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Introdução
Nossa História
Somos a primeira instituição financeira
cooperativa no Brasil. Desde 1902, temos
aplicado padrões cooperativos em todos os nossos
negócios, buscando atender as necessidades de
nossos associados e contribuir para a construção
de uma sociedade mais próspera. Fazendo isso,
pretendemos fomentar uma sociedade mais
transparente, engajada e democrática.
Nossa missão é ser um sistema cooperativo,
valorizando relacionamentos e oferecendo
soluções financeiras para agregar renda e
contribuir para melhorar a qualidade de vida dos
associados e da Sociedade. Nossos negócios
baseiam-se em seis pilares principais que
expressam nossos valores, a saber: (i) Preservação
irrestrita da natureza cooperativa do negócio,
(ii) Respeito à individualidade do associado, (iii)
Valorização e desenvolvimento das pessoas,
(iv) Preservação da instituição como Sistema,
(v) Respeito às normas oficiais e internas e (vi)
Eficácia e transparência na gestão.
Temos mais de 5,5 milhões de associados
distribuídos em todos os 26 estados e no Distrito
Federal. Nosso negócio consiste em levantar
fundos dos associados e emprestá-los aos

associados das mesmas regiões, garantindo que
os fundos permaneçam distribuídos localmente,
enquanto incentivamos o desenvolvimento
sustentável, gerando um ciclo virtuoso.
Ao todo, somos mais de 100 cooperativas
organizadas como um sistema nacional e
operando de forma autônoma, para garantir
segurança e solidez aos nossos associados.
Cada cooperativa de crédito é afiliada a uma
de nossas cinco cooperativas centrais, todas
acionistas do SicrediPar, uma holding que
coordena nossas decisões estratégicas. Temos
também entidades especializadas que realizam
nossas atividades: A Confederação Sicredi,
Sicredi Fundos Garantidores, Fundação Sicredi,
Banco Cooperativo Sicredi e suas subsidiárias - a
Administradora de Bens, a Administradora de
Consórcios e a Corretora de Seguros, localizadas
em Porto Alegre (RS), no Centro Administrativo
Sicredi (CAS).
Continuamos nosso plano de expansão no Brasil,
alcançando mais de 2.200 filiais em mais de 1.600
municípios. Com isso, abrimos novas filiais nos
estados do Amapá, Espírito Santo e Roraima.
Um aspecto importante é que o Sicredi é a única
instituição financeira fisicamente presente em
mais de 200 municípios em todo o país.
3

Introdução

Fundamentação do Framework

Nossa abordagem de

Figura 1 – Estratégia de Sustentabilidade do Sicredi

Sustentabilidade

A Estratégia de
Sustentabilidade

Nossa Política de Sustentabilidade,
que abrange todas as instituições
dentro do Sicredi, estabelece princípios
e diretrizes de alto nível para apoiar
o processo decisório em todos os
escopos de nossos negócios e também
o relacionamento entre as partes
interessadas, considerando desafios e
oportunidades econômicas, sociais e
ambientais, com o objetivo de aumentar
nosso impacto positivo. Nesta Política,
também formalizamos os direcionadores
da sustentabilidade, que são o núcleo
da Estratégia de Sustentabilidade e nos
ajudam a cumprir nossa missão, visão e
valores, refletindo nossa materialidade
e fornecendo os temas prioritários e
contribuindo para o desenvolvimento
sustentável do negócio. Os direcionadores
são: Relacionamento e Cooperativismo,
Desenvolvimento Local e Soluções
Responsáveis (Figura 1).
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A sustentabilidade no Sicredi é a gestão
do negócio com foco na expansão do
impacto econômico, social e ambiental
positivo que causamos, reduzindo os
impactos adversos e gerando valor
para nossos associados, colaboradores,
comunidade e outras partes interessadas.
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Difundir o cooperativismo e a sustentabilidade
Fortalecer nosso modelo de governança
Promover a inclusão e a diversidade

3 direcionadores
e 12 temas focais,
conectados aos ODS

Relacionamento e Cooperativismo
Fortalecer nosso modelo de negócio de forma sustentável

GOVERNANÇA
Soluções Responsáveis
Operar de maneira sustentável

Promover Desenvolvimento local
Promover transformações
positivas nas localidades onde
estamos presentes

Promover a educação financeira

Promover a gestão ecoeficiente

Fomentar a economia local

Garantir a gestão integrada de riscos

Promover a inclusão financeira

Atuar com provedores e parceiros com gestão sustentável

Promover o desenvolvimento de pessoas

Oferecer soluções financeiras e não financeiras com impacto
positivo econômico, social e ambiental

