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I. Introdução 

 

A Política de Responsabilidade Socioambiental descreve de forma geral as políticas e 

princípios adotados pelo Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo (SBB), para preservação e 

melhoria do meio social e ambiental. Todos os conceitos aqui estabelecidos foram baseados no 

“Environmental Policy” do The Bank of Nova Scotia (BNS), e a Resolução 4327 do Banco 

Central do Brasil (BACEN).  

 

II. Objetivo 
 

Estabelecer princípios, diretrizes e procedimentos para as práticas socioambientais do SBB nos 

negócios e na relação com as partes interessadas. 

 

III. Governança 
 

A Politica de Responsabilidade Socioambiental do SBB segue em linha com a Politica Global 

Socioambiental do BNS - Toronto (Environmental Policy) que é aplicável a todas as 

subsidiarias do grupo. 

O BNS tem como politica global observar, acompanhar e, em alguns casos, ser signatário de 

alguns dos princípios globais de responsabilidade socioambiental, tais como: Princípios do 

Equador, Carbon Disclosure Project, Pacto Global da ONU, Global Reporting Initiative, e 

Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas em 2005. 

O Comitê de Crédito do SBB, do qual faz parte toda a diretoria estatutária, inclusive o Diretor 

de PRSA, busca garantir a implantação adequada e o tratamento das questões 

socioambientais, as quais são incorporadas nas práticas de governança do SBB.  

Eventuais discussões a respeito da PRSA, sejam em relação aos riscos indiretos, sejam em 

relação aos riscos diretos, deverão ter como foro o Comitê de Crédito. 

As áreas que possuem relacionamento com risco socioambiental direto, como RH, TI e 

Administração, são subordinadas a diretores estatutários membros do Comitê cujos gestores 

também participam das discussões. 

 

IV. Detalhamento 
 

a. Grau de Exposição ao Risco socioambiental 
 

Os serviços e produtos financeiros oferecidos pelo SBB causam pouco, ou nenhum impacto 

socioambiental, e a maioria dos clientes atendidos é profissional, ou seja, possuem áreas 

financeiras, contábeis, tributárias, de risco de mercado, operacionais, e outras, capazes de 

adequadamente medir eventuais impactos negativos sobre a respectiva saúde financeira, sem 

contar áreas responsáveis por riscos socioambientais. 

 

Os riscos socioambientais aos quais o SBB está exposto podem ser classificados em diretos e 

indiretos: 
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- os riscos diretos resultam, entre outros, do uso de papel para comunicações internas e com 

clientes; aquisição e uso de equipamentos de informática, como computadores e 

fotocopiadoras; uso de substâncias químicas para limpeza e manutenção do escritório. Nesta 

política, os riscos diretos derivam das atividades desempenhadas por algumas áreas de 

suporte, como Recursos Humanos, Administração e Informática. 

- os riscos indiretos resultam das atividades de empréstimo do SBB e da concessão de outros 

tipos de operações financeiras, riscos esses associados com as atividades operacionais dos 

clientes e com o recebimento de garantias hipotecárias, além de novas regras/legislações 

ambientais que possam afetar as atividades dos clientes. 

 

b. Adequação dos produtos e serviços financeiros oferecidos pelo SBB ao perfil dos 
clientes 

 

O SBB se preocupa em oferecer produtos, que, além de serem necessários aos clientes, 

também evitem, na medida do possível, perdas não esperadas a eles, perdas essas que 

poderiam lhes trazer problemas em relação à continuidade dos seus negócios, com impactos 

diretos e indiretos na qualidade do relacionamento com os trabalhadores, na manutenção dos 

equipamentos industriais, que poderiam resultar em efetivos problemas socioambientais, e, 

consequentemente, em multas que poderiam afetar significantemente a situação financeira dos 

clientes. 

Nas operações mais complexas, normalmente de derivativos e assemelhados, procura-se 

avaliar não apenas a adequação das mesmas às necessidades de proteção dos clientes 

(flutuação de moedas, preços de “commodities” agrícolas ou metálicas, juros), como também, 

as competências técnicas dos clientes para entender esses tipos de operações, nos aspectos 

operacionais, legais, contábeis, tributários, de risco de mercado, de risco de liquidez e outros. 

 

c. Acompanhamento da situação socioambiental dos clientes do SBB 
 

O acompanhamento da situação socioambiental dos clientes é feito nas revisões de crédito e 

de cadastro, geralmente com periodicidade anual, podendo ocorrer em prazo mais curto, caso 

existam razões ou alertas que assim recomendem. 

Nas revisões cadastrais, busca-se obter informações a respeito de qualquer tipo de ação, 

procedimento judicial e outros que os clientes estejam sofrendo, e que estejam relacionados a 

questões socioambientais. 

