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1. Introdução

A Banricoop é uma sociedade cooperativa que visa o desenvolvimento econômico e social
dos seus cooperados através do desenvolvimento do hábito de poupança e oportunizando a
mutualidade financeira e a realização dos seus projetos pessoais.
Para isso, a gestão é democrática contando com a participação dos cooperados.
Entre os valores da Banricoop, encontram-se a ética, a transparência, a mutualidade, a
efetividade, o profissionalismo, a autonomia, a legalidade a responsabilidade socioambiental.
Este último, envolvendo produtos, serviços, ações e condutas que respeitem, protejam e
desenvolvam a comunidade e o ambiente em que a Cooperativa atua.

2. Objetivo

Esta Política estabelece princípios e diretrizes para orientar as boas práticas de
sustentabilidade da Banricoop e a gestão dos riscos socioambientais, assegurando o
desenvolvimento de atividades socialmente responsáveis, evitando as perdas decorrentes de
danos ambientais causados no desenvolvimento de suas atividades, seja diretamente ou
indiretamente, por ações de tomadores com os quais a instituição mantém alguma operação,
visando à preservação do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos e o bem estar de
seus colaboradores.

3. Princípios e Diretrizes

Os princípios socioambientais na Banricoop visam uma atuação ética e transparente,
buscando o desenvolvimento econômico da sociedade, com utilização consciente dos recursos
disponíveis, colaborando assim para a preservação do meio ambiente e oferecendo condições
saudáveis para seus trabalhadores exercerem suas atividades.
De acordo com a área de atuação da Banricoop, a natureza de suas operações e também
seu porte, o risco socioambiental decorrente de sua atividade apresenta baixo impacto, o
mesmo ocorrendo com o alcance de suas ações. O que, por outro lado, não inviabiliza o
incentivo às boas práticas, à educação e ao exemplo na sua própria forma de atuação como
disseminador do conceito de responsabilidade socioambiental e da conscientização de
colaboradores e parceiros.
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Nas práticas diárias, a Banricoop adota e difunde, além dos Princípios do Cooperativismo1,
os princípios ambiental e socialmente responsáveis, como:
• Respeitar e valorizar a diversidade e a equidade nas relações;
• Evitar o desperdício e o consumo exagerado de recursos;
• Estimular o uso de correspondência por meio eletrônico ou digital, reduzindo o consumo
de papel e toner;
• Proporcionar adequado descarte de matérias recicláveis e encaminhá-los para este fim;
• Contribuir para o desenvolvimento do potencial de seus colaboradores;
• Promover a ética e os direitos humanos e dos trabalhadores;
• Promover educação financeira para seu quadro social e para a comunidade onde os
mesmos estão inseridos;
• Disseminar acesso à tecnologia para pessoas da terceira idade.
4. Governança

A estrutura de governança da gestão de riscos e responsabilidades socioambientais na
Banricoop é compatível com o porte, com a natureza e a complexidades dos produtos e serviços
ofertados ao seu público e faz parte do Comitê de Riscos da Banricoop, o qual é responsável
pela orientação aos colaboradores quanto as melhores práticas a serem adotadas no dia a dia.
Algumas ações a serem adotadas pela cooperativa e desejadas em relação aos parceiros e
fornecedores, dizem respeito a:
•

Observar critérios como recolhimento de encargos, política de eliminação de resíduos,
não emprego de mão de obra infantil na contratação de fornecedores;

•

Praticar a inclusão social através de sua política de gestão de pessoas;

•

Definir política de eco eficiência, com indicadores mensuráveis, oferecendo treinamento
adequado aos colaboradores;

•

Praticar programa de voluntariado, através da realização de ações de educação
financeira e inclusão digital;

Adesão livre e voluntária
Gestão democrática
Participação econômica dos membros
Autonomia e independência
Educação, formação e informação
Intercooperação
Interesse pela comunidade
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•

Agir de acordo com Código de Conduta da Cooperativa.
O Comitê de Riscos da Banricoop é o responsável por monitorar o cumprimento das ações

acima identificadas, avaliando a efetividade das ações, identificando eventuais deficiências e
promovendo melhorias necessárias.

5. Responsabilidades

A Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental deve ser aplicada e
observada por todas as instâncias da Banricoop.
O Conselho de Administração deve promover e estimular a adesão das diretrizes e
princípios estabelecidos nesta política.
Os Diretores Executivos devem apoiar as áreas institucionais e de negócio na
implementação desta política, coordenando as instâncias relacionadas à Governança de
Sustentabilidade, envolvendo as áreas pertinentes na avaliação da adesão a compromissos
voluntários e respostas a pesquisas e questionários de sustentabilidade e, quando necessário,
submetê-los à aprovação do Comitê de Riscos.
O Diretor responsável pelo gerenciamento do risco socioambiental é o Diretor
Administrativo.

6. Gerenciamento do Risco Socioambiental

Considerando o porte da Banricoop e a natureza das nossas operações, julgamos não ser
necessário adquirir ou desenvolver sistema próprio para o gerenciamento do risco
socioambiental.
Cabe ao Comitê de Riscos o monitoramento das ações da Cooperativa e de seus
fornecedores, emitindo relatório sempre que identificar desconformidade com a política aqui
expressa ou alguma outra situação que possa colocar em risco a reputação da instituição ou que
indique possíveis perdas.
A área de Controladoria é a responsável pela divulgação e atualização de eventuais
mudanças na legislação vigente, bem como nos impactos que possam haver na Banricoop.
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