Contribuir para o desenvolvimento
das comunidades
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A fim de avaliar nosso desempenho em
relação à sustentabilidade e executar a
Medição de Impacto Positivo do Sicredi
local, regional e nacional, materializando
nossa Estratégia de Sustentabilidade,
temos o Framework de Desenvolvimento
Sustentável (Figura 2). Este conjunto
de referências e indicadores oferece
uma direção institucional para que as
cooperativas assumam um papel de
liderança maior no desenvolvimento local e
sustentável de suas regiões e também para
identificar oportunidades para avançar na
agenda da sustentabilidade.
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Figura 2 – Framework de Desenvolvimento Sustentável do Sicredi

Construir Juntos uma
sociedade mais próspera

Pilares de
Sustentabilidade

FRAMEWORK DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Direcionadores de
Sustentabilidade

• Social
• Econômico
• Ambiental
• Governança

Missão, Visão e Valores
Visão Inspiracional para 2030
Plano Estratégico 2020-2023

• Relacionamento
e Cooperativismo
• Soluções Responsáveis
• Desenvolvimento Local

Política de Sustentabilidade | Diretrizes Orientativas
Estratégia de Sustentabilidade

Todas essas iniciativas reforçam nosso
compromisso com o Pacto Global
das Nações Unidas e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS),
evidenciando como nosso modelo
de negócio cria um desenvolvimento
sustentável nas regiões em que
estamos presentes.

Temas Focais - Iniciativas

Conheça a nossa Política de Sustentabilidade:
www.sicredi.com.br/site/sobre-nos/sustentabilidade/
Conheça nosso Relatório de Sustentabilidade e também nosso Impacto Positivo na sociedade:
www.sicredi.com.br/media/relatorio_de_sustentabilidade_sicredi_2021.pdf
sicredifazadiferenca.com.br/impactopositivo/
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Nossa Governança
Nossa estrutura de governança é
reconhecida mundialmente no segmento
de cooperativas. Estamos organizados
em um sistema que é impulsionado pela
especialização e pela redução dos custos
operacionais e que pode proporcionar
vantagens de escala e intercooperação.
Nossos associados estão ativamente
envolvidos na gestão dos negócios através
da participação nas assembleias das
cooperativas, onde nossos representantes são
eleitos, e a direção dos negócios é decidida.
Com relação à sustentabilidade, nossa
governança é definida pela Política
de Sustentabilidade e é composta por
duas estruturas com responsabilidades
diferentes: uma para a tomada de
decisões (Figura 3) e outra para garantir a
implementação do tema (Figura 4).
A sustentabilidade é definida internamente
como um tema transversal sob a gestão da
Fundação Sicredi e com a responsabilidade
de aplicação de todas as entidades e
colaboradores dentro do sistema.
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Figura 3 – Estrutura de tomada de decisão do Sicredi

Estrutura de tomada de decisão:
Estrutura responsável pelo processo de tomada de decisões
sistêmicas sobre a Estratégia de Sustentabilidade.

Fundação
Sicredi

Comitê
da Fundação*

Conselho de Administração do SicrediPar

Cooperativas

Comitê da Fundação Sicredi – Comitê para aconselhar o Conselho de Administração do SicrediPar, em
acordo com a resolução do Banco Central CMN 4,945, de 15 de setembro de 2021.

Figura 4 – Estrutura de implementação do Sicredi

Estrutura de implementação:
Estrutura responsável por garantir a implementação da Política de Sustentabilidade, e também a
execução da Estratégia de Sustentabilidade em todo o sistema.

Estrutura com alcance sistêmico

Summit Nacional de
Sustentabilidade
Comitê de
Sustentabilidade
CAS

Estrutura com impacto sistêmico
Estrutura com alcance regional
Estrutura com alcance local

Comitê de
Sustentabilidade Regional
Central
Comitê de
Sustentabilidade
Local
Cooperativa
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A importância das cooperativas para o desenvolvimento sustentável
No Sicredi, definimos nosso impacto positivo
como as transformações positivas em
termos econômicos, sociais e ambientais
que provocamos na vida das pessoas e da
sociedade onde operamos. Para aumentar
nossa capacidade de gerar desenvolvimento
sustentável, procuramos entender e medir
esta geração de valor através de estudos
e indicadores transparentes que possamos
acompanhar ao longo do tempo.
Em 2020, confiamos ao especialista em
Microeconomia Aplicada e Desenvolvimento
Econômico, Juliano Assunção, pesquisador
do Departamento de Economia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio), a realização de um estudo comparando
a presença física dos bancos versus as
cooperativas nas cidades brasileiras.
A pesquisa concluiu que o Sicredi tem uma
preferência natural por se estabelecer em locais
rurais, mais distantes, com menor PIB e com
menor número de habitantes. Portanto, nossa
atividade ajuda a aumentar a qualidade de vida
de uma população alvo.
O estudo também apontou uma tendência
de expansão geográfica que contrasta com o

