadas dentro ou com possíveis impactos 

materiais sobre áreas legalmente e nacionalmente protegidas
40

, áreas internacionalmente 

protegidas
41

, ou outras Áreas Chave de Biodiversidade
42

: 

o Uma avaliação de terceiro dos possíveis impactos na biodiversidade e serviços ambientais 

relacionados tenham sido realizados; 

o A avaliação demonstrou que: 

▪   o cliente está implantando uma estratégia de mitigação que dá prioridade a esforços para 

prevenir ou evitar impactos adversos na biodiversidade, para então minimizar e reduzir 

estes efeitos para repará-los ou restaurá-los, e finalmente compensá-los com vistas a 

atingir zero perda líquida de biodiversidade; 

▪  consulta apropriada à população local e outros públicos interessados e s t á  s e n d o  

r e a l i z a d a , onde for relevante. 

o Além disto, para atividades localizadas dentro ou com possíveis impactos materiais sobre uma 

área nacionalmente ou internacionalmente protegida, seja apresentada prova de que o 

desenvolvimento é legalmente permitido e está de acordo com quaisquer planos de gestão 

regulamentares para tal área. 

•   Quando as atividades levem à introdução de qualquer nova espécie estranha, seja apresentada 

prova satisfatória ao Societe Generale de que tal introdução está em conformidade com a 

estrutura regulamentar nacional e internac ional existente e de que não há risco de 

comportamento invasivo. 

38 
Incluindo florestas, agricultura, aquicultura ou pesca. Ver também Políticas Setoriais da Societe Generale. 

39   
Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale. 

40 
IUCN categorias I a IV 

41 
Sites do Patrimônio Natural Mundial da UNESCO, Reservas do Homem e da Biosfera da UNESCO e terras úmidas de acordo com a Convenção de Ramsar 

42   
Áreas Chave de Biodiversidade  são identificadas em nível nacional por públicos interessados locais utilizando critérios transparentes e padronizados em todo o mundo, 

principalmente a partir da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, BirdLife Áreas Importantes para Aves no Mundo, Plantlife Áreas Internacionais Importantes para 

Plantas,  Locais Importantes para Biodiversidade da Água da IUCN, e sites identificados pela Aliança pela Extinção Zero.

http://www.teebweb.org/
http://bbop.forest-trends.org/
http://www.biodiversitya-z.org/areas/22
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c.  Princípios do Equador 
 

O Societe Generale aplica os Princípios do Equador e suas normas subjacentes, a saber, as Normas de 

Desempenho IFC
43

, às transações abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S, estes critérios oferecem a estrutura 

utilizada pelo Societe Generale para gerir seu impacto direto sobre a biodiversidade. Além disto, normas 

específicas do setor abrangendo a gestão dos impactos sobre a biodiversidade estão detalhadas nas 

Políticas Setoriais pertinentes. 
 
 

ESCOPO 
 
Esta Política Transetorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros fornecidos pelas entidades 
do Grupo Societe Generale a seus clientes. 

 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 

 
CRONOGRAMA - REVISÕES 

 
Esta Política Transetorial para a Biodiversidade é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os 

serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de alterar esta Política Transetorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale, onde estão também disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Transetoriais e Setoriais publicadas. 

Esta Política Transetorial foi elaborada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 

Mais especificamente, a  Norma de Desempenho IFC 6 sobre Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos 
Naturais Vivos.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance


 

33 

 
 

 
 

 POLÍTICA PARA O SETOR DE BARRAGENS E HIDROELÉTRICAS 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa, o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Desta forma, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem padrões e 

parâmetros chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e 

financeiras. Além desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a 

todos os setores são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente 

certos setores identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de 

Barragens e Hidroelétricas foi identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros para o Setor de Barragens e 

Hidroelétricas. Quando são parte de uma estrutura bem planejada de recursos hídricos, as 

barragens podem melhorar a alocação de recursos e auxiliar na gestão de cheias e secas. A 

energia hídrica é uma energia renovável que pode ter um papel em um contexto de demanda crescente por 

energia confiável e com preço acessível. Entretanto, infraestruturas de barragens e hidroelétricas são 

frequentemente projetos complexos que podem ser associados a uma gama de riscos sociais e 

ambientais. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes no Setor de 

Barragens e Hidroelétricas, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de 

maneira responsável e respeitosa. É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao 

considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para a Indústria de Barragens e 

Hidroelétricas. 

 
POLÍTICAS PARA O SETOR DE ENERGIA A&S 

 
As Políticas Setoriais A&S do Societe Generale buscam identificar as questões A&S ao longo de toda a 

cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à produção de força e 

calor, ao transporte, distribuição e armazenagem, e ao consumo de energia pelo usuário final. O Banco 

identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo em uma melhor 

abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S para Energia da 

Societe Generale e seu status atual incluem: 
 

 

 Energia A&S Políticas Setoriais Status 

 

Produção de Combustíveis 
Líquidos e Gasosos  

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Publicado 

2. Po l í t ica  para  o Setor  de  Combustíveis 
Líquidos e Gasosos Alternativos 

 

Interno 

 

 
Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente 
do Carvão 

Publicado 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Publicado 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Publicado 

 
Renováveis 

6. Política para o Setor de Barragens e 
Hidroelétricas 

Este documento 

7. Política para o Setor de Energia Renovável Interno 

Transmissão & 
Distribuição de 
Eletricidade 

 

integrado à  8. Política do Setor de Infraestrutura 
 

A ser elaborado 
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COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atendê-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

 
 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

Avaliação e consulta ao público interessado: 

•  Existência de uma avaliação de necessidades e alternativas para o desenvolvimento da 

infraestrutura (dentro da estrutura de um plano diretor nacional ou regional, conforme seja o caso), 

com envolvimento do público interessado; 

•   Consulta e participação das comunidades afetadas e outros públicos interessados pertinentes em 

marcos chave principais da vida do projeto; 

Revisão exaustiva de impactos: 

•   Impactos da construção inclusive água residual e produção e gestão de rejeitos; 

•   Impactos de  represamento (quando um reservatório é criado) sobre a qualidade da água (no 

reservatório e a jusante) e sobre o ecossistema do rio; 

•   Impactos sobre habitats críticos e áreas protegidas para biodiversidade ou considerações culturais; 

•   Aumento do acesso a áreas anteriormente remotas, o que pode resultar em impactos por terceiros 

como a derrubada de florestas ou conflito com comunidades locais; 

•   Gestão de fluxos a jusante (inclusive fluxos ambientais
44

); 

•   Emissão de Gases de Efeito Estufa, em especial ligados ao represamento do reservatório em áreas 
tropicais; 

•   Impactos ambientais cumulativos em nível de bacia hidrográfica; 

•   Impactos do projeto em comunidades locais e povos indígenas, inclusive: 

o Reorganização ou deslocamento econômico causado pela perda de terra ou de ativos; 

o Impactos na subsistência (por exemplo, impactos sobre pescadores a jusante); 

o Impactos no afluxo de trabalhadores, especialmente em áreas remotas; 

o Impactos sobre a saúde (por exemplo, reprodução de vetores de doenças no reservatório); 

•   Acordos de compensação compartilhamento de benefícios de populações afetadas a montante e a 

jusante do projeto com relação aos seus direitos e necessidade identificados. 

Riscos e segurança: 

•   Risco relacionado a erosão e sedimentação; 

•   Segurança da infraestrutura. 
 
 
 
 
 

 
 

44  
De acordo com a definição da IUCN, fornecimento de água em sistemas subterrâneos e de rios, e para manter ecossistemas a 

jusante e seus benefícios onde o sistema de água subterrânea ou rio estiver sujeito a usos paralelos de água e regulagem de fluxo.
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PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes cumpram as leis e regulamentações A&S de cada país 

pertinente, ao mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. Várias instituições, 

associações corporativas de Barragens e da indústria Hidroelétrica, associações corporativas da Indústria 

de Barragens e Hidroelétricas e outras organizações da sociedade civil desenvolveram normas e 

iniciativas
45 

que tratam dos Impactos A&S resultantes das atividades do setor. As normas e iniciativas 

listadas abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S pela Societe Generale neste setor: 
 

•     As  Normas de Desempenho IFC
46

 

•     A Comissão sobre Estrutura de Barragens para tomada de decisão 

•     O  Protocolo de Avaliação da Sustentabilidade da Hidroeletricidade  (HSAP)
47

 

 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, o 

Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que foram incorporados ao seu processo de tomada 

de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para o Setor de Barragens e 

Hidroelétricas: 
 

a.  Critérios do cliente 
 

Os clientes são encorajados a aplicar as melhores Práticas A&S do setor. 

Em especial, os clientes responsáveis por desenvolvimentos são encorajados a utilizar o Protocolo de 

Avaliação da Sustentabilidade da Hidroeletricidade como ferramenta para guia-los durante as 

diferentes fases do projeto e a compartilhar os resultados da avaliação HSAP com o público interessado, 

inclusive com as instituições financeiras. 

 
 

b.   Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
48 

neste setor, o  Societe Generale tem as 

seguintes exigências: 

•     a infraestrutura atende as Normas de Desempenho IFC está em conformidade com a Comissão 
Mundial sobre Estrutura de Barragens para tomada de decisão; 

•  Para transações que envolvam ativos operacionais existentes, desvios materiais das normas 

acima são identificados para impactos contínuos através de uma análise das lacunas e, quando 

necessário, a constituição de um plano de remediação por tempo determinado ; 

 
c.   Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os   Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estes 

critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para considerar seu envolvimento em 

transações neste setor. 

 
ESCOPO 

 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale aos seus clientes envolvidos no Setor de Barragens e Hidroelétricas. 

 
 
45  

Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes… 
46 

IFC PS inclui provisões especificas com relação à revisão por terceiros da segurança de barragens (PS 4), além das exigências 

gerais de Gestão A&S. 
47 

Projetado pelo fórum de público interessado e adotado em 2010 pela Associação Internacional de Hidroenergia. 
48 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S do Societe Generale

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+notes+2012/performance+standards+-+2012
http://awsassets.panda.org/downloads/wcd_dams_final_report.pdf
http://www.hydrosustainability.org/Document-Library.aspx
http://www.equator-principles.com/
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões da Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Barragens e Hidroelétricas é aplicável a partir da data da sua publicação a 

todos os serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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 POLÍTICA PARA O SETOR FLORESTAL E PRODUTOS FLORESTAIS 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões A&S comuns a todos os setores 

estão sendo criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos 

setores identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor madeireiro 

(“setor a montante”) e o setor que fabrica e comercializa seus produtos (“setor a jusante”), (juntamente 

com o “Setor Florestal”) foram identificados como tais setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros ao Setor Florestal. A gestão 

sustentável de florestas pelo mundo é chave para garantir a preservação da biodiversidade e de 

benefícios sociais para as comunidades locais, assim como a entrega de serviços relacionados ao 

clima e outros serviços ambientais. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos 

seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de 

maneira responsável e respeitosa. É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao 

considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para o Setor Florestal. 
 
