Monitorando
Investimentos Éticos
Juntos por um mundo melhor

Um projeto do Steyler Ethik Bank

Natureza e objetivo do projeto
O Steyler Ethik Bank trabalha para construir um
mundo baseado no respeito pela Justiça, Paz e Integridade da Criação (JUPIC) através do investimento
ético. Como um investidor ético, Steyler Ethik Bank
seleciona cuidadosamente empresas que cumprem
com estes princípios e valores. A seleção é baseada
em uma avaliação séria do comportamento social e
ambiental das empresas. O Steyler Ethik Bank quer
colaborar com as Missionárias Servas do Espirito
Santo (SSpS), os Missionários s do Verbo Divino
(SVD) e VIVAT Internacional (referido como VIVAT) para obter experiências das bases e conhecimento sobre o que está acontecendo no local. Estas
informações poderão servir de apoio ao processo de
seleção das empresas e às respectivas decisões de
investimento do banco.
Compreensão básica do projeto
As empresas são responsáveis por muitas questões
que tem impacto em JUPIC. Em muitos países, os
missionários e a população local vem sofrendo injustiça social, assim como as consequências da destruição do meio ambiente. O Steyler Ethik Bank quer
usar a sua influência sobre as empresas como uma
ferramenta para enfrentar os desafios sociais e ecológicos causados pelas mesmas. Para ser crível e bem
sucedido neste esforço, necessitamos de informações
relevantes acerca das práticas locais destas empresas.
Manuseio das suas informações
O Steyler Ethik Bank usará suas informações internamente para decisões de investimento e, possivelmente também, para um diálogo com a empresa a fim

de desafiá-la para mudar as suas práticas antiéticas.
Caso as mudanças necessárias não sejam realizadas,
o Steyler Ethik Bank poderá optar por deixar de investir na referida empresa.
Fonte das suas informações
Os seus relatórios deverão ser baseados na sua própria observação ou em relatos de pessoas que trabalham ou vivem perto da empresa. Ao fornecer-nos
informação “exclusiva” e não relatos da mídia, vocês
nos ajudam a vincular a nossa decisão de investimento ético com o seu trabalho missionário diário.
Garantia da sua segurança
O Steyler Ethik Bank entende que a sua situação de
segurança está relacionada com o nível de liberdade
de expressão do país em que trabalha. Para proteger a
sua segurança, o Steyler Ethik Bank irá garantir o seu
anonimato e não divulgará nem o seu nome nem o da
sua congregação.
Vantagens recíprocas
Você pode ajudar o Steyler Ethik Bank e a sua credibilidade como um investidor ético. Ao mesmo tempo,
este projeto dá-lhe esperança de que as empresas possam mudar o seu comportamento social e ambiental,
ajudando-o a prosseguir a missão da família Arnaldina e da VIVAT. O Steyler Ethik Bank vem apoiando
financeiramente os projetos missionários SSpS e
SVD desde 1964. Quanto melhor for o desempenho do banco, com base em boas decisões enquanto
investidor ético, melhor será o apoio financeiro que
o banco poderá oferecer para a missão da família
Arnaldina.

Steyler Ethik Bank foi fundado em 1964 pela Congregação do Verbo Divino (SVD). O banco está localizado
em Sankt Augustin, Alemanha. Na Alemanha, os Missionários do Verbo Divino são chamados “Missionários de
Steyl”. Portanto, o nome original do banco é Steyler Bank, que mais tarde foi mudado para Steyler Ethik Bank
para dar ênfase ao nosso foco ético. Internacionalmente, o banco é também conhecido como “Banco da SVD”.

Forma de comunicação

Normalmente, o Steyler Ethik Bank toma a iniciativa
e solicita à rede SSpS, SVD e VIVAT que forneça
informações a partir de suas base sobre uma empresa
que seja relevante para as suas decisões de investimento. Para isso, o Steyler Ethik Bank entrará em
contato com os coordenadores JUPIC das referidas
Congregações e eles, por sua vez, entrarão em contato com você por email. Você terá então duas escolhas
alternativas para responder ao email:
A.
Informação livre
Você pode dar a sua informação de forma livre.
Apenas escreva o que você viu, ouviu ou leu sobre
determinada empresa. Por exemplo:
„Caro N.N. (Coordenador/a JUPIC SSpS/SVD),
Eu li o pedido do Steyler Ethik Bank sobre a empresa
X. Em nosso país, esta empresa está situada na Cidade/Região Y. Conversei com algumas pessoas que trabalham na empresa. Elas relataram-me as seguintes
experiências negativas: A empresa X desrespeita os
direitos humanos de forma massiva. As pessoas são
vistas e tratadas como objetos... As consequências
para os povos indígenas são desastrosas... Os direitos trabalhistas são massivamente desconsiderados e
violados. Há acidentes recorrentes com um número
significativo de mortes em operações da empresa...
Com os seus projetos de mineração, a empresa X
destrói o meio ambiente: o seu consumo de água
ameaça o lençol freático...“
B.
Questionário
Você também pode usar o seguinte questionário como
ajuda para identificar as características do comportamento social e ambiental das empresas.
• Seu nome e o de sua Organização
• Sua situação de segurança
Escolha uma categoria:
		 - Totalmente livre para dar informações
		 - Informação livre, mas deve ser tratada com
		 cuidado
		 - Situação grave com risco de vida
• Nome da Empresa
• País / Região / Cidade
• Controvérsias na Empresa:

1.
Práticas Ambientais controvertidas:
p. ex.: poluição do ar, poluição da água, destruição
das florestas, grilagem de terras...
2.
Violações dos Direitos Humanos:
p. ex.: tráfico humano, pressão sobre os povos indígenas, exploração de mulheres, crianças...
3.
Violações dos direitos trabalhistas:
p. ex.: condições de trabalho análogas à escravidão,
salários injustos, horas de trabalho excessivas, ...
4.
Outros:
p. ex.: suborno, fraude, lavagem de dinheiro ...
• Fonte de informação, por exemplo: observação
própria, relatos de pessoas que trabalham ou vivem
nas proximidades da empresa...
C.
De própria iniciativa
Além de responder aos nossos pedidos você também
pode fornecer ao Steyler Ethik Bank informações
baseadas em sua experiência e ministério.
Um exemplo de um e-mail informal:
„Escrevo-lhes este e-mail apenas para compartilhar
sobre um desastre ambiental que estamos enfrentando
estes dias com relação aos incêndios florestais na Indonésia. Muitos casos de incêndios na floresta tropical da Indonésia envolvem principalmente empresas
de óleo de palma e de madeira. Até agora, existem 10
empresas nacionais e estrangeiras que estão supostamente envolvidas em incêndios florestais nas ilhas
de Sumatra e Kalimantan. Milhares de pessoas estão
sofrendo da doença ISPA e houve relatos de morte de
algumas crianças em idade escolar. Algumas ONGs,
entre elas a SVD JUPIC, estão protestando contra
esta calamidade... Como vocês sabem, os produtos
de óleo de palma das empresas indonésias destinamse principalmente para o mercado europeu através
da Holanda e da Noruega. Se você ou suas redes de
contatos estiverem interessados em obter mais informações sobre o problema, estaremos disponíveis em
compartilhá-las.“
O Steyler Ethik Bank deseja colaborar com você!
Samuel Drempetic
Gerente de Ética e Sustentabilidade no Steyler Ethik
Bank
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