declínio contínuo da presença de bancos públicos
e privados no Brasil. Finalmente, empregando
técnicas de organização industrial, o estudo
avaliou o tamanho mínimo de um município para
a entrada de bancos e do Sicredi. Em termos
de tamanho populacional, foi identificado que
a viabilidade mínima é de cerca de 2,3 mil
habitantes. Em termos de PIB, R$ 79 milhões
é o requisito mínimo para um determinado
município. Os bancos, por outro lado, exigem
8 mil habitantes e R$ 112 milhões de BRL. O
estudo mostrou um claro potencial para que as
cooperativas cheguem a cerca de 1,9 mil cidades
onde vivem 9,5 milhões de brasileiros.
Ser uma instituição financeira cooperativa
é o que nos distingue e nos aproxima de
nossa missão. Somos regidos pelos princípios
do cooperativismo, que nos orientam na
promoção do desenvolvimento econômico das
comunidades nas quais estamos presentes.
Ao permanecer alinhado com nossa essência,
o dinheiro arrecadado em um local é revertido
para crédito concedido a outros associados
no mesmo local. Por sua vez, isto cria um ciclo
virtuoso que incentiva os investimentos na
cooperativa, a inclusão de pessoas no sistema
financeiro e o fortalecimento dos negócios de
nossos associados.
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Fundamentação
do Framework
Acreditamos que a emissão de instrumentos
de financiamento sustentável ("Instrumentos
Sustentáveis") pode contribuir para a estratégia
da empresa, conectando-se com nossa
Estratégia Inspiracional e nossos direcionadores
de sustentabilidade. Além disso, os instrumentos
sustentáveis são ferramentas eficazes para
canalizar investimentos em projetos com
comprovados benefícios ambientais, climáticos
e sociais e que contribuem para a realização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
("ODS ONU") das Nações Unidas e do Acordo
Climático de Paris.
Ao emitir Instrumentos Sustentáveis, pretendemos
alinhar nossa composição de financiamento
com nossa missão e estratégia. Ademais, como
o primeiro sistema cooperativo brasileiro,
pretendemos contribuir para o desenvolvimento
do mercado financeiro sustentável no Brasil e
inspirar outros a seguirem o mesmo caminho.
Financiar indivíduos e pequenos empresários e
suas necessidades (como agricultura sustentável,
PME, painéis fotovoltaicos, expansão) pode
apoiar o desenvolvimento social e ajudar a
aumentar o número de projetos ambientais em
regiões menos desenvolvidas.
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Alinhamento
com os Princípios
para Títulos
Sustentáveis
Instrumentos sustentáveis são opções de
financiamento da dívida em que os recursos
são aplicados exclusivamente para financiar
ou refinanciar, parcial ou totalmente, projetos
sustentáveis novos ou existentes que são
considerados verdes, sociais ou uma combinação de
ambos ("Instrumentos Sustentáveis").
Esse Framework foi estabelecido de acordo com (i)
as Diretrizes para Títulos Sustentáveis (Sustainability
Bond Guidelines) de 2021 (“SBG”)1, os Princípios
para Títulos Sociais (Social Bond Principles) de 2021
(“SBP”)2 e os Princípios para Títulos Verdes (Green
Bond Principles) de 2021 (“GBP”) e juntamente com
o SBG e o SBP simplesmente “Princípios de Títulos”
(Bond Principles)3, administrado pelo International
Capital Markets Association (“ICMA”) com o objetivo
de abranger futuras emissões no mercado de capitais
e (ii) os Princípios de Empréstimos Verdes (Green
Loan Principles)4 de 2018 (“GLP”) e os Princípios
de Empréstimos Sociais (Social Loan Principles)5 de
2021 (“SLP”), juntamente com os GLP Princípios
para Empréstimos (Loan Principles) publicado

pelo Loan Markets Association (“LMA”) com o
objetivo de abranger empréstimos bilaterais ou
consorciados com instituições financeiras e/ou
agências multilaterais, fornecer diretrizes para
qualquer tipo de instrumento de empréstimo que
financiem ou refinanciem projetos verdes e/ou
sociais (“Princípios”).
Os Princípios são diretrizes de processo voluntárias
para melhores práticas ao emitir Instrumentos
Sustentáveis que recomendam transparência,

divulgação e promovem a integridade das melhores
práticas ao levantar fundos com Instrumentos
Sustentáveis, seja no mercado de capitais ou em
empréstimos bilaterais.
Portanto, nosso Framework de Financiamento
Sustentável está alinhado com os quatro
componentes centrais dos Princípios, a saber:
(1) Uso dos Recursos, (2) Processo de Avaliação
e Seleção de Projetos, (3) Gerenciamento dos
Recursos e (4) Reporte.

