
 

Política de Responsabilidade Socioambiental 

Resolução Nº 4.327, de 25 de Abril de 2014, do Conselho Monetário Nacional 

Ciente de nossa função como intermediadores de recursos entre os diferentes agentes 

econômicos, nós do BOCOM BBM (Conglomerado Financeiro) acreditamos que temos um papel 

fundamental no direcionamento responsável do capital para projetos e atividades que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável ambiental e social e para o emprego ético dos 

recursos naturais por nossos clientes. 

 

1. Objetivo 

A Política de Responsabilidade Socioambiental constitui um conjunto de diretrizes e 

responsabilidades para promoção e orientação de práticas socioambientais no controle e no 

gerenciamento de Risco Socioambiental nas operações de crédito do Banco BOCOM BBM S.A. 

(“BOCOM BBM”). 

A implementação de uma  Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pela instituição 

financeira  tem como objetivo definir as diretrizes que devem ser adotadas nos procedimentos 

para identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental 

presente nas atividades e nas operações com os  clientes do segmento de crédito, de forma que 

seja possível mensurar a exposição do BOCOM BBM aos reflexos das atividades de potencial 

impacto ou atos lesivos praticados por nossos clientes  

Adicionalmente, a presente Política reforça nosso compromisso em observar e cumprir as leis 

vigentes, comunicando casos suspeitos às autoridades competentes, quando cabível, bem como 

estabelece funções e responsabilidades relacionadas ao seu cumprimento. 

2. Risco Socioambiental 

Os riscos socioambientais, neste contexto, são definidos como a possibilidade de ocorrência de 

perdas para as instituições financeiras, decorrentes de danos socioambientais. 

3. Governança 

Possuímos estrutura de governança apta a dar tratamento adequado às questões 

socioambientais, proporcionalmente à exposição e à declaração de apetite ao risco da instituição, 

assegurando a aderência e a integração com as demais políticas. 



 

A área responsável pela identificação, classificação e monitoramento do aspectos relacionados 

ao risco socioambiental está subordinada à diretoria executiva responsável pelo Gerenciamento 

de Risco da Instituição. 

Portanto, o diretor e o gerente, que atuam ativamente na aprovação e gestão de relacionamento 

quanto ao risco socioambiental, estão subordinado diretamente ao CFO da instituição.  

Por fim, a presente política é submetida à avaliação do Conselho de Administração. 

4. Premissas 

4.1. Operações Analisadas 

As diretrizes definidas na presente política aplicam-se à todas os relacionamentos cujo 

objetivo seja operar produtos do ofertados no segmento de crédito 

Eventualmente, haverá classificação de risco de grupos econômicos que não operam produtos 

de crédito, porém, foram captados pelas áreas comerciais que atuam no segmento. 

As operações serão submetidas à avaliação com base em critérios consistentes e passíveis de 

verificação, tais como, o setor econômico da atividade desempenhada pelo grupo, o produto 

operado, as garantias oferecidas, registros públicos relativos à comunidades étnicas. 

 

04.02. Partes Consideradas 

Para fins de classificação de risco socioambiental, são considerados apenas os apontamentos 

identificados quanto às partes diretamente relacionadas à operação, quais sejam, clientes, 

seus garantidores e avalistas. 

04.03. Produtos e Serviços 

A implementação de novos produtos e serviços deverá considerar a análise dos aspectos 

socioambientais de maneira a possibilitar seu eventual enquadramento como produto de alto 

impacto. 

04.05. Trabalho Escravo e Crédito Rural 

Fica vedada a contratação ou renovação, ao amparo de recursos de qualquer fonte, de 

operação de crédito rural, inclusive a prestação de garantias, bem como a operação de 



 

arrendamento mercantil no segmento rural, a pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro 

de Empregadores que mantiveram trabalhadores em condições análogas à de escravo 

instituído pelo órgão competentes, em razão de decisão administrativa final relativa ao auto 

de infração. 

04.06. Dimensões de Impacto 

As verificações descritas nos procedimentos de análises de risco socioambiental definidos 

conforme diretrizes da presente política tem por objetivo minimizar impactos das seguintes 

dimensões: 

 

a) Crédito: Possibilidade de perdas financeiras decorrentes de eventos socioambientais 

que causem  danos a clientes, comprometendo sua capacidade de pagamento de 

compromissos. 

b) Legal: Existência de arcabouço legal capaz de corresponsabilizar nossa instituição em 

função de práticas que importem em descumprimento da legislação socioambiental 

vigente ou cause um dano ambiental relevante. 

c) Reputacional: Possibilidade de imagem da instituição estar atrelada a irregularidades 

socioambientais 

 

5. Diretrizes 

  

A análise socioambiental é parte inerente ao processo de avaliação de risco de crédito, e, 

portanto, qualquer operação aprovada em Comitê de Crédito somente é desembolsada 

havendo aprovação da área de PLD/PAI para Atividades de Crédito (doravante, “PLD/PAI”).  

 

6. Responsabilidade 

 

6.1. Área de PLD/PAI 

Para estar em conformidade com esta Política, as seguintes diretrizes devem ser observadas 

pela área de PLD/PAI: 

• Desempenhar as rotinas de análise, classificação e monitoramento descritas no 

documento “Procedimento Operacional de RSA – Análise de Risco Socioambiental” 



 

• Reportar para a área de Controle de Crédito, quando for de seu conhecimento, 

qualquer ocorrência de não cumprimento desta Política. 

 

6.2. Área de Controle de Crédito 

Para estar em conformidade com esta Política, as seguintes diretrizes devem ser observadas 

pela área de Controle de Crédito: 

• Verificar a existência de passivos ambientais nas garantias prestadas pelas empresas. 

• Verificar a existência de constituição de reserva legal quando houver imóveis rurais 

em garantia. 

 

7. Legislação / Regulação Relacionada 

Resolução CMN Nº 4.327, de 25 de Abril de 2014 

Resolução CMN Nº 4.557, de 23 de Fevereiro de 2017 

Resolução CMN Nº 3876, de 22 de junho de 2010 

8. Das responsabilidades dessa política 

Responsabilidade Responsável 

Área responsável pela gestão da política PLD/PAI para Atividades de Crédito 

A quem se aplica Operações do Segmento de Crédito 

Quem aprova 
Diretor de PLD/PAI para Atividades 

de Crédito 

 

9. Referência Interna 

Procedimento Operacional de RSA – Análise de Risco Socioambiental. 

 



 

 

10. Controle de versões e validade da política 

 

Esta política tem validade de 5 anos 

Versão Data Histórico Autores 

1. 01/03/2015 
Criação do 

Documento 
Compliance 

2 23/03/2016 

Revisão com 

alterações no 

documento 

Compliance 

3. 08/03/2017 

Revisão sem 

alterações no 

documento 

Compliance 

4. 20/03/2018 Revisão Compliance 

5. 08/08/2018 Revisão Controle de Crédito 

6. 05/04/2021 Revisão PLD/PAI para Atividades de Crédito 

 

11. Aprovações 

 

Gerente de PLD/PAI para Atividades de Crédito – Yan Mannarino 

 

 

Diretor de PLD/PAI para Atividades de Crédito – Luiz Augusto Maffaziolli Guimarães 