 
 

COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e os diferentes públicos interessados. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•   Desmatamento ou conversão de habitats naturais levando a impactos irreversíveis na biodiversidade; 

•   Perturbação de áreas protegidas ou de outras áreas chave de biodiversidade
49

; 

•   Colheita e comércio de produtos florestais de espécies ameaçadas
50

; 
 

 
 
 
 
 

49 
Conforme definição na Política Transetorial da Societe Generale sobre Biodiversidade. 

50 
Como identificado pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestre Ameaçadas de 

Extinção (CITES)



 

38 

 
 

 
 

•   Colheita, comércio e usos a jusante de madeira de origem ilegal ou desconhecida; 

• Impactos relacionados ao clima devido à derrubada de áreas de floresta ou práticas não sustentáveis 

tais como queimadas em florestas; 

•   Erosão do solo; 

•   Poluição da água; 

•   Direitos trabalhistas e condições de trabalho, inclusive saúde e segurança ocupacionais; 

•   Litígios relacionados à posse de terra e ao uso da terra; 

•   Reorganização ou deslocamento econômico de populações; 

•   Perda de benefícios de ecossistemas para comunidades locais e impactos sobre povos indígenas 

ou terras utilizadas por povos indígenas. 
 

 
 

PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede a eles que atendam as leis e regulamentações A&S de cada país pertinente, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições, associações corporativas e outras organizações da sociedade civil criaram normas e 

iniciativas
51 

que tratam dos impactos A&S decorrentes das atividades do setor. As normas e iniciativas 

listadas abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S pela Societe Generale neste setor: 

•   A  Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestre 

Ameaçadas de Extinção (CITES) é um acordo internacional cujo objet ivo é assegurar que o 

comércio internacional de espécies de animais e plantas silvestres (inclusive produtos florestais) 

não ameace sua sobrevivência. 

•   Tanto a União Européia (Plano de Ação para Aplicação da Lei, Governança e Comércio do Setor 

Florestal - FLEGT, que inclui o Regulamento da União Europeia sobre a Madeira) quanto os 

Estados Unidos (Ato Lacey) instituíram regulamentos para proibir a importação de madeira ilegal e 

para aumentar o fornecimento e a demanda de madeira vinda de florestas administradas de 

maneira responsável. Os Acordos de Parceria (VPA) assinados entre a União Europeia e vários 

países exportadores são parte do FLEGT da UE. 

•  Desde os anos 90, o Setor Florestal se caracterizou pelo desenvolvimento de esquemas de 

certificação de sustentabilidade que definiram normas de gestão de florestas, implantaram 

processos de certificação e credenciamento, e criaram mecanismos para controlar reclamações 

para o consumidor final. O Conselho de Manejo Florestal (FSC) e o Programa para Endosso de 

esquemas de Certificação Florestal (PEFC) oferecem um nível apropriado de conforto nestes 

aspectos. 

•   O Programa de Florestas CDP é uma iniciativa de divulgação para empresas que tem possíveis 

riscos A&S operacionais ou da cadeia de suprimentos relacionados a impactos em florestas. 
 

 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, 

a Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S a serem incorporados ao seu processo de tomada 

de decisão ao examinar o fornecimento de serviços bancários e financeiros no Setor Florestal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 

Estas normas e iniciativas podem tomar a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes…

http://www.cites.org/index.php
http://www.cites.org/index.php
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/the_eu_timber_regulation_and_flegt-licensed_timber/
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/the_eu_timber_regulation_and_flegt-licensed_timber/
http://www.fws.gov/international/laws-treaties-agreements/us-conservation-laws/lacey-act.html
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/
http://www.fsc.org/
http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
https://www.cdproject.net/en-US/Programmes/Pages/forests.aspx
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a.  Critérios do cliente 
 

Os Clientes são encorajados a implantar as melhores práticas A&S do setor. Ao realizar uma 

avaliação A&S corporativa neste setor, o Societe Generale aplica os seguintes critérios : 

•  Clientes ativos no Setor a montante precisam se submeter à Verificação da Conformidade 

Legal
52 

por parte de terceiro independente relativamente a suas operações fora dos  Países de 

Alta Renda da OCDE e da União Europeia. Também se espera que se engajem em um esquema 

de certificação de sustentabilidade
53

 no que diz respeito às suas operações. Reconhecendo que a 

certificação é um processo longo e que consume recursos, a Societe Generale deseja apoiar 

empresas que estejam no caminho da certificação caso seus esforços estejam documentados e 

com prazos determinados; 

•  Clientes ativos no Setor a jusante também são encorajados a cerificar suas operações. Para 

eles, isto significa obter uma certificação da Cadeia de Responsabilidade e dar preferência para 

produtos certificados, quando possível. Além disto, clientes ativos no comércio de madeira ou que 

comprem madeira, assim como no setor de polpa e papel, devem verificar a conformidade de seu 

fornecimento
54

. 

•  Clientes do Setor Florestal são encorajados a participar do Programa Florestal da CDP para 

promover a transparência com relação aos impactos gerais da cadeia de suprimentos. 

 
b. Critérios de transações dedicadas 

Além disto, ao realizar uma avaliação A&S avaliação de uma transação
55 

neste setor, o Societe Generale 

tem os seguintes requisitos: 

•   Comprovação de conformidade com os pontos abaixo
56 

confirmada pela revisão de terceiro 

independente para as transações no Setor a montante quando  as  operações ainda não estiverem 

certificadas de acordo com um esquema de sustentabilidade, e não estiverem localizadas em um País 

de Alta Renda da OCDE, 

o A s  o perações respeitam as comunidades locais’ tradicionais ou os direitos costumeiros; 

o Elas não afetam zonas de Alto Valor de Conservação
57

; 

o As plantações não tenham sido criadas em substituição, desde novembro de 2005
58

, á floresta 

primária ou a qualquer área de Alto Valor de Conservação. 

•   Transações no setor a jusante fornecem informação similar para suas fontes de fornecimento. 
 
 

c.  Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os   Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, em 

particular na Política da Biodiversidade, estas normas fornecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe 

Generale para pautar seu envolvimento em transações neste setor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
52   

Esta verificação pode ser realizada de acordo com a estrutura de países importadores (acordos bilaterais tais como VPA, 
regulamentação para exclusão de produtos ilegais da madeira, ou políticas publicas), ou por verificação de legalidade realizada por 
auditor reconhecido. 
53 

Certificações FSC e PEFC são aceitas pela Societe Generale. 
54  

Esta verificação pode ser realizada de acordo com a estrutura de países importadores (acordos bilaterais tais como VPA, 

regulamentação para exclusão de produtos ilegais da madeira, ou políticas publicas), ou por verificação de legalidade realizada por 

auditor reconhecido. 
55 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale 
56 

Alternativamente, a certificação «Madeira Controlada» da FSC e aceita pela Societe Generale. 
57 

Alto Valor de conservação e um conceito criado pela FSC. A definição completa esta no website da  Rede de Recursos HCV. 
58 

Estes critérios e data de corte são compatíveis com a Política Setorial para Óleo de Palma do Societe Generale.

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://www.equator-principles.com/
http://www.hcvnetwork.org/
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ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale aos seus clientes envolvidos no Setor Florestal. 

 

O Setor a montante inclui empresas envolvidas na plantação, manutenção, desenvolvimento e colheita de 

madeira em plantações ou em terra de floresta natural. O Setor a jusante inclui comércios, fornecedores 

de madeira no atacado, processadores e fabricantes (tais como empresas envolvidas em serraria ou na 

fabricação de painéis e móveis de madeira), e empresas de polpa e papel. Os clientes do Setor a jusante 

serão avaliados com base em suas políticas e processos de responsabilidade da cadeia de suprimentos. 
 
 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 

 
CRONOGRAMA - REVISÕES 

 
Esta Política do Setor Florestal é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os serviços 

oferecidos desde então. Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a 

completa integração destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão 

permitirão melhoria contínua. 

 

o Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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 POLÍTICA DO SETOR DE ENERGIA NUCLEAR CIVIL 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões A&S comuns a todos os setores 

estão sendo criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos 

setores identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Energia 

Nuclear Civil foi identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros para a indústria de Energia 

Nuclear Civil. Atender as necessidades de energia de mercados emergentes e maduros é um desafio. 

Vários países identificaram a Energia Nuclear Civil como parte necessária de um mix de energia para 

atingir a evolução desejada na direção de uma economia sustentável de baixo carbono. O Banco deseja 

continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se 

assegura de que este suporte seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. O Societe Generale 

reconhece a importância dos riscos e impactos A&S associados a estas atividades. É por este motivo que 

o Banco visa as mais altas normas A&S ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros 

para a indústria da Energia Nuclear Civil. 

 

POLÍTICAS SETORIAIS DE ENERGIA A&S 
 

As Políticas Setoriais A&S de Energia do Societe Generale buscam identificar as questões A&S ao longo 

de toda a cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à produção de 

força e calor ao transporte, distribuição e armazenagem e ao consumo de energia do usuário final. O 

Banco identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo em uma melhor 

abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S de Energia do 

Societe Generale e seu status atual incluem: 

 
 

  
 

Energia A&S Políticas Setoriais 

 
 

Status 

 
Produção de 
Combustíveis Líquidos e 
Gasosos 

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Publicado 

2.  Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e 
Gasosos Alternativos 

 

Interno 

 

 
Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente do 
Carvão 

Publicado 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Este documento 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Publicado 

 
Energia renovável 

6. Política para o Setor de Barragens e Hidroelétricas Publicado 

7. Energia renovável Política Setorial Interno 

Transmissão & 
Distribuição de 
Eletricidade 

 

integrado à  8. Política do Setor de Infraestrutura 
 

A ser elaborado 
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COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação 

e das regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos 

interessados. 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. Ao avaliar a atividade e/ou transações do 

cliente neste setor, atenção especial é dada aos seguintes aspectos  (dependendo do tipo de atividade 

de energia nuclear): 

•   Adequação da estrutura reguladora na qual o cliente opera relativamente à segurança nuclear, 

segurança patrimonial e salvaguardas operacionais
59

; 

•   Capacidade das Partes Industriais Principais
1 

envolvidas de gerenciar a instalação de energia 
nuclear; 

 

•   Capacidade  das partes  relevantes  (por exemplo,  Partes Industriais Principais, agências 

governamentais) de se comunicar adequadamente com as comunidades locais e outros públicos 

interessados; 

•   Adequação da localização da instalação de energia nuclear, incluindo riscos advindos de desastre 

naturais (por exemplo, enchentes, atividade sísmica); 

•   Para instalações de energia nuclear novas e existentes, apoio dos públicos interessados; 
 

•   Medidas para garantir a proteção de trabalhadores e da população local; 
 

•   Reorganização ou deslocamento econômico causados pela perda de terras ou de ativos; 
 

•   Impactos à saúde e ambientais de emissões radioativas em operação normal e situações 

acidentais (projeto e base além do projeto), incluindo impactos transfronteiriços; 

•   Adequação dos programas de preparo e resposta de emergência; 
 

•   Impactos da descarga de volumes significativos de água de resfriamento que pode afetar o meio 

ambiente natural ou os usuários de água (por exemplo, pesca); 

•   Arranjos para reciclagem, armazenagem, tratamento, transporte e disposição de materiais e 

rejeitos radioativos; 

•   Existência de planejamento em longo prazo para a gestão de rejeito radioativo de nível alto e médio; 
 

•   Arranjos para descomissionamento e fim de vida útil da instalação de energia nuclear; 
 

•   Garantia de não uso militar direto. 
 

PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes cumpram as leis e regulamentações A&S de cada país 

pertinente, ao mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. Devido aos riscos 

específicos associados ao setor de Energia Nuclear Civil setor, a Societe Generale solicita que uma 

estrutura regulatória aceitável que cubra segurança nuclear, segurança patrimonial e salvaguardas, e que 

permita governança adequada seja implantada nos países onde seus clientes operam no setor de 

Energia Nuclear Civil. 
 

59 
Ver definições no Glossário em Anexo
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Várias instituições, especialmente a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e redes de 

agências governamentais como a  Associação de Reguladores Nucleares da Europa Ocidental 

(WENRA) ou associações comerciais da indústria de energia nuclear como a Associação Mundial de 

Operadores Nucleares (WANO) ou exportadores comprometidos com os Princípios de Conduta dos 

Exportadores de Usinas de Energia Nuclear  criaram normas e iniciativas
60 

que abordam os impactos A&S 

decorrentes das atividades do setor. Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de 

instituições multilaterais e financeiras, o Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são 

incorporados ao seu processo de tomada de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários 

e financeiros para o setor de Energia Nuclear Civil. 
 

a.  Critérios do país anfitrião 
 

O Societe Generale fornece serviços bancários ou financeiros para atividades de Energia Nuclear Civil 

quando o país anfitrião atende os seguintes critérios: 

•   Membro da IAEA; 
 

•  Signatário do Tratado de Não-proliferação Nuclear (NPT) e de Acordos Abrangentes de 

Salvaguarda com a IAEA – o  Societe Generale pode considerar como equivalente um acordo 

bilateral com um País Nuclear Referência. A conformidade nacional com os Acordos 

Abrangentes de Salvaguarda será avaliada com base nos relatórios e revisões de salvaguarda da IAEA; 

•   Existência de uma agência regulatória (Agência ou Autoridade de Segurança Nuclear – NSA) que: 
 

o Tenha o mandato e faça de forma independente autorizações, revisões e inspeções das 

instalações de energia nuclear que podem levar a sanções, e elabore regulamentações e 

orientações nacionais; 

o Tenha os recursos humanos (habilidades, experiência) e financeiros apropriados para que 

possa desempenhar suas tarefas; 

o Tenha comunicação aberta com o público, países vizinhos e agências internacionais como a 

IAEA. O Societe Generale tem preferência por países anfitriões cujas agências regulatórias 

passam por missões de Serviço Integrado de Revisão Regulatória da IAEA (IRRS) e executam as 

recomendações
61

subsequentes e utilize especialmente informação da IAEA para avaliar os pontos 

acima. 
 

•   Avaliação política de risco satisfatória pelo Banco. 
 

E, desde que seja importante para as atividades de Energia Nuclear Civil relacionadas a transação ou 

cliente considerado pelo Banco: 

•   Observância das convenções da IAEA pelo país anfitrião; 
 

•   Existência de um regime legal e regulatório que defina normas de segurança patrimonial e 
segurança de acordo com as normas da IAEA e que cubram: 

 

o O projeto, localização, construção, operação e descomissionamento (inclusive provisão 

financeira adequada) de instalações de energia nuclear; 

o A proteção de trabalhadores e da população; 

o A gestão de resíduo e rejeitos nucleares; 

o Os acidentes nucleares (inclusive preparo e resposta de emergência e publicação de 

informações) e responsabilidade de terceiros; 

o A publicação de informação relevante para o público com relação ao programa de energia 

nuclear e à operação das instalações. 
 

•   Signatário da Convenção sobre Notificação Precoce de Acidente Nuclear e participação no 
Sistema de Relato de Incidente IAEA; 

 
  60  

Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou   diretrizes… 
61 

Ao financiar uma Usina de Energia Nuclear (NPP), a Societe Generale solicita acesso aos últimos relatórios disponíveis 

para sua revisão.

http://www.iaea.org/
http://www.wenra.org/extra/pod/
http://www.wenra.org/extra/pod/
http://www.wano.info/
http://www.wano.info/
http://nuclearprinciples.org/
http://nuclearprinciples.org/
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O Societe Generale está pronta a considerar o fornecimento de serviços de consultoria financeira em 

países que atendem os critérios IAEA e NPT desta Política Setorial, mas onde um regime legal e 

regulatório ou uma NSA aceitável para o setor de energia nuclear ainda não foram implantados 

completamente, desde que o país anfitrião: 

• esteja trabalhando no sentido de implantar tal regime com a cooperação da IAEA (como 

demonstrado particularmente pelo desejo de se sujeitar a uma IRRS assim que estiver 

tecnicamente apto e de instituir as recomendações subsequentes); 

•  esteja progredindo na implantação de tais exigências em um ritmo consistente com o desenvolvimento 

do projeto de energia nuclear com o auxílio do serviço de consultoria. 

 
 

b. Critérios do cliente 
 

O Societe Generale fornece serviços bancários ou financeiros para atividades de Energia Nuclear Civil 

quando o cliente atende satisfatoriamente os seguintes critérios: 

•   O cliente tem a capacidade de administrar aspectos de segurança e segurança patrimonial de 

modo apropriado e transparente, como demonstrado especialmente pelo seu histórico. 

▪   Para clientes envolvidos na construção de Usinas de Energia Nuclear (NPP), o cliente só 
constrói novas NPPs cujos projetos dos reatores são: 

o Similares a reatores atualmente operados em um País de Referência Nuclear, ou com 

características melhoradas de segurança em comparação com os primeiros, ou 

o Aprovados pela NSA de um País de Referência Nuclear . 

▪   Clientes que possuem ou operam NPPs cujo projeto do reator não preenche pelo menos um dos 

dois critérios acima instituem medidas de segurança melhorada nestas NPPs com base nas normas 

IAEA padrões e nas lições aprendidas em sua operação. 

•   Para  clientes que  operam NPPs,  o  cliente  coopera com seus pares  através do WANO e tem 

um canal independente de controle para monitorar a segurança de suas NPPs. 
 

 
c.  Critérios de transações dedicadas 

Além disto, ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
62 

neste setor, o Societe Generale tem as 

seguintes exigências: 

•  As Principais Partes Industriais envolvidas tem competência (científica e de engenharia), treinamento 

e experiência apropriados em atividades importantes para o papel que desempenham, inclusive na 

gestão de subcontratadas, e criaram planos e procedimentos de emergência, e uma cultura de 

segurança e segurança patrimonial nuclear. Isto será avaliado através de uma avaliação da 

experiência da empresa e histórico relativo à gestão ambiental e à segurança nuclear. 

•   As Principais Partes Industriais envolvidas tem políticas A&S consistentes com as normas de 
segurança, segurança patrimonial e gestão da IAEA. 

•   Para novas transações relacionadas a NPPs novas ou existentes: 

o Uma avaliação independente que cubra todos os aspectos relevantes de segurança (inclusive 

aqueles tratados nas metodologias de avaliação criadas depois do acidente de Fukushima, 

por exemplo “ensaios de tensão” realizado em País de Referência Nuclear) e A&S das fases 

de construção e operação da NPP tenha sido realizada por consultor renomado aceito pela 

Societe Generale e seja demonstrada conformidade com as normas IAEA; 

o Para novas NPPs, a tecnologia seja similar à dos reatores atualmente operados em um 

País de Referência Nuclear, ou tenha características de segurança melhoradas quando 

comparados a eles ou, ainda, tenha sido aprovada pela NSA de um País de Referência 

Nuclear; 
 
 
62 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S do Societe Generale
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o Para NPPs existentes, a avaliação independente levou em conta a segurança e o histórico 

A&S da usina; 

o Em caso de exportação para abastecer uma NPP, o exportador atenda os Princípios de 

Conduta do Exportador para Usina de Energia Nuclear. 
O Societe Generale tem preferência por NPPs cujos desenvolvedores e/ou operadores e as agências 

regulatórias do país anfitrião demonstram o desejo de atender as normas IAEA solicitando revisões 

pre-OSART (Equipe de revisão de Segurança Operacional) ou OSART, e implantando as 

recomendações subsequentes. O Societe Generale solicitará acesso a esta informação para sua 

revisão da instalação. 
 

 

d.    Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os  Princípios do Equador e suas normas subjacentes
63

, às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estes 

critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pela Societe Generale para considerar seu envolvimento em 

transações neste setor. 
 

 
 

ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale a seus clientes envolvidos no setor de Energia Nuclear Civil, inclusive: 

•   Mineração de Urânio
64

, moagem (produção de concentrado) e Transporte de Mercadorias; 
 

•   Química, enriquecimento e a produção e fornecimento de varetas de combustível; 
 

•   Gestão e reprocessamento de rejeito nuclear; 
 

•  Armazenagem em longo prazo de rejeito; 
 

• Desenvolvimento de NPPs (construção, operação, reforma e descomissionamento); 
 

•   Fornecimento de componentes, equipamentos, materiais e serviços chave; e 
 

•   Desenvolvimento de reatores de pesquisa nuclear, inclusive reatores ou aceleradores utilizados 

na produção de radioisótopos para uso médico e outros. 
 
 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

As decisões da Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

 
 
 
 
 

63 
Normas de Desempenho IFC e Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Mundial. O Banco Mundial não 

criou Diretrizes SSMA especificas para o setor de Energia Nuclear, mas as Diretrizes Gerais de SSMA continuam válidas, 

juntamente com as Diretrizes SSMA para Mineração no caso de projetos de lavra de urânio, Além disto, as Normas de Desempenho 

IFC definem princípios A&S de Gestão aplicáveis a todos os projetos. 
64 

Aspectos da Mineração não específicos a gestão de substancia radioativa são tratados na Política Setorial para Mineração e 

Metais do Societe Generale.

http://www.equator-principles.com/
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CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Energia Nuclear Civil é aplicável a partir da data da sua publicação a todos 

os serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres. 

 

ANEXO: GLOSSÁRIO 
 
 

Acidente com base no projeto: Um acidente postulado que uma instalação nuclear precisa ser projetada 

e construída para suportar sem perda dos sistemas, estruturas e componentes necessários para garantir a 

saúde e a segurança públicas. 

 
 
Acidente além da base de projeto: Este termo é utilizado em discussões técnicas a respeito de 

sequências de acidentes possíveis, mas não completamente levadas em conta no processo de projeto por 

serem consideradas improváveis demais (neste sentido, são consideradas além do escopo de acidentes 

com base no projeto que uma instalação nuclear precisa ser projetada e construída para suportar ). 

 
 
Partes Industriais Principais: Empresas industriais envolvidas em um desenvolvimento em especial e 

que tem um papel importante no que diz respeito a aspectos de segurança, segurança patrimonial ou 

A&S. As Partes Industriais Principais serão definidas caso a caso. Para um projeto de Usina de Energia 

Nuclear, elas incluiriam as empresas responsáveis pelo projeto, fornecimento e construção da ilha 

nuclear, assim como o proprietário e o operador da usina. 

 
 
País de Referência: País superior de Alta Renda da OCDE experiente na operação de Usinas de Energia 

Nuclear (avaliado pelo número de anos de operação de reator sem acidente material ou risco fora do site 

conforme evidências apresentadas pelo seu histórico informado com base na escala INES)
65

. Os  

Requerimentos Europeus para Uso de Usinas Nucleares LW R também podem ser utilizados como 

referencial para critérios de País de Referência Nuclear. 
 