1

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/

2

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/

3

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/

4

https://www.lsta.org/content/guidance-on-green-loan-principles-glp/

5

https://www.lma.eu.com/application/files/1816/1829/9975/Social_Loan_Principles.pdf
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Uso dos Recursos
Uma quantia igual ao recurso líquido dos títulos
ou empréstimos será usada para financiar ou
refinanciar, no todo ou em parte, empréstimos
existentes ou futuros feitos pelo Sicredi, qualquer
uma de suas afiliadas e/ou subsidiárias que
atendam aos critérios de elegibilidade descritos
abaixo ("Investimentos"). Os investimentos são
definidos como desenvolvimento, aquisição,
manutenção, reforma, instalação, expansão e
operação que financiamos através de transações
com nossos associados, ou gastos de capital
próprio do Sicredi e suas afiliadas em suas
próprias instalações e operações.Todos os
investimentos elegíveis estão alinhados com a
Política de Sustentabilidade do Sicredi e nossas
estratégias para o desenvolvimento sustentável.
O Sicredi destacará qual parte do financiamento e/
ou do refinanciamento será considerada elegível
na documentação apropriada. Os investimentos
poderão ser elegíveis quando liberados no prazo
de 3 anos antes da emissão do Instrumento
Sustentável. Pretendemos alocar integralmente os
recursos de cada Instrumento Sustentável dentro
de três anos, mas nos reservamos o direito de
fazê-lo até o vencimento do instrumento.

Abaixo descrevemos os Critérios de
Elegibilidade que serão utilizados para os
Investimentos selecionados e seus Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
relacionados, conforme descrito pela Organização
das Nações Unidas (ONU):

Critérios de Elegibilidade Verdes
Selecionados:

Critérios de Elegibilidade Sociais
Selecionados:

•

Energia renovável

•

•

Gestão Ambientalmente
Sustentável dos Recursos
Naturais Vivos e Uso da Terra

Acesso a serviços essenciais
(financiamento e serviços financeiros)

•

•

Edifícios Verdes

Geração de empregos, através do efeito
potencial do financiamento de PMEs e
micro finanças

•

Eficiência energética

•

Produção Rural Familiar

•

Transporte limpo
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Critérios de Elegibilidade Verde
Investimentos em:
GBP Categoria de Projeto
Elegíveis

6
7

Critérios de Elegibilidade e Exemplos de Projetos

Energia renovável

a) Financiamento para energia eólica e solar, no qual os associados podem obter crédito para adquirir equipamentos e tecnologia.
b) Implementação de sistemas de geração e distribuição de energia alternativa para os proprietários rurais para consumo próprio.
Os projetos elegíveis estão relacionados à energia eólica, solar e biomassa.6

Gestão Ambientalmente
Sustentável dos
Recursos Naturais
Vivos e Uso da Terra

a) Plantio direto: financiamento de métodos de plantio diretamente na palhada da cultura anterior, evitando operações de aração
e gradagem, que são métodos de revolvimento do solo, reduzindo assim a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, a
cobertura do solo promove o aumento da atividade biológica, reduzindo a temperatura do solo, promove a disponibilização de
nutrientes e aumentando o sequestro de carbono no solo, diminuindo a liberação excessiva desse gás para a atmosfera.
b) Integração entre os sistemas de produção: lavoura – pecuária – floresta, ou sistemas agroflorestais: Estes sistemas integrados
utilizam manejo florestal sustentável, incluindo Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Integração Lavoura -Pecuária (ILP),
Integração Lavoura-Floresta (ILF), Integração Pecuária - Floresta (IPF) e Sistemas Agroflorestais.
c) Investimentos em correção e proteção do solo, e a recuperação de pastagens degradadas.
d) Fixação biológica do Nitrogênio do ar, realizada por microorganismos, disponibilizando-o de forma assimilável às plantas.
e) Tratamento de resíduos animais através da biodigestão e compostagem destes resíduos, resultando inclusive na geração de
energia.

