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1. Escopo da Revisão Ambiental e Social. A avaliação ambiental e social (A&S) da transação 
proposta envolveu a revisão da documentação do Banco PAN de sua carteira de 
microfinanças, bem como discussões com sua Alta Gestão, incluindo o Gerente de Risco. O 
Banco Pan é um novo cliente da IDB Invest. 

2. Categorização e Racionalidade Ambiental e Social. A transação proposta é classificada 
como FI-3 por Política de Sustentabilidade Ambiental e Social da IDB Invest. Espera-se que 
os empréstimos secundários concedidos pelo Banco PAN envolvam atividades comerciais 
de segmentos de baixa renda da população, como, entre outras, a compra de motocicletas 
novas e a compra de bens e serviços correspondentes às necessidades de idosos cujos 
impactos adversos da A&S são baixos. Os empréstimos secundários serão inteiramente 
destinados à indivíduos dentro do segmento de microfinanças, visando: (i) aposentados de 
baixa renda; (ii) microempreendedores; e (iii) indivíduos de baixa renda para compra de 
motocicletas novas. Os empréstimos para aposentados e pensionistas terão uma média de 
USD 1.100,00 com prazo de 36 meses, enquanto o desconto de recebíveis de 
microempreendedores terá uma média de USD 300,00 com prazo de 1 mês e os 
empréstimos para indivíduos para financiar nova motocicletas terão uma média de USD 
2.700,00 com um prazo de 36 meses. O Banco PAN não pode utilizar recursos do BID Invest 
para financiar subprojetos da categoria A (de alto risco), nem projetos envolvendo 
atividades incluídas na lista de exclusões do BID Invest. 
 

3. Riscos e Impactos Ambientais e Sociais. Os riscos da A&S dessa transação estão 
relacionados à capacidade do Banco PAN de avaliar e gerenciar quaisquer riscos associados 
a seus empréstimos secundários. Os impactos e riscos A&S ligados aos empréstimos 
secundários a serem concedidos a indivíduos (aposentados, microempreendedores, etc.) 
provavelmente serão de natureza baixa. 
 

4. Medidas de mitigação.  O Banco PAN possui uma Política de Responsabilidade Social e 
Ambiental Corporativa (CSER), que inclui compromissos relacionados ao cumprimento das 
leis ambientais e sociais, respeito aos direitos humanos, diretrizes para a gestão do risco de 
A&S, entre outros. Estes são, em conjunto, representativos de um ESMS e considerados em 
consonância com as exigências da Política de Sustentabilidade do BID Invest. O Banco PAN 
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possui um Comitê ESG (aprovado pelo Conselho de Administração) cujo principal objetivo 
é, entre outras funções, fiscalizar a implementação da Política do CSER. O Banco também 
possui um código de conduta e ética que integra os princípios da não discriminação e 
igualdade de oportunidades, bem como um mecanismo de reclamação disponível para seus 
colaboradores. 
 

Os financiamentos concedidos pelo Banco PAN obedecerão às disposições estabelecidas na 
Lista de Exclusões de Investimentos do BID assim como as da legislação trabalhista, 
ambiental e social local. Para disseminar melhor as exigências do BID Invest, a equipe do 
Banco PAN responsável pela implementação e supervisão do ESMS e das políticas de risco 
concluirá o curso online da BID Invest para intermediários financeiros. 

 

5. Plano de Ação Ambiental e Social (ESAP). Não aplicável. 
 

6. Informações de contato Para consultas sobre o projeto, incluindo questões ambientais e 
sociais relacionadas a uma transação do BID Invest, entre em contato com o cliente 
(consulte a guia Resumo de Investimentos)  ou com o IDB Invest usando o e-mail  
requestinformation@idbinvest.org. Como outra alternativa,  as comunidades afetadas têm 
acesso ao Mecanismo Independente de Consulta e Investigação do IDB Invest escrevendo 
para  mecanismo@iadb.org  ou MICI@iadb.org, ou ligando para +1(202) 623-3952. 
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