 
Salvaguardas nucleares: Medidas instituídas para assegurar o uso pacífico de materiais nucleares 

civis, inclusive contábeis, de contenção e vigilância. 

 
 
Segurança nuclear: Cobre a proteção de pessoas e do meio ambiente contra riscos de radiação 

associados a instalações nucleares, fontes radioativas, transporte de materiais radioativos e gestão de 

resíduos radioativos. 
 

 

Segurança patrimonial nuclear: Ligada à prevenção, detecção e resposta ao terrorismo ou a outros 

atos maliciosos, incluindo a sabotagem de instalações nucleares e a posse, uso e tráfico ilegais de 

materiais radioativos. 
 
 

65 
Na data de emissão, inclui: Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Suécia e a  República da Coréia.

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
http://www.europeanutilityrequirements.org/eur.htm
http://www.europeanutilityrequirements.org/eur.htm
http://www.europeanutilityrequirements.org/eur.htm
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POLÍTICA PARA O SETOR DE ENERGIA TÉRMICA 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa, o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Energia térmica foi 

identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros para o setor da indústria de 

Energia Térmica. O Societe Generale reconhece o seu papel na transição para uma economia de baixo 

carbono e apoia esforços governamentais e do setor privado no sentido de diversificar as fontes de 

energia e utilizar de modo mais amplo a energia renovável em vários dos mercados nos quais ela opera. 

No entanto, o Societe Generale acredita que, num futuro próximo, a geração de energia de combustíveis 

fósseis ainda será parte do mix de energia de muitos países. O Banco deseja continuar sendo um 

parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que 

este suporte seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. O Societe Generale reconhece a 

importância dos Riscos e Impactos A&S associados a estas atividades. É por este motivo que o Banco 

visa as mais altas normas A&S ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros para a 

indústria da Energia Térmica. 
 
 

POLÍTICAS SETORIAIS PARA ENERGIA A&S 
 

As Políticas Setoriais A&S para o Setor de Energia do Societe Generale buscam identificar as questões 

A&S ao longo de toda a cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à 

produção de força e calor, ao transporte, distribuição e armazenagem, e ao consumo de energia do 

usuário final. O Banco identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo 

em uma melhor abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S para 

Energia do Societe Generale e seu status atual incluem: 

 
 

 Políticas Setoriais para Energia A&S Status 

 
Produção de Combustíveis 
Líquidos e Gasosos 

 

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Publicado 

2. Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e 
Gasosos Alternativos 

 

Interno 

 

 
Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente do 
Carvão 

Publicado 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Publicado 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Este documento 

 
Energia renovável 

6. Política para o Setor de Barragens e 
Hidroelétricas 

Publicado 

7. Política Setorial para Energia Renovável Interno 

Transmissão & 
Distribuição de 
Eletricidade 

 

integrado à  8. Política para Infraestrutura 
 

A ser elaborado 
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COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atendê-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

As usinas de energia térmica queimam combustíveis fósseis ou biomassa para gerar eletricidade e 

calor. A contribuição para as mudanças climáticas globais através de emissões de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) e especialmente de CO2, o que vem da tecnologia implantada, é um impacto ambiental chave do 

setor. Além disto, há vários riscos A&S regionais ou locais possivelmente associados ao 

desenvolvimento dos diferentes tipos de usinas de energia térmica. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•   Eficiência energética e emissões GEE: 

o Eficiência térmica das usinas, o que tem influência direta no nível de emissões tanto de GEE 

quanto de outros poluentes do ar. 

o Estrutura regulatória aplicável com relação às emissões de GEE no país ou região onde as 

usinas são operadas, incluindo regulamentações existentes e razoavelmente previsíveis (regime 

de comércio de emissões, impostos, capture e armazenagem de carbono, compensações, etc.). 

o Necessidade de desenvolvimento do país  e  a viabilidade de uso de tecnologia eficiente na 

conversão de mais energia do mesmo tipo de combustível / tamanho da usina do que a 

média do país/região. 

•   Emissões de ar com impacto local ou regional, especialmente quando elas afetam locais onde a 

qualidade do ar já é ruim, de: 

o Energia de combustível fóssil em níveis dependendo do tipo de combustível inclusive dióxido de 

enxofre (SO2), óxido de nitrogênio (NOx), particulados (PM) e monóxido de carbono (CO). 

o Incineração de rejeitos - inclusive CO, NOx, SO2, PM, bifenilas policloradas (PCBs), 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). 

•   Uso hídrico e descarga de efluentes: 

o Impacto da extração de água para operações de resfriamento ou dessulfurização. 

•  Gestão de rejeitos e materiais perigosos. 

•   Barulho. 

•   Local da instalação e contexto social. 

•   Reorganização ou deslocamento econômico causado pela perda de terra ou de ativos. 

•   Legado ambiental de operações anteriores como contaminação do solo no caso de projetos que 

envolvam repotenciamento ou reenergização, ou projetos sendo implantados em locais brownfield.
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PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativa em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes cumpram as leis e regulamentações A&S de cada país 

pertinente, ao mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições e organizações da sociedade civil criaram normas e iniciativas
66 

que tratam dos 

impactos A&S decorrentes das atividades do setor de Energia Térmica. As normas e iniciativas listadas 

abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S pelo Societe Generale neste setor: 

•   A Convenção Quadro sobre Mudança Climática (UNFCCC) da ONU e  protocolos e acordos 
relacionados. 

•   As Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança (SSMA) para Usinas de Energia Térmica do 
Banco Mundial. 

•   As  Diretrizes Ambientais, d e  Saúde e Segurança para Instalações de Gestão de Rejeitos do 
Banco Mundial. 

•   O Regime de Comércio de Emissões (UE ETS) da UE. 

•   A  2010/75/EC Diretiva de Emissões Industriais (IED)  e  IPPC Bureau BREF documentos que 

abrangem Usinas com Grande Queima e  Eficiência Energética da UE. 

•   A Diretiva Quadro da Água 2008/98/EC (WFD) da UE. 

•   As  Modalidades e Procedimentos da UNFCCC para captura e armazenagem de CO2 em formações 

geológicas como atividade de projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo (critérios aplicáveis 

do Anexo B
67

). 

•   A Política de Captura e Armazenagem de Carbono Ready do Instituto CCS Global   

•   O Instituto Mundial de Recursos (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento sustentável (WBCSD) Protocolo de Gases de Efeito Estufa. 

•   O  Programa para Mudanças Climáticas CDP. 

•   A Ferramenta Hídrica Global WBCSD para Utilidades Energéticas. 

•   A  Agencia Internacional de Energia. 
 

  
Com base na análise destas iniciativas e de melhores práticas de instituições financeiras multilaterais e 

Agências de Crédito de Exportação OCDE, o Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são 

incorporados ao seu processo de tomada de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários 

e financeiros no setor de Energia Térmica: 

 
 

a.  Critérios dos clientes 
 

Os Clientes são encorajados a aplicar as melhores Práticas A&S do setor e, em particular, a: 

•  Desenvolver uma estratégia para redução da intensidade do carbono, inclusive metas 

quantitativas, e a publicar as emissões GEE geradas por suas atividades (por exemplo, através 

de participação no CDP). 

•   Avaliar os riscos hídricos relativos as suas operações util izando ferramentas de avaliação de 
risco (como a Ferramenta Hídrica Global WBCSD para Utilidades Energéticas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

66 
Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes… 

67 
Exigências adicionais para atividades de projeto de captura e armazenagem de dióxido de carbono nos termos do mecanismo de 

desenvolvimento limpo

http://unfccc.int/2860.php
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:en:PDF
http://eippcb.jrc.es/reference/lcp.html
http://eippcb.jrc.es/reference/lcp.html
http://eippcb.jrc.es/reference/ene.html
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/l04.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/l04.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/l04.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/eng/l04.pdf
http://www.cslforum.org/publications/documents/CCS_Ready_Policy_Considerations.pdf
http://www.wri.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.wbcsd.org/home.aspx
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.wbcsd.org/work-program/sector-projects/water/global-water-tool.aspx
http://www.iea.org/
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b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
68 

neste setor, o  Societe Generale tem as 

seguintes exigências: 

•   Conformidade com leis nacionais e internacionais (e ETS UE quando aplicável) com relação a 
emissões de GEE em  países do Anexo I UNFCCC, e Estratégia GEE nacional em outros países. 

 

•   Para usinas greenfield de energia térmica: 
 

o Conformidade com normas ambientais internacionais tais como as Diretrizes SSMA para 

Usinas de Energia Térmica e Instalações de Gestão de Rejeitos do Banco Mundial. 

o Para usinas de energia térmica  greenfield  com queima de gás natural com potencia térmica 

nominal que exceda 100 MW por unidade e que não seja utilizada como instalações de 

pico
69

, espera-se conformidade com intensidade máxima de emissão de CO2 de 561 kg de 
CO2e/net MWh70, a ser verificada durante analise ou due diligence. O Societe Generale 

prefere a escolha tecnológica de usinas com Turbinas de Gás de Ciclo Combinado (CCGT), o 

que permite eficiência geral melhorada e custos reduzidos de combustível.  
  

 

o Para usinas greenfield de energia térmica com combustão de carvão, conformidade com a 

Política de Energia Proveniente do Carvão. 
 

o Para usinas greenfield de energia térmica com combustão de biomassa, conformidade com 

os critérios aplicáveis da Política Setorial para Energia Renovável (e da Política para o Setor 

de Energia Proveniente do Carvão em caso de queima de biomassa/carvão). 

o Para usinas greenfield de energia térmica com combustão de rejeito, uma avaliação da 

eficiência energética com base em padrões internacionais
71 

e prova de que uma seleção 

adequada de rejeitos foi aplicada na alimentação da usina. 

o Para usinas greenfield de energia térmica que devam emitir mais de 100.000 toneladas de 

equivalente CO2 por ano durante a fase operacional, uma analise de alternativas será 

realizada pelo cliente para avaliar opções menos intensas de GEE e os níveis de emissão de 

GEE serão quantificados anualmente de acordo com metodologias e boas praticas
72 

reconhecidas internacionalmente. Para usina com combustão de Óleo Combustível Pesado 

(HFO) e Diesel (LFO), a analise de alternativas confirmará a aplicação da melhor tecnologia 

disponível
73 

ao projeto, inclusive a escolha do combustível. 

o o  Societe Generale encoraja o desenvolvimento de instalações que combinem calor e energia 

(ou cogeração), onde possível. 
 

o Em  países onde uma estrutura regulatória tenha sido desenvolvida para Captura e 

Armazenagem de Carbono, o  c l ien te  demonstrara que a usina(s) esta em conformidade 

com as regulamentações locais e pode ser considerada “CCS ready” nos termos da definição 

IEA
74

. 
 
