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1. INTRODUÇÃO 
 

 A política de Risco Socioambiental do Banco é definida pela Diretoria, considerando 

os normativos em vigor e as melhores práticas de governança. Para atingir seus 

objetivos a Instituição desenvolveu uma estrutura de gerenciamento de riscos 

socioambientais em conformidade com a Resolução 4327 e compatível com a 

relevância e proporcionalidade da exposição da Instituição ao risco. 

 

2. PREMISSAS 

 Entendemos que atuar com responsabilidade socioambiental é, antes de tudo, agir 

de maneira ética e transparente em todos os negócios, zelando para que os recursos 

sejam utilizados de maneira consciente e sustentável; 

 Os princípios que norteiam os valores do Banco se refletem na construção de 

relacionamentos éticos, duradouros, baseados no respeito aos clientes, 

colaboradores, parceiros, autoridades e a todos os públicos com os quais se 

relaciona; 

 O Banco não opera com linhas de crédito voltadas para financiamento de projetos 

atuando, basicamente, como supridor de recursos para capital de giro o que ajuda a 

mitigar a exposição a risco socioambiental. 

 

3. GERENCIAMENTO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 

 O gerenciamento de Risco Socioambiental abrange somente os clientes pessoas 

jurídicas de operações ativas, cujo valor ultrapasse a quantia de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais) e cujo prazo seja superior a 12 meses; 

 A avaliação da conduta socioambiental se dá através de questionário preenchido 

pelos clientes acima selecionados, contemplando os itens considerados relevantes 

para a decisão da aprovação do relacionamento. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

 Sempre que um cliente for avaliado e se enquadrar no perfil para uma operação de 

crédito, a Gerência de Crédito e Cadastro ao analisar a documentação legal 

apresentada, de acordo com nosso Manual de Procedimentos e Controles Internos, 

exigirá o preenchimento do Questionário de Informações Socioambientais (Anexo 1); 
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 Caso o cliente declare não possuir alguma certificação exigida ou apresente alguma 

demanda socioambiental, de acordo com as pesquisas conduzidas pela Gerência de 

Crédito e Cadastro, tal fato será evidenciado no relatório correspondente; 

 Se o Banco tomar conhecimento, por qualquer fonte, de alguma ocorrência 

envolvendo risco socioambiental, será elaborado relatório específico, 

independentemente do valor da operação do cliente; 

 A ocorrência será analisada pelo Comitê de Crédito que decidirá pela penalização no 

Rating do cliente ou pela não realização da operação ou pela suspensão do limite 

em função da gravidade da ocorrência; 

 Além do questionário de Informações Socioambientais o Banco efetuará, também,  

pesquisa no site do Ministério do Trabalho e Emprego para identificar se a empresa 

consta do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a 

condições análogas às de escravo conhecido como Lista Suja MTE; 

 

5. CONTROLE  

 O controle é efetuado pela Gerência de Crédito e Cadastro quando da análise 

cadastral inicial e suas renovações.  

 

6. ESTRUTURA DA ÁREA DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 
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7. ATRIBUIÇÕES 

 Diretor Responsável 

 Definir diretrizes; 

 Revisar e aprovar as Políticas e Normas de Gerenciamento de Riscos 

Socioambientais anualmente. 

 

 Comitê de Crédito 

 Avaliar a ocorrência evidenciada no Relatório de Crédito, quando for o caso, para 

definição do tratamento a ser dado quanto à pontuação ou mesmo suspensão do 

crédito; 

 Analisar os novos produtos incorporados à carteira do Banco no tocante a exposição 

a riscos socioambientais; 

 

 Auditoria Interna 

 Avaliar o cumprimento da política e a eficácia dos sistemas de medição, monitoração 

e controle de exposição ao risco de mercado; 

 Contribuir para a identificação de riscos e controles das operações e produtos 

expostos a riscos socioambientais; 

 

 Gerência Comercial 

 Providenciar, junto aos clientes, o completo preenchimento do Relatório de Riscos 

Socioambientais, quando for o caso; 

 Nas visitas aos clientes, procurar apurar todas as informações adicionais que 

considerar relevantes para a mitigação de eventuais riscos socioambientais a que o 

Banco possa estar exposto, mesmo que não estejam contemplados no Relatório de 

Riscos Socioambientais; 

 Atuar em conjunto com a Gerência de Crédito e Cadastro, na apuração e elucidação 

de eventuais dúvidas quanto ao risco socioambiental identificado, solicitando a 

imediata documentação correspondente; 

 Contribuir com sugestões para melhoria dos processos; 
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 Gerência de Crédito e Cadastro 

 Identificar e avaliar os riscos socioambientais quando da análise ou renovação da 

documentação cadastral dos clientes, quando for o caso;  

 Evidenciar no Relatório de Crédito, os riscos socioambientais identificados para 

apreciação do Comitê de Crédito; 

 Atuar em conjunto com a Gerência Comercial, na apuração e elucidação de 

eventuais dúvidas quanto ao risco socioambiental identificado, solicitando a imediata 

documentação correspondente; 

 Contribuir com sugestões para melhoria dos processos; 

 

 Gerência de Riscos e Compliance 

 Identificar e avaliar riscos e controles e contribuir com sugestões para melhoria dos 

processos; 

 Estruturar, para aprovação pelo Comitê, os Normativos referentes a riscos 

socioambientais; 

 Garantir mecanismos de suporte, para os níveis superiores da estrutura, que 

possibilitem o acompanhamento das normas e procedimentos definidos pela 

Diretoria; 

 Acompanhamento dos normativos expedidos pelos órgãos reguladores, sobre riscos 

socioambientais; 

 Garantir que as diretrizes e normas aprovadas pelo Diretor Responsável sejam 

traduzidas em procedimentos passíveis de acompanhamento por todas as áreas 

envolvidas; 

 Registrar os dados sobre perdas efetivas em função de danos socioambientais; 

 Contribuir com sugestões para melhoria dos processos; 


