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Política de Responsabilidade Socioambiental
APRESENTAÇÃO
Esta Política estabelece princípio e diretrizes para orientar as boas praticas de sustentabilidade da
Educredi 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 mantem
alguma operação, visando a preservação do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos e o bem estar de
seus colaboradores.
A Política de Gerenciamento do Risco Socioambiental (PGRSA), foi revisada e aprovada pelo Conselho
de Administração em 14 de maio de 2017, posterior a desfiliação a CECRERS. Tem como objetivo estabelecer
as diretrizes para a Instituição obter controle sobre os riscos socioambientais inerentes ao negócio e gerenciá‐
los, buscando minimizá‐los para proteger o patrimônio da Instituição e, consequentemente, salvaguardar o
patrimônio e os interesses de seus associados, empregados e demais partes interessadas.

PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) estabelece as diretrizes e ações que devem ser
adotadas no sentido de atender os preceitos de normativos vigentes, bem como reforçar o compromisso da
Cooperativa com a Sustentabilidade socioambiental de suas comunidades.
A Cooperativa Educredi adota princípios cooperativistas e valores éticos, estimulando o diálogo com as
partes interessadas. Posiciona-se de forma transparente perante a sociedade, estimulando o desenvolvimento
econômico e o uso consciente dos recursos disponíveis.

RISCO SOCIOAMBIENTAL
O risco socioambiental é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições
financeiras, decorrentes de danos socioambientais, devendo ser identificado como um componente das diversas
modalidades de risco a que a Instituição está exposta.
As diretrizes estabelecidas na Política se restringem aos financiamentos, projetos e operações, cujas
características permitam identificar previamente a real destinação dos recursos assim como as atividades
relativas às políticas, à gestão de pessoas, gestão de resíduos, eficiência energética e relações com
fornecedores, entre outras, também deverão ter seus riscos socioambientais gerenciados.
Orientamos para boas práticas de sustentabilidade e gestão dos riscos, no qual a Cooperativa respeita à
decisão voluntária do indivíduo na sua associação, valoriza diversidade e equidade, a considerar os direitos
humanos (políticos, sociais, econômicos e trabalhistas).
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Quanto ao Relacionamento com nossos colaboradores, seguimos as orientações de: a) Preservar a
individualidade e a privacidade dos empregados, não admitindo a prática de atos discriminatórios e de assédio,
de qualquer natureza, no ambiente de trabalho e em todas as relações; b) Desenvolver a cultura da
sustentabilidade, através de processo de educação e comunicação continuados; c) Possibilitar condições de
trabalho adequadas ao bem-estar dos empregados, considerando os padrões de saúde, segurança operacional
e de qualidade de vida.
Quanto ao Relacionamento com Fornecedores: definir e contemplar critérios socioambientais nos
processos de compras e contratação de serviços, além de critérios relacionados à economicidade, ao
atendimento à legislação, às especificações de qualidade de produtos e serviços e à confiabilidade nos prazos
de entregas. 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.
Quanto ao Relacionamento com associados: a) Estimular o atendimento às necessidades dos clientes,
considerando o perfil e demandas específicas dos diversos segmentos de mercado; b) Buscar a fidelização de
clientes, por meio do desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo, pautados na ética, transparência,
confiança e na sustentabilidade; c) Repudiar todos e quaisquer aspectos relacionados ao trabalho análogo ao
escravo, ao trabalho infantil e à exploração sexual.
Quanto ao Relacionamento com a Sociedade a) Respeitar os valores culturais, sociais e ambientais das
comunidades onde a Educredi está inserida; b) Apoiar políticas públicas que visem à redução das desigualdades
sociais e econômicas, por meio da inclusão financeira e cooperativismo.
Quanto à Educação Financeira: Promover a capacitação dos empregados e dirigentes, objetivando
utilização consciente dos recursos financeiros e a sustentabilidade financeira dos associados.
Quanto ao Meio Ambiente: a Educredi adota e difunde princípios ambientais rotinas que além dos
Princípios do Cooperativismo, 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 materiais 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;

•

Utilização consciente de energia de água;

•

Promover educação financeira para seu quadro social e para a comunidade onde os mesmos estão
inseridos.
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SISTEMA DE GESTÃO
A estrutura de governança e gestão do risco socioambiental é compatível com o porte, com a natureza,
produtos e serviços ofertados aos associados. Esta gestão está apoiada na manutenção da sustentabilidade
econômica e financeira da cooperativa e pelo esforço conjunto dos gestores e colaboradores, criando assim
condições de interação com o mundo exterior, de forma socialmente responsável.
Como Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, cooperativa está comprometida
com a sustentabilidade econômica da cooperativa, promovendo o desenvolvimento e transformação
socioambiental, reduzindo os impactos ambientais causados pela atividade do nosso negócio e também pela
sociedade, incentivando a mesma postura dos colaboradores, associados, fornecedores e clientes.

RESPONSABILIDADES
A Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental e deve ser aplicada, observada por
todos da Cooperativa Educredi.
Anualmente será realizado um relatório pelo Diretor com informações relevantes sobre associados
analisados, treinamentos e programas internos socioambientais e apresentado ao Diretor Presidente,
responsável pelo Gerenciamento de Riscos para suas considerações.
Cabe ao Conselho de Administração o monitoramento das ações da Cooperativa, avaliando e aprovando
relatório da Diretoria 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 Política de Responsabilidade Socioambiental foi aprovada pelo Conselho de Administração 14 de maio de
2017, posterior a desfiliação a CECRERS.