 
 

68 
Ver Processo de implantação in Societe Generale Diretrizes Gerais A&S 

69  
Usinas de pico são usinas operadas somente em momentos de demanda maior de eletricidade (menos que 50% 

fator anual de carga). 
70  

Caso níveis menos rigorosos sejam apropriados em vista de circunstancias especificas do projeto, o cliente fornecera justificativa 

completa e detalhada demonstrando que a escolha de quaisquer níveis alternativos de desempenho e consistente com os objetivos 

gerais desta Política para Energia térmica. Este pode ser o caso, por exemplo, de usinas combinadas a uma unidade de 

dessalinização. 
71 

Por exemplo, a formula da WFD UE. 
72  

Como o Protocolo GEE. Em países onde tais condições são exigências regulatórias, a analise e/ou relato seguirão a 

metodologia exigida pelo processo. 
73  

A melhor tecnologia disponível deve ser determinada levando em conta condições econômica e tecnicamente viáveis em região 

especifica, com relação a técnicas disponíveis em escala que permita implantação no setor correspondente. 
74  

A definição de preparo CCS da Agencia Internacional de Energia inclui que “Desenvolvedores de usinas ready de captura 

deverão se responsabilizar pela garantia de que todos os fatores conhecidos sob seu controle que impediriam a instalação e captura 

de CO2 tenham sido eliminados. Isto pode incluir: (i) Um estudo de opções para reajuste de captura de CO2 e possíveis pré-

investimentos, (ii) Inclusão de espaço suficiente e acesso para as instalações adicionais que seriam necessárias, (iii) Identificação 

de rotas adequadas para armazenagem de CO2.”

http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php
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•   Para transações relacionadas ao financiamento de um projeto CCS ou de um de seus 

componentes, uma avaliação independente de terceiro confirmara que o projeto esta alinhado 

com as Modalidades e Procedimentos para captura e armazenagem de CO2 UNFCCC em 

formações geológicas como atividades de projeto com mecanismo limpo de desenvolvimento 

(critérios do Anexo B). Estes critérios também se aplicam a desenvolvimentos CCS no setor 

industrial. 

 
c.  Princípios do Equador 

Além disto, o Societe Generale aplica os   Princípios do Equador e suas normas subjacentes às 

transações abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estas 

normas fornecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para examinar o seu envolvimento em 

transações neste setor. 

 

ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale a seus clientes envolvidos no desenvolvimento, construção, operação ou 
descomissionamento de: 

 

•   Usinas com Queima de Carvão, juntamente com a Política Setorial para Energia com Queima de 
Carvão. 

•   Usinas com Queima de Gás. 

•   Usinas com Queima de Combustível Liquido (HFO e LFO). 

•   Usinas rejeito-a-energia (WtE), exceto instalações que consumam somente rejeito de biomassa, 

que são cobertas pela Política Setorial para Energia Renovável. 

•   Usinas com queima de Biomassa, juntamente com a Política Setorial para  Energia Renovável e 
com  a  Política Setorial para Energia da Queima de Carvão. 

•   Usinas com Combinação de Calor e Energia (Cogeração). 
 
 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 

 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Energia Térmica é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os 

serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

http://www.equator-principles.com/
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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POLÍTICA PARA O SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Energia Renovável 

foi identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros para o setor da indústria de 

Energia Renovável. O Societe Generale reconhece o seu papel na transição para uma economia de baixo 

carbono e apoia os esforços governamentais e d o  setor privados para o uso mais amplo de energia 

renovável. Enquanto a maior parte das operações com energia renovável apresenta um claro 

beneficio para o meio ambiente, o desenvolvimento e operação de infraestrutura pode também ter 

impactos ambientais e sociais que devem ser avaliados e minimizados. Alem disto, os benefícios 

climáticos da bioenergia, que tem um papel importante no setor da Energia Renovável, precisam ser 

adequadamente avaliados. O Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus 

clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de 

maneira responsável e respeitosa. É por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao 

considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros ao setor de Energia Renovável. 

 

POLÍTICAS SETORIAIS PARA ENERGIA A&S 
 

As Políticas Setoriais A&S para Energia do Societe Generale buscam identificar as questões A&S ao 

longo de toda a cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à 

produção de força e calor, ao transporte, distribuição e armazenagem e ao consumo de energia do 

usuário final. O Banco identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo 

em uma melhor abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S para 

Energia do Societe Generale e seu status atual incluem: 

 

 
 

 Políticas Setoriais para Energia A&S Status 

 
Produção de Combustíveis 
Líquidos e Gasosos 

 

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Publicado 

2. Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e 
Gasosos Alternativos 

 

Interno 

 

 
Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente do 
Carvão 

Publicado 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Publicado 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Publicado 

 
Energia renovável 

6. Política para o Setor de Barragens e 
Hidroelétricas 

Publicado 

7. Política Setorial para Energia Renovável Interno 

Transmissão & 
Distribuição de 
Eletricidade 

 

integrado à  8. Política para Infraestrutura 
 

A ser elaborado 
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COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação a seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO 

 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que a Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•  Pressão sobre recursos hídricos (solar térmico, biomassa); Poluição da água de superfície e 

subterrânea pelo uso de fertilizantes e pesticidas (biomassa) ou desenvolvimentos específicos ou 

técnicas de operação (geotérmica); 

•     Impactos sobre a paisagem, estética e patrimônio cultural; 
 

•     Impactos sobre o ambiente marinho para desenvolvimentos offshore; 
 

•  Impactos sobre a biodiversidade, inclusive sobre áreas de alto valor conservacional; 

desmatamento e conversão de ecossistemas e habitats naturais (biomassa); 

•     Erosão e degradação do solo; 
 

•     Impactos sobre a estabilidade do solo (geotérmico); 
 

•     Impactos A&S da cadeia de suprimentos de gestão de produção e reciclagem de materiais (solar); 
 

•     Economia de Gases de Efeito Estufa com base na analise completa do ciclo de vida da matéria-
prima (biomassa); 

 

•     Reorganização ou deslocamento econômico causado pela perda de terra ou de ativos; 
 

•     Publicação da informação e relacionamento com comunidades locais; 
 

•     Impactos sobre povos indígenas ou terras utilizadas por povos indígenas; 

 
PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 

 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede que seus clientes cumpram as leis e regulamentações A&S de cada país 

pertinente, ao mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. Várias instituições e 

associações corporativas da indústria de Energia Renovável e outras organizações da sociedade civil 

desenvolveram normas e iniciativas
75 

para tratar dos Impactos A&S decorrentes das atividades do setor. 

As normas e iniciativas listadas abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S pelo Societe Generale 

neste setor: 

•  As  Diretrizes Ambientais, de Saúde e de Segurança (SSMA) do Banco Mundial para Energia 

Eólica, Geração de Geoenergia Térmica, Energia térmica (conversão de biomassa solida), 

Gestão de Rejeitos e Diretrizes Gerais SSMA; 
75 

Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes…

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/
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•  O  Relatório da Comissão da UE 2010 para o Conselho e Parlamento Europeu sobre exigências 

de sustentabilidade para o uso de fontes de biomassa solida e gasosa na eletricidade, 

aquecimento e resfriamento (biomassa). 

•  O Estudo Ecofys 2010 comissionado pela Comissão Europeia, que oferece uma visão geral das 

melhores tecnologias atualmente disponíveis (BAT) para aquecimento e resfriamento de 

biomassa e fornecimento de eletricidade a partir de biomassa solida e gasosa. 

 
 
Com relação a biomassa para produção de energia e calor, iniciativas de instituições e da indústria (como a  

Iniciativa de Compradores de Pellets de Madeira - IWPB) estão trabalhando em princípios de 

sustentabilidade de modo que novas regulamentações e iniciativas e normas voluntarias sejam criadas em 

um futuro próximo. O Societe Generale acompanhara de perto estes desenvolvimentos e os utilizara 

como referencia na implantação de sua Política Setorial e atualização da Política, se necessário. 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, o 

Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são incorporados ao seu processo de tomada de 

decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros no setor de Energia Renovável: 

a.  Critérios dos clientes 

Os Clientes são encorajados a implantar as melhores práticas A&S do setor. Ao realizar uma 

avaliação A&S corporativa neste setor, o Societe Generale aplica os seguintes critérios : 

•   Clientes cujo envolvimento na produção de energia e calor a partir de biomassa seja significativo 

devem publicar suas normas corporativas para sustentabilidade com relação ao suprimento de 

matéria-prima
76 

e a informar publicamente seu desempenho. 

 
b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
77 

neste setor, o  Societe Generale tem as 

seguintes exigências: 

 
•   Para desenvolvimentos em energia renovável localizados fora dos países de alta renda da 
OCDE (acima de 20 MW de saída térmica ou capacidade elétrica): 

 

o Conformidade com as Diretrizes SSMA do Banco Mundial. 

•   Para produção de energia e calor a partir de biomassa  (acima de 20  MW de saída térmica ou  

capacidade elétrica): 

o A economia de emissão de Gases de Efeito Estufa do projeto em comparação com o uso 

local do m ix  de combustível fóssil para produção de energia e calor e significativa
78 

com 

base em uma metodologia de calculo aceita internacionalmente (inclusive avaliação de 

mudança de uso de terra direta e indireta ou debito de carbono)
79

; 

o A gestão de sustentabilidade de fontes de matéria-prima
80   

esta em conformidade com a 

Política Transetorial para Biodiversidade da Societe Generale e com a Política Setorial 

Florestal e para Produtos Florestais ou com outras Políticas que cubram o setor da 

agricultura. A certificação por esquemas internacionalmente reconhecidos para 

sustentabilidade é encorajada. 
 

O Para usinas greenfield que usem exclusivamente biomassa como matéria-prima, as 

Melhores Tecnologias Disponíveis tem sido utilizadas para eficiência da conversão. 

Desenvolvimentos com combinação de calor e energia são encorajados, quando possível. 

 
 

76 
Onde possível e particularmente com relação à cadeia de suprimentos, outras Políticas A&S do Societe Generale são aplicáveis 

tais como a Política para a Biodiversidade ou as Políticas Florestais, ou outras Políticas A&S que cubram o setor da agricultura. 
77 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale 
78 

Como referencia, o relatório de 2010 da Comissão da UE recomenda que o valor mínimo de economia de gases de efeito estufa 

seja de 35%, aumentando para 50% em 1de janeiro de 2017 e para 60% para 1 de janeiro de 2018. 
79  

Esta condição não e aplicável a biomassa d e  r e j e i t o s , exceto para os produtos listados no Anexo II do relatório da 

Comissão da UE 2010. 
80 

Esta condição não e aplicável a biomassa d e  r e j e i t o s

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0011:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/doc/2010_02_25_report_conversion_efficiency.pdf
http://www.laborelec.be/ENG/initiative-wood-pellet-buyers-iwpb/
http://www.laborelec.be/ENG/initiative-wood-pellet-buyers-iwpb/
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
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c.  Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os   Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais, estes 

critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para considerar seu envolvimento em 

transações neste setor. 
 

 
 

ESCOPO 
 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 

Grupo Societe Generale a seus clientes envolvidos no setor de Energia renovável, inclusive Eólica, Solar, 

Geotérmica e Produção de energia e calor a partir de biomassa (através de combustão direta ou produção 

provisória de combustíveis gasosos ou líquidos). 

Usinas de energia térmica com queima conjunta de biomassa estão sujeitas tanto a esta Política Setorial 

(para critérios aplicáveis) quanto a Política para o Setor de Energia Térmica. Usinas com Mix de 

Rejeito (tanto biodegradável quanto não biodegradável, como rejeito municipal) e energia térmica são 

cobertas pela Política para o Setor de Energia Térmica. 

Biocombustíveis para produção de transporte são cobertos pela Política para o Setor de Combustíveis 

Líquidos e Gasosos Alternativos (em desenvolvimento). 

A Hidroenergia e coberta pela Política para o Setor de Barragens e Hidroelétricas. 
 
