POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
1. OBJETIVO
Esta política tem por objetivo estabelecer os princípios e diretrizes de práticas socioambientais da
Agoracred S/A SCFI e partes interessadas.

2. ABRANGÊNCIA
Esta política será aplicada a toda Agoracred S/A, seus fornecedores e terceiros que atuem em seu nome.

3. ASPECTOS REGULATÓRIOS
Resolução BACEN nº 4.327/14
Código e Ética e Norma de Conduta da Agoracred S/A.

4. DEFINIÇÕES
4.1 PARTES INTERESSADAS
Clientes, terceiros, fornecedores, colaboradores, investidores e usuários de produtos e serviços da
Agoracred S/A.

5. DIRETRIZES
Constituem diretrizes e princípios norteadores desta política e seus procedimentos operacionais:
•

Estar de acordo com as Resoluções Bacen 4.327/14;

•

Estar em conformidade com o Código de Ética e Normas de Conduta da Agoracred S/A;

•

O combate a quaisquer práticas que não estejam em conformidade legal, que se mostrem
vinculadas a ações de favorecimento pessoal ou que caracterizem situações de corrupção ou
suborno;

•

A garantia de condições de trabalho adequadas e o bem-estar de seus funcionários e
colaboradores;

•

A adoção de cautela na identificação em mitigação de possíveis riscos Socioambientais;

•

A disseminação dos valores da Agoracred as partes interessadas.

6. DA POLÍTICA
A Agoracred S/A atua de forma a garantir o desenvolvimento e apoio a boas práticas socioambientais
para fortalecimento de setores e segmentos estratégicos com os quais se relaciona, melhorando a
competitividade e minimizando riscos relacionados a questões ambientais e sociais, sempre em
conformidade com a legislação em vigor e respeito aos normativos internos.
O esforço da Instituição deve ser empreendido também junto aos fornecedores para que influenciem e
engajem suas cadeias produtivas para obtenção de matérias-primas, produtos e serviços, assim como
seus modos de operação, segundo padrões mais sustentáveis de produção.
São compromissos da Agoracred S/A:
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•

Ações em suas unidades, para viabilizar a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida em cumprimento a legislação vigente, nos níveis federal, estadual e
municipal;

•

Eficiência no consumo de água e energia;

•

Compromisso com a verdade assegurando a transparência e a clareza da informação;

•

Promoção, para todos os funcionários e estagiários, de um ambiente de trabalho livre de qualquer
forma de trabalho análogo a escravo e infantil.

7. RESPONSABILIDADES
7.1 DIRETORIA
Avaliar e aprovar a Política de Responsabilidade Socioambiental
7.2 COMPLIANCE
Manter esta política atualizada; aplicar treinamento sobre esta política;
Elaborar planos de ação para mitigar riscos decorrentes de não aderência a esta política e às políticas
relacionadas, bem como monitorar a evolução dos referidos planos
Auxiliar os departamentos envolvidos na implementação desta política
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9. APROVAÇÃO
Esta política foi aprovada pela Diretoria da Agoracred S/A em Termo de Aprovação específico cujo
documento físico se encontra arquivado junto ao Compliance.
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