Edifícios Verdes

a) Financiamento ou refinanciamento, em qualquer etapa de execução, de:
• Projetos para construção de edifícios com certificação LEED Gold, LEED Platinum, EDGE, Aqua-HQE (Excelente ou superior)
ou Living Building Challenge;
• Projetos de retrofit de edifícios, cujos resultados mostram uma redução mínima de 30% na geração de emissões de carbono.

Eficiência energética

a) Iluminação eficiente com LEDs e controles associados. Iluminação eficiente que reduz o consumo de eletricidade e a emissão
de CO2 em pelo menos 20%.
b) Resfriamento e refrigeração eficientes. Tecnologias que geram > 20% de redução no uso de energia e nas emissões de CO2.

Transporte limpo

a) Financiamento de pessoas físicas ou empresas para a compra de veículos limpos (veículos totalmente elétricos) ou veículos
híbridos7.
b) Estações de carregamento para veículos totalmente elétricos.

Alinhamento ODS

As fontes consideradas nos projetos de biomassa serão os resíduos agrícolas e animais. O resultado será de geração de energia elétrica.
Veículos híbridos no limiar de 75 gCO2/km ou abaixo dele; caminhões pesados, no limiar de 25 gCO2/tkm ou abaixo dele, para cada veículo a ser financiado. Para ônibus, o limite é uma emissão direta (WLTP) de <50 gCO2e/pkm.
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Critérios de Elegibilidade Social
Investimentos em:
SBP Categoria de Projeto
Elegíveis

Acesso a serviços
essenciais

Critérios de Elegibilidade e Exemplos de Projetos

Público-alvo

a) Trazer acesso financeiro às populações rurais ou
cidades urbanas com indicadores sociais mais baixos8,
que são mais dependentes da assistências do governo.

a) Não servidos, devido à falta de acesso de qualidade a bens e
serviços essenciais;
b) Populações e/ou comunidades excluídas e/ou marginalizadas.

a) Financiamento para PMEs e e microfinanciamento,

Geração de empregos,
tais como linhas de crédito que procuram financiar
através do efeito potencial
microempresários formais e informais e promover
do financiamento de PMEs
a inclusão de microempresários de baixa renda no
e micro finanças
mercado financeiro.

Produção Rural Familiar

a) Pequenos produtores12, em subprogramas
selecionados, como por exemplo: Pronaf Custeio,
Pronaf Mais Alimentos, Pronaf Agroindústria,
Pronaf Mulher, Pronaf Bioeconomia, Pronaf
Agroecologia, Pronaf Cotas Partes.

Alinhamento ODS

a) Micro e Pequenas Empresas.
b) Médias9, Micro e Pequenas10 empresas, lideradas ou de
propriedade de:
• Mulheres11;
• Pessoas localizadas primariamente na região Norte e Nordeste do
Brasil, ou em municípios ou estados com Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) abaixo da média nacional do Brasil;
c) Migrantes e/ou pessoas deslocadas;
d) Populações e/ou comunidades excluídas e/ou marginalizadas;
e) População idosa e jovens vulneráveis;
f) Outros grupos vulneráveis, inclusive como resultado de
desastres naturais.

a) Comunidades rurais de baixa renda e mulheres.

Localizado em municípios com índice de desenvolvimento humano (IDH) abaixo de 0,755, que de acordo com a agência de desenvolvimento da ONU, a partir de 2015, é o IDH médio do Brasil.
De acordo com a definição do IFC de Média Empresa, o limite de recurso anual para este segmento é de USD 3 milhões a USD 15 milhões. As médias empresas no Brasil enfrentam problemas semelhantes aos das Micro
e Pequenas Empresas em termos de acesso a serviços financeiros, especialmente em algumas regiões do Brasil que carecem de infraestrutura e oportunidades econômicas.
10
De acordo com a definição do IFC de micro e pequenas empresas, o limite de recurso anual para este segmento é de US$ 3 milhões. Essas empresas podem enfrentar desafios relacionados ao acesso limitado aos
serviços financeiros, tais como empréstimos acessíveis e soluções de pagamentos devido à falta de garantias ou ao uso mínimo de acesso à tecnologia.
11
De acordo com a definição do IFC, uma empresa se qualifica como uma empresa de propriedade de uma mulher se: (a) ≥ 51% de propriedade de mulher/ mulheres; ou (b) ≥ 20% de propriedade de mulher/ mulheres; E
(i) tiver ≥ 1 mulher como CEO/COO/Presidente/Vice-Presidente; E (ii) tiver ≥ 30% do conselho de administração composto de mulheres, onde houver um conselho. O empreendedorismo é uma forma e uma alternativa
para as famílias carentes e grupos minoritários garantirem renda, enquanto beneficia a comunidade ao seu redor.
12
O Framework define fazendas de pequenos proprietários como aquelas com receita anual de até R$ 500.000,00
8
9
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Atividades excluídas
Certas atividades serão excluídas como
elegíveis sob este Framework devido a
suas características ambientais ou sociais
desfavoráveis, como por exemplo:

•

Armas, munições e outros bens/tecnologias
militares.