 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos  e poderá ser 

adaptado a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 

 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política Setorial para Energia Renovável é aplicável a partir da data da sua publicação a todos os 

serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres.

http://www.equator-principles.com/
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance


 

56 

 
 

POLÍTICA PARA O SETOR DE COMBUSTÍVEIS  LÍQUIDOS E  GASOSOS 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa, o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Combustíveis 

Líquidos e Gasosos Alternativos foi identificado como um desses setores. O Societe Generale oferece 

uma gama de serviços bancários e financeiros para os setores da indústria de Combustíveis Líquidos e 

Gasosos Alternativos. O Societe Generale reconhece que tem um papel na transição para uma economia 

de baixo carbono e apoia os esforços de governos e do setor privado no sentido de uma diversificação 

das fontes de energia e do uso mais amplo de energia renovável em muitos dos mercados nos quais opera. 

No entanto, o Societe Generale acredita que em um futuro previsível, combustíveis fósseis ainda serão 

parte do mix de energia de muitos países. Confrontados com o esgotamento de fontes tradicionais de 

Óleo & Gás e com vistas a assegurar a segurança de sua energia, muitos países estão considerando 

desenvolver e utilizar fontes não convencionais de Óleo & Gás tais como areias betuminosas e gás de 

xisto cuja extração está associada a possíveis riscos A&S. Ao mesmo tempo, enquanto a produção de 

biocombustíveis esta sendo encorajada por varias políticas nacionais ou regionais, há ainda incertezas 

relacionadas aos impactos de seu desenvolvimento impactos sobre o meio ambiente e sociedade. O 

Banco deseja continuar sendo um parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo 

tempo em que se assegura de que este suporte seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. O 

Societe Generale reconhece a importância dos riscos e impactos A&S associados a estas atividades. É 

por este motivo que o Banco visa as mais altas normas A&S ao considerar o fornecimento de serviços 

bancários e financeiros ao setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos. 

 
POLÍTICAS SETORIAIS DE ENERGIA A&S 

 
As Políticas Setoriais A&S para Energia do Societe Generale buscam identificar as questões A&S ao 

longo de toda a cadeia de valores na qual o Banco é ativo, da recuperação da fonte de energia à 

produção de força e calor, ao transporte, distribuição e armazenagem e ao consumo de energia pelo 

usuário final. O Banco identificará e criará Políticas adicionais conforme seja necessário para auxiliá-lo 

em uma melhor abordagem das questões A&S em sua cadeia de valores. As Políticas Setoriais A&S para 

Energia do Societe Generale e seu status atual incluem: 
 

 Políticas Setoriais A&S para Energia Status 

 

Produção de Combustíveis 
Líquidos e Gasosos 

1. Política para o Setor de Óleo e Gás Publicado 

2. Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos 
Alternativos 

 

Interno 

 

 

Energia térmica 

3. Política para o Setor de Energia Proveniente do Carvão Publicado 

4. Política para o Setor de Energia Nuclear Civil Publicado 

5. Política para o Setor de Energia Térmica Publicado 

 

Energia renovável 

6. Política para o Setor de Barragens e Hidroelétricas Publicado 

7. Política Setorial para o Setor de Energia renovável  Interno 

Transmissão & Distribuição de 
Eletricidade 

 

integrado `a  8. Política do Setor de Infraestrutura 
 

A ser elaborado 
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COMPROMISSO 

 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 

Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•  Avaliação do ciclo de vida útil das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do combustível 

produzido (inclusive efeitos da mudança do uso direto e indireto da terra para biocombustíveis). 

•     Eficiência energética do combustível produzido (como calculado, por exemplo, através do Retorno 

de Energia sobre o indicador de Energia Investida
81

). 
 

•  Eficiência e uso equitativo de outros recursos naturais (por exemplo, água, areia) levando em 

conta o contexto local; 

•  Possível poluição da água de superfície e subterrânea através de operações da Mineração 

(areias betuminosas), fraturamento hidráulico (gás de xisto), uso de fertilizantes e pesticidas 

(biocombustíveis). 

•     Gestão de rejeitos e água subterrânea, recuperação e uso final da terra (areias betuminosas). 
 

•     Alterações no uso da terra; erosão e degradação do solo. 
 

•  Impactos sobre a biodiversidade; fragmentação do habitat; toxicologia da vida selvagem; 

desmatamento e conversão de ecossistemas e habitats naturais em terra agrícola 

(biocombustíveis). 

•     Impactos sobre a qualidade do ar. 
 

•     Uso de químicos tóxicos. 
 

•     Condições de trabalho. 
 

•     Possíveis impactos sobre a saúde publica. 
 

•     Reorganização ou deslocamento econômico causado pela perda de terra ou de ativos; respeito      
pelos direitos sobre a terra (biocombustíveis). 

 

•     Publicação de informação relacionamento com comunidades locais. 
 

•     Impactos sobre povos indígenas ou terras utilizadas por povos indígenas. 
 

•     Deslocamento da colheita de alimentos e impacto geral sobre os preços no mercado de alimentos e 
alimentação (biocombustíveis). 

 
 
 
 
 
 

 
81

Retorno de investimento de energia (EROI) e a taxa da quantidade de energia utilizável adquirida de fonte de energia em particular 

para a quantia de energia gasta para obter este recurso de energia.
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PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede a eles que atendam as leis e regulamentações A&S de cada país pertinente, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições e associações corporativas da indústria Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos 

e outras organizações da sociedade civil desenvolveram normas e iniciativas
82 

para tratar dos Impactos 

A&S decorrentes das atividades do setor. As normas listadas abaixo fornecem orientação para a 

avaliação A&S pela Societe Generale neste setor: 

•   a Diretiva sobre Qualidade do Combustível 2009/30/EC, Diretiva sobre Energia Renovável (UE 

RED) 2009/28/EC da União Européia e documentos da Comissão da UE
83

 
 

•   o Padrão para Combustível Renovável (RFS2) dos EUA; 
 

•   as Regras de Ouro para uma Era de Ouro do Gás da IEA; 
 

•   o Centro para Normas de Desempenho para o Desenvolvimento Sustentável do Xisto; 
 

•   as recomendações do IEHN para o desenvolvimento de  gás de xisto desenvolvimento  Extraindo os 
Fatos: Um Guia para o Investidor para Publicar os Riscos das Operações de Farturamento Hidráulico; 

 

•   as Expectativas do Investidor para Melhorar o Desempenho Ambiental e Social no Desenvolvimento 
das Areias Betuminosas Canadenses do Ceres; 

 

•   a Mesa Redonda para Biocombustíveis Sustentáveis  Princípios e Critérios para Produção Sustentável 
de Biocombustível; 

 

•   a Parceria Global para Bioenergia (GBEP), indicadores de sustentabilidade para bioenergia. 
 

•   as Normas de Desempenho IFC e Diretrizes de Meio  ambiente,  Saúde e Segurança 
(SSMA) do Banco Mund ia l . 

 

•   o Protocolo GEE e o CDP Programa sobre Mudanças Climáticas. 
 

 
Como a indústria ainda e recente, varias questões possíveis de A&S estão sendo pesquisadas e novas 

regulamentações e normas provavelmente serão criados no futuro próximo. O Societe General 

acompanhara de perto estes desenvolvimentos, f a r á  uso deles como referencia na implantação de sua 

Política Setorial e atualização da Política, caso necessário. 

 Com base na análise das recomendações destas iniciativas e das melhores práticas de instituições 

multilaterais e financeiras, o Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S que são incorporados ao 

seu processo de tomada de decisão ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros ao 

setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82  
Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes… 

83 
Como a  Proposta da Comissão Européia de outubro de 2012 para aditar as Diretivas 1998/30/EC e 2009/28/EC

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/biofuels_en.htm
http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/index.htm
http://www.worldenergyoutlook.org/goldenrules/#d.en.27023
http://037186e.netsolhost.com/site/performance-standards/
http://iehn.org/publications.reports.frackguidance.php
http://iehn.org/publications.reports.frackguidance.php
http://iehn.org/publications.reports.frackguidance.php
http://www.ceres.org/resources/reports/investor-expectations-for-improving-environmental-social-performance-in-canadian-oil-sands-development/view
http://www.ceres.org/resources/reports/investor-expectations-for-improving-environmental-social-performance-in-canadian-oil-sands-development/view
http://rsb.epfl.ch/files/content/sites/rsb2/files/Biofuels/Certification/RSB%20EU%20RED%20Standards/11-05-10-RSB-STD-11-001-01-001%20vers%202%200%20Consolidated%20RSB%20EU%20RED%20PCs.pdf
http://rsb.epfl.ch/files/content/sites/rsb2/files/Biofuels/Certification/RSB%20EU%20RED%20Standards/11-05-10-RSB-STD-11-001-01-001%20vers%202%200%20Consolidated%20RSB%20EU%20RED%20PCs.pdf
http://www.globalbioenergy.org/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental%2C+Health%2C+and+Safety+Guidelines/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental%2C+Health%2C+and+Safety+Guidelines/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental%2C+Health%2C+and+Safety+Guidelines/
http://www.ghgprotocol.org/
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/docs/com_2012_595_en.pdf
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a.  Critérios dos clientes 
 

Os Clientes são encorajados a implantar as melhores práticas A&S do setor. Ao realizar uma 

avaliação A&S corporativa neste setor, o Societe Generale aplica os seguintes critérios : 

•   Os clientes cujo envolvimento no setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos e 

significativo deverão publicar as normas corporativas que refletem as melhores praticas da  

indústria com relação à mitigação dos possíveis impactos ambientais e sociais de suas 

operações, inclusive impactos sobre o clima, água, terra, biodiversidade, população local 

(inclusive população indígena), e relacionamento com públicos interessados, e a informar 

publicamente seu desempenho
84

. 

•   Também são encorajados a criar uma estratégia corporativa para redução da intensidade do 

carbono, incluindo metas quantitativas, e a informar publicamente as emissões de GEE geradas 

por suas atividades (por exemplo, através da participação na CDP). 

•   Clientes ativos no setor de não convencional de Óleo e Gás devem ter experiência no setor 

(tanto interna quando pela confiança em subcontratadas experientes) e demonstrar um histórico 

A&S positivo. 

•   Clientes ativos no setor de Biocombustíveis são encorajados a participar de certificações de 

sustentabilidade internacionalmente reconhecidas
85

. Além disto, clientes ativos na produção de 

matéria-prima para biocombustíveis devem atender a Política Transetorial para Biodiversidade 

do Societe Generale e Políticas Setoriais aplicáveis que cobrem o agronegócio e o Setor 

Florestal. 

 
b. Critérios de transações dedicadas 

Além disto, ao realizar uma avaliação A&S de uma transação
86 

neste setor, o Societe Generale terá as 

seguintes exigências: 

•   Para operações não convencionais e combustíveis sintéticos: 

o Conformidade com exigências regulatórias atuais e locais razoavelmente previsíveis; 

o Conformidade com as Normas de Desempenho IFC, com evidencias apresentadas através de 

revisão de terceiro independente, inclusive consentimento de populações indígenas, onde 

aplicável; 

o Prestação de contas dos níveis de emissão de GEE para instalações que emitam mais de 

100.000 toneladas de equivalente CO2 por ano de acordo com metodologias e boas praticas 

internacionalmente reconhecidas como, por exemplo, o Protocolo GEE; 

o Avaliação da intensidade de GEE do combustível produzido e descrição detalhada das medidas 

implantadas para sua limitação. 

