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1 INTRODUÇÃO 

O risco socioambiental, são as possibilidades de ocorrerem perdas, 

devido a fatores decorrentes de danos socioambientais, seja localmente ou 

regionalmente. 

O desenvolvimento sustentável, é estratégia de desenvolvimento da 

atividade econômica, em consonância com as demais atividades sociais, e com 

a utilização adequada de recursos que estão disponíveis no meio ambiente. 

A Sulcredi, é comprometida com crescimento da comunidade local e de 

toda a sociedade a qual é pertencente, bem como, procura contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e dentro das possibilidades busca alternativas de 

inibir ou reduzir os riscos nos aspectos sociais e ambientais. 

A adoção de práticas mais ecoeficientes da instituição gera vários 

benefícios, principalmente com promoção da cultura e suas práticas na 

sociedade.  

Existem sete elementos fundamentais para o alcance da ecoeficiência: 

Minimizar a intensidade do uso de materiais; 

Minimizar a dispersão de substâncias tóxicas; 

Minimizar o uso de energia e água; 

Fomentar a reciclagem e o reuso de materiais; 

Optar pela utilização sustentável de recursos renováveis; 

Estender a durabilidade dos produtos; 

Promover a educação das partes interessadas para um uso mais racional 

dos recursos naturais e energéticos. 

 

2 DA POLÍTICA 

A presente política visa atender os princípios e diretrizes que são 

norteados pela resolução 4.327/2014, nos aspectos de natureza socioambiental, 

juntamente com as partes interessadas que são os associados/clientes, 

terceirizados e usuários de produtos e serviços, dos quais a instituição 

disponibiliza. 
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Conforme a resolução, esta Política de responsabilidade Socioambiental 

(PRSA), deverá ser revista minimamente a cada cinco anos pelo Conselho de 

Administração. 

 

3 PRINCÍPIOS E RESPONSABILIDADES 

A Política de Responsabilidade Social e Ambiental da Sulcredi Ouro, é 

voltada aos princípios do cooperativismo. Assim como seus associados 

contribuem de forma equitativa, sendo controlado democraticamente o capital da 

cooperativa.  

Ainda, a Sulcredi Ouro, com o objetivo de cumprir seu compromisso 

social, dispõe de mecanismos criteriosos, que fazem parte das análises 

documentais solicitadas para liberação de recursos. 

O gerenciamento do risco socioambiental prevê a adoção de 

procedimentos, sistemas e rotinas a fim de identificar, classificar, avaliar, 

monitorar, mitigar, controlar e reportar os riscos socioambientais presentes nas 

operações, de acordo com a natureza dos produtos, serviços e atividades 

financiadas, elencados a partir dos princípios de relevância e proporcionalidade 

 

4 GOVERNANÇA 

A governança é fundamental para garantir a sustentabilidade nos 

processos de trabalho e decisórios da cooperativa.  

A Sulcredi Ouro, mantém estrutura de governança compatível com o seu 

porte, a natureza do seu negócio, a complexidade de serviços e produtos 

oferecidos, bem como com as atividades, processos e sistemas adotados, para 

assegurar o cumprimento das diretrizes e dos objetivos da Política de 

Responsabilidade Socioambiental, de acordo com o que é instruído na resolução 

4.327/2014. 

Por ser facultativa a constituição de comitê de responsabilidade 

socioambiental, a instituição opta por não constituí-lo. 

Caberá a gestão da cooperativa, comunicar e disponibilizar as 

atualizações da PRSA, a funcionários e demais interessados via Intranet e site 

da Instituição. 
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5 DO GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL 

A Sulcredi Ouro em suas atividades desempenhadas e na política de 

Responsabilidade Socioambiental, considera os riscos de acordo com a 

Resolução 4.327/2014: 

I - sistemas, rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, 

avaliar, monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas 

atividades e nas operações da instituição;  

II - registro de dados referentes às perdas efetivas em função de danos 

socioambientais, pelo período mínimo de cinco anos, incluindo valores, tipo, 

localização e setor econômico objeto da operação;  

III - avaliação prévia dos potenciais impactos socioambientais negativos de 

novas modalidades de produtos e serviços, inclusive em relação ao risco de 

reputação; e  

IV - procedimentos para adequação do gerenciamento do risco socioambiental 

às mudanças legais, regulamentares e de mercado. 

De acordo com cada linha de empréstimos, quando identificados riscos 

relevantes ao meio ambiente, será solicitado laudo de profissional qualificado. 

De modo a concluir, além do projeto elaborado, avaliado e assinado por 

profissionais habilitados e contratados pelo tomador do recurso, a Sulcredi Ouro, 

com objetivo de melhor atender a norma e também minimizar os riscos para a 

instituição, solicita documentação complementar, como citado abaixo: 

 

 

 

6 PLANO DE AÇÃO 

De acordo com a norma, deverá a instituição estabelecer plano de ação 

visando a implementação da referida política.  

Parágrafo único. O plano mencionado no caput deve definir as ações 

requeridas para a adequação da estrutura organizacional e operacional da 

instituição, se necessário, bem como as rotinas e os procedimentos a serem 

executados em conformidade com as diretrizes da política, segundo cronograma 

especificado pela instituição. 
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Para a Sulcredi, o plano de ação está voltado aos cuidados que a 

instituição já possui em seus processos internos, mediante suas atividades de 

produtos ou serviços disponibilizados para a sociedade, especialmente ao que 

se tratar de social e ambiental, possam interferir na natureza de forma negativa. 

 

6.1 MEDIDAS DISCIPLINARES  

Caso venha ocorrer incidentes, e que, a cooperativa tiver de algum modo 

responsabilidades, com o objetivo de minimizar os efeitos negativos causados, 

será elaborado pelo Conselho de Administração, equipe de funcionários, diretor 

responsável e quando necessário contratado terceiros, para elaboração de plano 

para adequação ou reversão de efeitos, este último quando for possível. 

Ciente dos reflexos que poderão recair sobre a cooperativa em casos de 

descumprimento desta Política de Responsabilidade Socioambiental, e ainda, 

por estar sendo auditada por auditoria Cooperativa e Auditoria Interna, a Sulcredi 

Ouro, buscará estar em sintonia com o normativo, mantendo a política 

implementada e disponibilizada para os devidos interessados ou usuários. 

 

7 DIRETOR RESPONSÁVEL 

Cooperativa terá um Diretor Responsável pela Política de 

Responsabilidade Socioambiental (PRSA), cabendo a este: 

-Assegurar sua divulgação interna e externa. 

-Monitorar o cumprimento das ações estabelecidas nesta política; 

-Em caso de não aplicabilidade, deverá reportar ao Conselho de Administração 

pra as devidas providencias (CA analisará caso a caso para tomadas de decisões); 

-Será responsável para a dar as tratativas e encaminhamentos para a revisão 

desta política que deverá ocorrer no mínimo a cada 5 (cinco) anos; 

  

 

OBS: A data da aprovação pelo Conselho de Administração e número de ata 

será mencionada ao final desta política. 
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Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 
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