•

Operações comerciais de extração madeireira
em floresta tropical úmida primária.

•

Tabaco13.

•

•

Jogos de azar, cassinos e empresas
equivalentes14

•

Materiais radioativos15.

Produção ou comércio de qualquer produto
ou atividade que possa estar relacionada com
delitos como importadores e exportadores
(principalmente em regiões fronteiriças),
extração natural, produtores de substâncias
poluidoras/poluentes.

•

Pesca com redes de deriva no ambiente
marinho utilizando redes de mais de 2,5 km de
comprimento.

•

Mineração térmica de carvão ou geração
de energia elétrica a carvão e instalações
associadas16.

•

Fibras de amianto não aglomeradas. Isto
não se aplica à compra e uso de chapas de
fibrocimento com amianto aglomerado onde o
conteúdo de amianto é inferior a 20%.

•

Projetos de exploração e desenvolvimento de
petróleo a montante.

•

Projetos de exploração e desenvolvimento de
gás a montante. Em circunstâncias excepcionais
e caso a caso, será considerado o financiamento
de infraestrutura de gás a montante onde há um
claro benefício em termos de acesso de energia
para os pobres e onde as emissões de gases de
efeito estufa (GEE) são minimizadas, os projetos
são consistentes com as metas nacionais
sobre mudança climática e os riscos de ativos
irrecuperáveis são devidamente analisados.

•

Violação dos Direitos Humanos (tais
como trabalho forçado, trabalho infantil,
discriminação).

•

Projetos dedicados exclusivamente à pecuária.

Não se aplica a projetos cujo objetivo principal não esteja relacionado à produção, comércio ou uso de tabaco.
Não se aplica a projetos cujo objetivo principal não esteja relacionado à construção e operação de jogos de azar, cassinos e empresas equivalentes.
15
Não se aplica à compra de equipamentos médicos, equipamentos de controle de qualidade (medição) e qualquer equipamento onde se possa demonstrar que a fonte radioativa é trivial e/ou adequadamente protegida.
16
Aplica-se apenas a instalações associadas cujo objetivo principal esteja relacionado com a produção, comércio ou utilização de carvão para geração de energia ou para a transmissão de energia gerada por uma usina elétrica
alimentada a carvão (por exemplo, uma linha de transmissão dedicada).
13
14
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Processo de Avaliação e
Seleção de Projetos
Os projetos desenvolvidos no contexto desta
estrutura serão analisados de acordo com os
critérios de elegibilidade descritos na seção "Uso
dos Recursos". Este critério de elegibilidade
pode ser usado tanto (i) para qualificar uma
determinada linha de crédito oferecida pelo
Sicredi a seus associados (e portanto todos
os associados que usam essa linha específica
são automaticamente elegíveis com base nos
filtros aplicados para usar a linha) ou (ii) para
qualificar um investimento específico proposto
por um associado. Para projetos que têm um
escopo mais amplo (ou exigem uma abordagem
projeto a projeto), o departamento de Operações
Estruturadas e Finanças Sustentáveis será
responsável por avaliar a elegibilidade. O
departamento também é responsável pelo
controle e monitoramento do portfólio de
projetos elegíveis para cada Instrumento
Sustentável emitido. Para garantir que ele tenha
todas as informações necessárias a respeito
dos projetos, o departamento pode consultar
outras áreas, tais como (mas não limitadas a):