•   Além disto, para operações de gás de xisto e metano em jazida de carvão: 

o Conformidade  com as Regras de Ouro da IEA (quando aplicável as instalações),  conforme 

evidencias de revisão por terceiro independente. 

•   Para operações de biocombustíveis: 

o O Societe Generale não se envolve em transações dedicadas a novas instalações de produção 

(ou de grande extensão) que tenha o objetivo de produzir biocombustíveis de primeira geração. 

o Para novas instalações de produção de outros tipos de biocombustíveis: 

▪   Conformidade com  as Políticas Setoriais e com a Política Transetorial para Biodiversidade do 
Societe Generale; 

• Demonstração de que a economia de emissões de GEE da produção de biocombustível (em 
comparação com o combustível fóssil equivalente) e significativa com base em metodologia de 
calculo internacionalmente aceita. 

 
 
 
 

84 
Para clientes ativos na produção de biocombustíveis não diretamente ligada a produção de matéria-prima, esta informação 

deveria cobrir a gestão responsável da cadeia de suprimentos. 
85 

Como aqueles reconhecidos pela Comissão da UE na aplicação da RED UE. 
86 

Ver Processo de implantação das Diretrizes Gerais A&S no Societe Generale 
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c.  Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os   Princípios do Equador e suas normas subjacentes às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 

 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S, as Políticas Transetoriais e a Política 

Setorial para Óleo & Gás, estes critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pelo Societe Generale para 

considerar seu envolvimento em transações neste setor. 

 
ESCOPO 

 
Estas diretrizes se aplicam aos serviços bancários e financeiros fornecidos por entidades do Grupo 

Societe Generale a seus clientes envolvidos no setor de atividades que cobrem a produção a montante de 

combustíveis alternativos. Estes combustíveis são definidos da seguinte maneira: 

Óleo & Gás Não Convencional: De acordo com a definição da IEA
87

, “depósitos que requerem 

processamento elaborado para alcançar as características de óleo cru, por um lado, e gás natural, por 

outro, através de técnicas especificas de extração e/ou fases de transformação”. No âmbito desta Política 

Setorial, esta definição inclui recuperação melhorada de óleo (EOR), óleo, areias betuminosas, xisto 

betuminoso, óleo de xisto, gás de xisto, metano em jazida de carvão. 

Combustíveis sintéticos: Combustíveis obtidos a partir de carvão ou gás natural através de conversão 
química: carvão-para-líquidos (CTL), gás-para-líquidos (GTL). 

 

Biocombustíveis: Combustíveis cuja energia vem da fixação de carbono biológico. Somente 

biocombustíveis para transporte são considerados nesta Política Setorial. Biomassa para produção de 

energia e calor esta incluída na Política Setorial para Energia renovável. Uso de açúcar e amido (etanol) 

para biocombustíveis de primeira geração e oleaginosos (biodiesel) como matéria-prima. Como tais, eles 

podem competir com a demanda destes produtos como alimento. 

Atividades cobertas pela Política Setorial incluem exploração e pesquisa (combustíveis não 

convencionais), Mineração (areias betuminosas), desenvolvimento de campos ou poços e operação de 

campos ou poços (combustíveis não convencionais), produção de matéria prima (biocombustíveis), 

transformação e processamento (todos os combustíveis alternativos). 

Atividades a jusante comuns a todos os tipos de combustíveis líquidos e gasosos (refino final para óleo 

não convencional, transporte, armazenagem e distribuição) estão incluídas na Política Setorial para Óleo & 

Gás. 

 
 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento de tais processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado a 

diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87  
IEA ETSAP, Maio de 2010, Produção Não Convencional de Óleo & Gás

http://www.equator-principles.com/
http://www.iea-etsap.org/web/E-TechDS/PDF/P02-Uncon%20oil&gas-GS-gct.pdf
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CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos é aplicável a partir da data da 

sua publicação a todos os serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. Mecanismos de revisão permitirão melhoria 

contínua. 

O Societe Generale se reserva o direito de modificar esta Política Setorial a qualquer momento. Este 

documento não pode ser interpretado como um compromisso contratual. 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis 

as Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Este documento é uma tradução livre para o inglês da Política original (esboçada em francês).

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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POLÍTICA PARA O SETOR DE AGRICULTURA, PESCA E  ALIMENTOS 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Dentro da estrutura de sua política de Responsabilidade Social Corporativa , o Societe Generale (o 

“Banco”) pretende levar em conta dentro do seu grupo as questões ambientais e sociais (A&S) ligadas a 

todas as suas atividades, para melhor controlar seu impacto e promover boas práticas, para que haja 

melhoria contínua. Assim, o Banco definiu Diretrizes Gerais A&S que estabelecem normas e parâmetros 

chave para um engajamento responsável em todas as suas atividades bancárias e financeiras. Além 

desta estrutura geral, Políticas Transetoriais que tratam de questões de A&S comuns a todos os setores 

são criadas, assim como Políticas Setoriais onde o Banco analisa mais especificamente certos setores 

identificados como sensíveis e nos quais ele desempenha um papel ativo. O setor de Agricultura e 

Alimentos foi identificado como um desses setores. 

O Societe Generale oferece uma gama de serviços bancários e financeiros ao setor de Agricultura e 

Alimentos. O financiamento do agronegócio e de grande importância uma vez que 9 bilhões de pessoas 

terão que ser alimentadas em 2050 de acordo com projeções atuais, enquanto que bilhão de pessoas 

pelo menos ainda estão em situação de insegurança alimentar nos dias de hoje. Atender este desafio 

exigira um aumento importante nos níveis de produção de alimentos. Ao mesmo tempo, há evidencias 

crescentes de profundos impactos das atividades de produção agrícola e de frutos do mar nos 

ecossistemas e comunidades locais. Estes impactos não são somente perigosos para o capital natural 

comum, mas também colocam em risco os processos naturais primários que permitem a produção de 

alimentos em um momento no qual mudanças climáticas também terão efeitos importantes sobre os 

padrões de produção. O Societe Generale acredita que esta situação pede uma mudança na direção de 

praticas mais sustentáveis no setor de produção de alimentos. O Banco deseja continuar sendo um 

parceiro que agrega valor aos seus clientes neste setor, ao mesmo tempo em que se assegura de que 

este suporte seja oferecido de maneira responsável e respeitosa. É por este motivo que o Banco visa as 

mais altas normas A&S ao considerar o fornecimento de serviços bancários e financeiros ao setor de 

Agricultura e Alimentos. 

 

COMPROMISSO 
 
O Societe Generale está comprometido com a incorporação aos seus processos de tomada de decisão da 

revisão dos impactos A&S possivelmente associados às atividades de seus clientes. O Banco trabalhará 

com clientes que atendam ou que desejam atender suas normas de sustentabilidade. O Societe Generale 

tomará as medidas cabíveis caso estas normas não sejam atendidas ou caso o cliente não mais deseje 

atende-las. 

Esta Política Setorial pode se desenvolver com o tempo na medida da evolução da legislação e das 

regulamentações e como resultado das discussões entre o Banco e seus diferentes públicos interessados. 

 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Ao mesmo tempo em que cabe aos clientes do Banco gerenciar os riscos associados às suas 

próprias operações, é importante que o Societe Generale avalie a consistência de seus engajamentos 

com clientes nos termos dos princípios A&S do Banco. 

Ao avaliar a atividade e/ou transações do cliente neste setor, atenção especial é dada aos 

seguintes aspectos: 

•      Controle de segurança de alimentos; 
 

•      Impactos sobre a segurança patrimonial dos alimentos e sobre o preço dos alimentos; 
 

•      Desmatamento e conversão de ecossistemas e habitats naturais em terra agrícola;
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•  Outros impactos sobre a biodiversidade natural (através, por exemplo, da disseminação de 

químicos) e sobre a agrobiodiversidade; 

•      Impactos sobre ecossistemas costeiros e marinhos; 
 

•  Emissão de Gases de Efeito Estufa e outros impactos relacionados às mudanças climáticas 

devido à devastação de florestas ou turfa, à produção de alimentos e práticas de transformação; 

•      Erosão, compactação ou degradação do solo; 

•      Uso não sustentável de fertilizantes e pesticidas; 

•      Desenvolvimento e disseminação de biotecnologias; 

•      Impactos sobre a disponibilidade e qualidade das águas de chuva e subterrâneas; 

•      Direitos trabalhistas e condições de trabalho, incluindo saúde e segurança ocupacionais; 

•      Impactos na subsistência de pequenos produtores; 

•  Riscos de apropriação de terras, litígios relacionados à posse de terra e ao uso da terra; 

 reorganização ou deslocamento econômico; 

•      Impactos sobre povos indígenas ou terras utilizadas por povos indígenas; 

•      Perdas de alimentos e desperdício nos estágios de armazenagem, processamento ou distribuição; 
 

•      Controle da cadeia de suprimentos de empresas a jusante. 
 
 
 

PADRÕES E CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO SETOR 
 
Sendo o Societe Generale ativo em todo o mundo, as leis e regulamentações A&S que seus clientes 

devem atender variam de um país para outro ou de uma região para a outra. Como exigência mínima, o 

Societe Generale pede a eles que atendam as leis e regulamentações A&S de cada país pertinente, ao 

mesmo tempo em que os encoraja a aplicar as normas A&S do Banco. 

Várias instituições, associações corporativas e outras organizações da sociedade civil criaram normas e 

iniciativas
88 

que tratam dos impactos A&S decorrentes das atividades do setor de Agricultura e 

A l im entação . As normas e iniciativas listadas abaixo fornecem orientação para a avaliação A&S pelo 

Societe Generale neste setor: 

•  A Declaração da OIT sob re  Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho e outras 

convenções da OIT relevantes para o setor; 

•      O  Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança; 

•  As Diretrizes voluntárias sobre governança responsável da posse da terra, recursos pesqueiros e 

florestais no contexto da segurança nacional alimentar da FAO 

•      As Diretrizes para Agricultura Sustentável e Avaliações Alimentares (SAFA) da FAO (em 
desenvolvimento); 

•      As  Diretrizes SSMA para o Agronegócio/produção de alimentos do Banco Mundial. 

•      O Acordo da FAO para Promover Conformidade com as Medidas Internacionais de Gestão e 
Conservação por Embarcações Pesqueiras em Alto Mar; 

•  As  Resoluções da Assembléia Geral da ONU relativas à pesca sustentável  (inclusive a proibição 

de redes de deriva); 

•      O Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO; 

•      Os Critérios Chave de Desempenho para 2050 da WWF; 

 

 
 
 
 
 
 
 

88 
Estas normas e iniciativas podem assumir a forma de convenções, diretivas, padrões, recomendações ou diretrizes…

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://bch.cbd.int/protocol/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_en_Final_March_2012.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_en_Final_March_2012.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_en_Final_March_2012.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Guidelines_12_June_2012_final_v2.pdf
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/solutions/methodology/commodity_financing/2050_criteria/
http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en
http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en
http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en
http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm
http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.HTM
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/solutions/methodology/commodity_financing/2050_criteria/
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•  O  Fórum de Bens de Consumo e, em particular, as resoluções do Pilar de Sustentabilidade 2010 

relacionado ao desmatamento e à refrigeração; 

•      Os  Princípios para Investimento Agrícola Responsável (PRAI) da FAO, IFAD, UNCTAD e Banco 
Mundial (em fase de consulta); 

•      Os Princípios para as Áreas Agrícolas  e Guia do Investidor Responsável para Commodities da ONU 
PRI. 

