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Você já imaginou se as empresas, verdadeiramente, fossem capitalistas 
conscientes? Agora imagine se esta empresa fosse um Banco, você 
acreditaria? Então acredite, pois vamos falar sobre o caso do Triodos 
Bank. 

O Triodos Bank NV foi estabelecido na Holanda em 1980. Ao longo de 
sua história abriu várias filiais, tendo hoje, na Bélgica, Alemanha, Reino 
Unido, França e Espanha. Seu nome vem do grego, que significa 
"abordagem de três vias" que são: pessoas, planeta e lucro. Pelo que se 
conhece este é o primeiro banco ético da história, fundado com bases 
na antroposofia, em homenagem ao trabalho de Rudolf Steiner. 

A missão do Triodos Bank é: “fazer com que o dinheiro funcione para 
mudanças sociais, ambientais e culturais positivas”. Isso faz com que o 
banco se destaque ao financiar empresas que, em primeiro lugar, o 
próprio banco acredita, e que também podem gerar valor cultural e 
beneficiar pessoas e meio ambiente. 

Alguns exemplos que demonstram a consciência do Triodos Bank: Em 
1980, o Triodos lançou o primeiro "fundo verde", um fundo para projetos 
amigos do ambiente, na Bolsa de Valores de Amsterdã. O banco 
também atuou do setor de energia renovável, investindo em um parque 
eólico na Alemanha, com operação desde 1999 e que consiste em 70 
turbinas Enercon, e em um projeto da Pyranergy Solar, empresa que 
opera painéis solares e que forneceu eletricidade verde para mais de 
1.500 residências. Outra área de investimento foi o mel e cera de abelhas 
na Etiópia, que possui certificação orgânica e de comércio, e que 
trabalha com 450 agricultores.  

Perceba que, a concessão de crédito vai além da necessidade, e envolve 
o propósito do banco e clientes na forma de utilizar o dinheiro. Dessa 
maneira, o Triodos Bank busca conectar os poupadores e investidores 
que desejam impactar positivamente a sociedade com empreendedores 
sociais sustentáveis. 

Diante disso, podemos ver nos números do Triodos Bank que estes 
conceitos funcionam. Em 2017, o banco teve uma receita de R$ 240,3 
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milhões de euros, com um lucro líquido de 37,4 milhões. Em 2018 
chegou à marca de 700.000 clientes em todo o mundo. Além disso o 
Triodos preza pela transparência e publica detalhes de cada 
organização e exibe seu relatório anual online (Clique aqui para saber 
mais). 

Agora, fica a pergunta chave para reflexão: o que seu dinheiro nutre? 

 

Por Felipe Rossi Paschoal 

Associado Engajado do ICCB 