  

 
d. Avaliação da situação socioambiental dos clientes do SBB 

 

No processo de analise de dados e de credito, cada cliente é avaliado em termos de risco 

ambiental através de um “rating”’ chamado IERR (“Industry Environmental Risk Rating”), que 

varia de 1 a 5: 

 

 IERR 5 – Mais elevado risco ambiental: contaminações nas propriedades em que as 

unidades produtivas estão instaladas, bem como outros problemas ambientais são 

praticamente certos; 
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 IERR 4 – Significativo risco ambiental: contaminações nas propriedades em que as 

unidades produtivas estão instaladas, bem como outros problemas ambientais são 

prováveis; 

 

 IERR 3 – Moderado risco ambiental: contaminações nas propriedades em que as 

unidades produtivas estão instaladas, bem como outros problemas ambientais podem 

ou não estar presentes; 

 

 IERR 2 – Baixo risco ambiental: contaminações nas propriedades em que as 

unidades produtivas estão instaladas, bem como outros problemas ambientais são 

improváveis; 

 

 IERR 1 – Mínimo risco ambiental: contaminações nas propriedades em que as 

unidades produtivas estão instaladas, bem como outros problemas ambientais são 

muito improváveis. 

 

e. Monitoramento do risco socioambiental 
 

Os procedimentos para monitorar o risco socioambiental dividem-se entre aqueles aplicáveis 

aos riscos indiretos, ou seja, relacionados aos clientes e produtos, e aqueles aplicáveis aos 

riscos diretos, como aos voltados para os funcionários, e por fim, aos voltados aos 

fornecedores/ prestadores de serviços do SBB. 

1) Clientes e Produtos/Serviços  

Todos os produtos e serviços oferecidos pelo SBB são aprovados através de um 

processo do qual participam várias áreas do banco, como Operations (Operações), 

Market Risk (Risco de Mercado), Execution, CRM, Jurídico, Compliance, Finance 

(Controladoria, Contabilidade e Impostos), e outras, tanto do SBB como do BNS, com o 

objetivo de serem avaliados todos os riscos, sejam de crédito, de mercado, 

operacionais, de “Compliance”, e que possam trazer implicações de reputação, imagem, 

socioambientais, e outras. 

 

2) Funcionários 

O SBB, em linha com a filosofia do BNS, busca oferecer as melhores condições de 

trabalho aos seus funcionários, seja em termos de ambiente físico, seja em termos de 

aderência às melhores práticas trabalhistas, como iguais oportunidades de trabalho/ 

ascensão funcional, sem nenhum tipo de discriminação racial, social, sexual, de idade, 

e quaisquer outras. 

 

3) Fornecedores 

Contratação de empresas terceirizadas que tenham boa conduta social, ambiental, ética 

e que incentivam a adoção de boas práticas em suas empresas. 

 

O Departamento de Market Risk é responsável pelo armazenamento de incidentes e eventuais 

perdas juntamente com outros itens de Risco Operacional. 
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V. Revisão/ Atualização 

 

Esta politica será revisada a cada cinco anos, ou em prazo mais curto caso haja mudanças nas 

leis e normas ambientais vigentes, alteração das politicas globais pela matriz do Scotiabank e 

alteração de processos. 

A PRSA é preparada e revisada pela área de Credit Risk Management (CRM) do SBB, e é 

aprovada pela Diretoria Executiva. Sendo que o diretor de CRM é responsável pelo 

gerenciamento da PRSA 

 

VI. Sumário da Política e Monitoramento de Perdas. 

i. Politica 

O SBB não está exposto de forma significativa aos riscos socioambientais indiretos, pois além 

de atualmente não atuar no financiamento de projetos, não oferece produtos que possam 

implicar nesses riscos. O SBB também não está significativamente exposto aos riscos 

socioambientais diretos, ou seja, aos riscos originados de suas atividades de suporte, como 

recursos humanos, administração e informática.  

 

Entretanto, o SBB pode operar com clientes que apresentem elevado risco socioambiental, 

com potencial impacto sobre a capacidade de pagamento dos créditos contraídos junto ao 

SBB, como também, pelo risco de imagem que essa situação poderia causar ao banco. 

 

Assim, o SBB, em linha com as políticas de crédito da Matriz do  Scotiabank (BNS), e em 

aderência à legislação local, não atua com clientes que possam apresentar risco 

socioambiental elevado, mesmo que, em termos puramente financeiros, esses clientes 

pudessem cumprir os contratos firmados. 

 

ii. Monitoramento de Perdas  

 

Não existem registros históricos no SBB de perdas relacionadas com o risco socioambiental, 

não apenas devido à baixa exposição do SBB a esse risco, mas também, devido ao curto 

período de existência no banco. 

No entanto, no caso de ocorrerem perdas por esse motivo, O Departamento de Market Risk 

será informado e é responsável pelo armazenamento de incidentes e eventuais perdas 

juntamente com outros itens de Risco Operacional para que possa inclui-las na provisão de 

utilização do capital e como parte de controle de Risco Operacional. 

 