 
 

Com base na análise destas iniciativas e das melhores práticas de instituições multilaterais e financeiras, o 

Societe Generale definiu os seguintes critérios A&S a serem incorporados ao seu processo de tomada de 

decisão quando examinar o fornecimento de serviços bancários e financeiros no setor de Agricultura e 

Alimentos: 

 
 

a. Critérios do cliente 

Os Clientes são encorajados a implantar as melhores práticas A&S do setor. Ao realizar uma 

avaliação A&S corporativa neste setor, o Societe Generale aplica os seguintes critérios : 

•  Clientes cujo envolvimento na produção agrícola e aquicultura seja significativo devem ter criado 

políticas e procedimentos A&S para Gestão na medida de seu impacto e que reflitam as normas 

listadas na seção acima; 

•  Clientes ativos no setor de pesca selvagem devem realizar suas atividades de modo a não levar 

ao esgotamento dos estoques e utilizar métodos que minimizem o impacto sobre outras espécies 

ou ecossistemas marinhos
89

; 

•      Clientes ativos no setor de produção de alimentos a montante são encorajados a se juntar a 

esquemas de certificação internacional
90 (caso possa ser identificado um que abranja suas atividades); 

•  Clientes envolvidos no desenvolvimento e distribuição de Tecnologia Genética devem instituir 

políticas e procedimentos transparentes que reflitam, como exigência mínima, as leis e 

regulamentações dos países nos quais eles operam e convenções internacionais tais como o 

Protocolo de Cartagena; 

•  Clientes com operações a jusante são encorajados a instituir políticas de compras que reflitam as 

exigências acima para seus fornecedores a montante. 

 
b. Critérios de transações dedicadas 

Ao realizar uma avaliação A&S da transação
91

, a Societe Generale levara especialmente em conta 

questões associadas aos direitos sobre a terra, governança e riscos de apropriação de terras no 

âmbito da estrutura definida pela FAO  Diretrizes sobre a governança responsável da posse de terras, 

pesca e florestas no contexto da segurança patrimonial nacional de alimentos. 

 
c. Princípios do Equador 

O Societe Generale aplica os   Princípios do Equador (EP) e suas normas subjacentes às transações 

abrangidas pelo escopo desta iniciativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89  
Conforme definido por convenções e acordos internacionais implantados por Organizações Regionais de Gestão da Pesca 

90 
Esquemas confiáveis de certificação tratam das questões de sustentabilidade mais prementes do setor que cobrem e são 

capazes de demonstrar eficiência operacional. Este último aspecto pode ser avaliado por meio da aderência aos códigos ISEAL de 

boas práticas e Princípios de Credibilidade. O relatór io de critérios 2050 da WWF lista esquemas voluntários de certificação para 

cada subsetor de agricultura e produção de frutos do mar. 
91 

Ver Processo de implantação nas Diretrizes Gerais A&S da Societe Generale.

http://sustainability.mycgforum.com/
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx
http://www.unpri.org/commodities/Farmland%20Principles_Sept2011_final.pdf
http://www.unpri.org/publications/commodities_2011.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_en_Final_March_2012.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_en_Final_March_2012.pdf
http://www.equator-principles.com/
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d. Critérios para derivativos de commodities agrícolas 
 

Derivativos de commodities foram criados para auxiliar participantes do mercado a melhor administrar 

seus preços e riscos financeiros. O Societe Generale e um participante destes mercados e coloca sua 

experiência a disposição de seus clientes para propor as soluções mais adequadas. 

Após os choques nos preços de alimentos dos últimos anos, e suas consequências sobre as 

populações mais pobres, surgiu um debate sobre o impacto do comercio e investimento em 

derivativos de commodities agrícolas sobre os preços destas commodities. O Societe Generale sabe 

que atividades consideradas especulativas podem, de acordo com alguns estudos, ter um papel na 

volatilidade dos preços das commodities agrícolas. No entanto, o Banco acha necessário continuar a 

ajudar os participantes do mercado nas cadeias de produção de alimentos a diminuir seus riscos. 

Consequentemente, o Societe Generale se comprometeu a não participar de qualquer comercio 

proprietário neste setor, exceto a criação de mercado
92

, e, ao comercializar em beneficio de seus 

clientes, verificar a coerência da posição com a situação de risco do cliente e abster-se de entrar em 

qualquer transação que levaria a distorções do mercado. Em qualquer caso, o Societe Generale 

atende as regras dos diferentes mercados nos quais e ativa. Além disto, o Banco apoia a criação e 

implantação de regulamentação adequada
93 

em futuras trocas e mercados, como supervisão 

adequada, aumento de transparência e controle de posições para limitar todo impacto material sobre o 

preço das commodities agrícolas. 

 
 

e. Critérios relativos a produtos de investimento e fundos com base na Agricultura 
 

Fundos com base na agricultura e produtos de investimento são fundos e produtos de investimento 

para os quais a maior parte das posições arriscadas esta propositalmente ligada a inventários de 

commodities agrícolas. 

O Societe Generale não cria tais fundos e produtos
95

, ou faz com que sejam criados. Além do mais, a 

Societe Generale não comercializa proativamente produtos primariamente ligados a commodities 

agrícolas. O Banco somente agira como intermediário caso o cliente expressamente solicitar acesso a 

tais produtos, como sugestão de outras instituições financeiras. 

 
 
Juntamente com os critérios definidos nas Diretrizes Gerais A&S e nas Políticas Transetoriais (inclusive a 

Política para Biodiversidade, de especial importância para o Setor de Agricultura e Alimentos), estes 

critérios oferecem a estrutura A&S utilizada pela Societe Generale para considerar seu envolvimento em 

transações neste setor. 

Adicionalmente, critérios específicos para os setores de Óleo de Palma e Biocombustíveis foram criados 

nas Políticas Setoriais
96 

da Societe Generale. 
 
 
ESCOPO 

 
Esta Política Setorial se aplica a todos os serviços bancários e financeiros oferecidos pelas entidades do 
Grupo Societe Generale aos seus clientes envolvidos na cadeia de valor da Agricultura e Alimentos. 

Empresas a montante incluem plantadores e empresas responsáveis por processos primários (que estão 

geralmente diretamente relacionadas a sites de produção), aquicultura e pesca selvagem. Empresas a 

jusante incluem comerciantes, processadores, fabricantes, vendedores a varejo e atacado. 
 
 
 
 

92  
Compromisso do Banco de levantar propostas e oferecer preços de modo a garantir a liquidez do mercado que pode levar a 

tomada de posição curta. 
93   

Em  particular o Ato Dodd-Frank e as regras de implantação definidas pela Comissão de Comercio de Commodities Futuros nos 

EUA e as diretivas e regulamentações adotadas ou em discussão do EMIR, MIFID e MIFIR e medidas definidas pela Comissão 

Europeia de Valores e Autoridades de Mercado na União Europeia. 
94   

Posições em futuros em agrícolas subjacentes,  ou  investimentos em produtos  (ETF,  SPV...),  cujo objetivo e armazenagem 

de commodities agrícolas. 
95   

Inclusive fundos mútuos, UCITS, SPV… 
96   

Política Setorial para Óleo de Palma e Política para o Setor de Combustíveis Líquidos e Gasosos Alternativos
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 
 
Conforme estabelecido nas Diretrizes Gerais A&S, o Societe Generale integra a avaliação de possíveis 

riscos e impactos A&S aos seus processos de tomada de decisão tanto em nível de avaliação de cliente 

quanto, quando necessário, em nível de avaliação de transação. 

O desenvolvimento desses processos levará em conta a materialidade dos riscos e poderá ser adaptado 

a diferentes países. 

As decisões do Societe Generale são baseadas na informação disponível para o Banco. O Societe 

Generale coloca todo o empenho razoavelmente possível na tentativa de garantir a qualidade e a 

confiabilidade desta informação. 
 
 
 

CRONOGRAMA - REVISÕES 
 
Esta Política Setorial para Agricultura e Alimentos é aplicável a partir da data da sua publicação a todos 

os serviços oferecidos desde então. 

Os procedimentos serão implantados progressivamente no Banco para garantir a completa integração 

destas exigências aos processos usuais de decisão. 

Mecanismos de revisão permitirão melhoria contínua. O Societe Generale se reserva o direito de modificar 

esta Política Setorial a qualquer momento. Este documento não pode ser interpretado como um 

compromisso contratual. 

 
 

Versões atualizadas serão publicadas no  Website do Societe Generale onde também estão disponíveis as 

Diretrizes Gerais A&S e todas as Políticas Setoriais e Transetoriais publicadas. 

Esta Política Setorial foi criada em francês. Versões em outros idiomas são traduções livres. 
 
 
Brasil 
 

• Revisão de Rotinas Administrativas e Controles 

• Revisão jurídica dos Contratos 

• Critérios de Identificação, mensuração e perdas 

• Tratamento de Fornecedores 

• Aprovação pelo Comitê de Crédito/Diretoria 

• Risco de Ambiental em Novos Produtos 

• Adequação do gerenciamento às mudanças legais e regulamentares 

• Análise na Abertura do Relacionamento 

• Política de RSA em operações de Crédito 

• Norma Regulamentar 31 do Ministério do Trabaho 

• Cadastro Ambiental Rural  

• Verifircar Info Publica: 
o Verificação de licenciamento ambiental 
o Consulta a informações de ações judiciais relacionadas a questões de ordem socioambiental 
o Embargos 
o Terrenos contaminados 
o Certificações de selos verdes reconhecidos pelos seus setores de atuação 
o Multas ambientais 
o Multas trabalhistas 
o Outras pesquisas 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/responsible-finance
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• Critérios de Exclusão 
o Setor de armamento 
o Comércio de animais silvestres 
o Produção, comércio ou uso de fibras soltas de amianto 
o Produção ou comércio de pesticidas/herbicidas sujeitos à suspensão gradual do uso ou 

proibições 
o internacionais 
o Violação de políticas da instituição 
o Constar no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas às de 
o escravo divulgado periodicamente pelo Ministério do Trabalho 
o Praticar trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação no trabalho ou outras ações que 

descumpram as 
o normas trabalhistas vigentes 
o Descumprimento de normas constantes na Norma Regulamentadora 31 do Ministério do 

Trabalho (exemplo: 
o agrotóxicos, transporte de trabalhadores, medidas de proteção individua, áreas de vivência, 

entre outros) 
o Sobreposição de áreas com territórios indígenas e de quilombolas 
o Comércio de espécies em extinção 
o Envolvimento com desmatamento e/ou processamento ou comercialização de madeira de 

florestas sem 
o certificação 
o Ausência das licenças ambientais aplicáveis ou outros documentos que comprovem a 

regularidade ambiental, 
o incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
o Não comprovação de propriedade da área que receberá os benefícios do financiamento 
o Restrição de beneficiamento ou composição de garantia por área aberta no Bioma 

Amazônia há menos de 5 
o anos 
o Envolvimento em corrupção, falsificação de documentos ou outras atividades criminosas 
o Outros critérios de exclusão 

 

• Modelo da Cláusula 
 

 