Tesouraria, Risco Socioambiental, Produtos de
Crédito e Sustentabilidade.
Com relação à mitigação de riscos, o Sicredi realiza
vários processos para mitigar os riscos ambientais
e sociais existentes. Entre eles, podemos destacar
as seguintes frentes: questionários de risco
socioambiental (coleta de dados sobre práticas
socioambientais e avaliação qualitativa das
respostas), triagem ambiental e social (avaliação
de aspectos relacionados à regularização e
utilização de recursos, responsáveis por prevenir
ou permitir o empréstimo), geoprocessamento
(coleta de coordenadas de áreas beneficiadas
pelas operações, garantindo a exclusão de áreas
de proteção ambiental, unidades de conservação,
terras indígenas, etc. ), avaliações quantitativas
(indicadores de monitoramento da Declaração de
Apetite ao Risco (RAS) e cálculo da classificação
socioambiental dos associados), e definição das
atividades/setores excluídos de acordo com as
práticas de mercado. Além disso, o Sicredi conduz
um processo de análise de crédito que inclui não

apenas os mecanismos básicos da política interna
de empréstimos, mas também o questionário Know
Your Client (KYC), que é focado principalmente
para evitar recursos de lavagem de dinheiro a
serem utilizados no sistema financeiro. Após a
conclusão do KYC, o Sicredi estende a análise para
obter informações mais amplas sobre o associado
potencial, relacionando as transações passadas
dentro do sistema financeiro nacional. Se todo o
processo for afirmativo, o empréstimo é confirmado.
Ainda, como forma de garantir a correta
formalização de projetos específicos aplicados a
investimentos com uma agricultura sustentável,
tais como projetos que contribuíram com
recursos do Programa ABC17, fornecemos uma
lista de documentos obrigatórios para compor
o dossiê de propostas, bem como manuais
com as diretrizes apropriadas e regulamentos
relacionados. Além disso, contamos com a
opinião de analistas técnicos que orientam e
fornecem o apoio necessário para a formalização
adequada dos projetos.

O Programa ABC é um programa criado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para fomentar investimentos que contribuam para a redução dos impactos
ambientais causados pelas atividades agrícolas. Mais informações podem ser encontradas no link a seguir: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc.

17
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Gerenciamento
dos Recursos
O recurso líquido dos Instrumentos Sustentáveis
será creditado nas contas bancárias e
rastreado via gestão de Tesouraria do Sicredi
e via seu sistema contábil, contribuindo para o
monitoramento do recurso verde e do recurso
social. A Área de Tesouraria será responsável
por essas tarefas e pelo alinhamento com o
departamento de contabilidade. A Área de
Tesouraria será responsável pela gestão dos
recursos que ainda não foram alocados. A Área de
Operações Estruturadas e Finanças Sustentáveis
será responsável pela gestão dos recursos
alocados com a Área de Risco Socioambiental e
outras áreas-chave dentro do banco.
Adotaremos todos os passos necessários para
atestar que os recursos obtidos dos Instrumentos
Sustentáveis seguem todos os processos
internos apropriados e estão comprovadamente
vinculados aos investimentos do emissor em
projetos elegíveis. Enquanto o Instrumento
Sustentável estiver pendente, o saldo do
recurso líquido rastreado deverá ser ajustado
periodicamente para corresponder às alocações
feitas em projetos elegíveis durante esse período.

Caso, por qualquer razão, o valor do Instrumento
Sustentável seja superior ao valor do portfólio
alocado, nos comprometemos a investir o
recurso líquido ainda a ser investido em caixa ou
equivalentes de caixa.
Os recursos dos Instrumentos Sustentáveis
podem ser administrados por instrumento
(abordagem título a título ou empréstimo por
empréstimo) ou em uma base agregada para
múltiplos instrumentos (abordagem de portfólio).
O método de rastreamento e a alocação dos
recursos será revisto periodicamente por uma
auditoria externa.
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Reporte
Forneceremos a nossos provedores de capital
(investidores, acionistas, instituições financeiras
e/ou multilaterais) informações atualizadas
sobre os Instrumentos Sustentáveis em um
relatório público18 que estará disponível
em nosso website ("https://www.sicredi.
com.br/site/relacoes-com-investidores/").
As informações serão feitas, e mantidas,
prontamente disponíveis anualmente até a
alocação total, e em tempo hábil no caso de
desenvolvimentos materiais ("Relatório Anual").
Nosso Relatório Anual incluirá os critérios
de elegibilidade sobre os quais os recursos
líquidos foram alocados, incluindo os valores
e números de transações em cada critério.
Podemos também preparar (a pedido do
investidor) relatórios específicos que poderão
ser necessários dependendo do Instrumento
Sustentável selecionado.

disponibilizados, as informações serão
apresentadas em termos genéricos ou em
uma base de portfólio agregado (por exemplo,
porcentagem alocada a certas categorias de
projetos). Comprometemo-nos a divulgar todas
as informações relevantes observando as leis
pertinentes, acordos de confidencialidade ou
conflitos de interesse e, sempre que possível,
também ser guiados pelas diretrizes do ICMA
para Relatórios de Impacto19.
Adicionalmente, prepararemos relatórios
contendo os resultados e impactos para cada
Critério de Elegibilidade. Os indicadores
poderão ser selecionados a partir da - mas não
estão limitados à - lista abaixo:

Quando acordos de confidencialidade,
considerações concorrenciais ou um grande
número de projetos subjacentes limitam
a quantidade de detalhes que podem ser

18
19

O relatório dedicado pode ser encontrado no Relatório de Sustentabilidade do Sicredi.
Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-June-2021-100621.pdf (icmagroup.org)
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Indicadores de impacto
• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação com a
energia não-renovável

Sistemas de plantio direto

• Área agrícola sujeita a práticas sustentáveis (ha)
• Número de produtores beneficiados

• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação com a
mono-agricultura tradicional.

Recuperação e restauração do solo

• Solo e área de pastagem recuperada (ha)
• Número de produtores beneficiados

• GEE capturado (tCO2eq.)

Sistemas agroflorestais e sistemas agroflorestais
integrados à pecuária

• ISLFS/AFS área (ha)20
• Número de produtores beneficiados

• GHG capturado / Evitado (tCO2eq.)

Fixação Biológica de Nitrogênio

• Redução no consumo de fertilizantes (t)
• Número de produtores beneficiados

• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação com a
média de emissões de uma área equivalente.

Tratamento de resíduos animais

• Resíduos tratados (t)
• Biogás gerado (m3)
• Biofertilizante gerado (t)
• Número de produtores beneficiados

• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação com os
resíduos não tratados.
• Capacidade elétrica (KW) do biogás gerado.

Edifícios com certificação LEED Gold, LEED Platinum,
EDGE ou Aqua-HQE (Excelente ou superior)

• Economia anual de energia

• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação
com edifícios sem certificação e normas de
ecoeficiência.

Iluminação eficiente com LEDs

• Economia anual de energia

• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação com
equipamentos de iluminação ineficientes.

Resfriamento e refrigeração eficientes.

• Economia anual de energia

• GEE evitado (tCO2 eq.) em comparação a um
sistema de refrigeração e refrigeração ineficiente.

Transporte limpo

Veículos movidos a combustível limpo (veículos totalmente
elétricos) ou veículos híbridos.

• Número de veículos híbridos/elétricos
financiados

• GEE evitado (tCO2eq.) em comparação com a
média das emissões de escape no Brasil.

Acesso a serviços
essenciais

Acesso financeiro à população rural ou a cidades com
indicadores sociais mais baixos

• Número de projetos financiados

• Número estimado de beneficiários.

Financiamento
para PMEs

Financiamento e inclusão financeira de micro e pequenas
empresas

• Número de beneficiários

• Número estimado de empregos apoiados.

Produção Rural
Familiar

Pequenos produtores rurais selecionados nos
subprogramas do governo.

• Número de produtores beneficiados
• Número de mulheres produtoras
financiadas.

• Renda anual estimada gerada para as famílias
rurais.

Gestão
Ambientalmente
Sustentável
dos Recursos
Naturais Vivos e
Uso da Terra
Verde

Edifícios Verdes

Eficiência
energética

20

Indicadores de resultado

Uso dos Recursos

• Capacidade instalada de energia renovável
(MW))

Energia renovável Energia Solar, Eólica e Biomassa, Hidroenergia

Social

Alinhamento

Gerenciamento dos Recursos

Framework de Finanças Sustentáveis 2022

Categoria elegível

Fundamentação do Framework

ISLFS/AFS – Sistema Pecuário Florestal Integrado / Sistema Agroflorestal.
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Verificação
Obteremos e disponibilizaremos publicamente
uma revisão externa pré-emissão de consultores
com reconhecida experiência para fornecer um
parecer sobre os benefícios ambientais e sociais
deste Framework. A segunda opinião ("SPO")
fornecida por tal consultor estará disponível em
nosso website de relações com investidores, bem
como no website do fornecedor de SPO.
Como descrito acima, também nos
comprometemos a fornecer uma revisão pósemissão sobre nossa gestão de recursos, que pode
ser feita pelo mesmo consultor e/ou por um auditor
externo, ou por outra parte externa reconhecida.
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Revisão
Revisaremos este Framework de tempos em
tempos, incluindo seu alinhamento com versões
atualizadas dos Princípios relevantes à medida
que forem liberados, com o objetivo de aderir às
melhores práticas do mercado.
Também revisaremos este Framework no
caso de mudanças materiais no perímetro e
nas categorias selecionadas. Tal revisão pode
resultar na atualização e modificação deste
Framework. As atualizações, se não forem de
natureza menor, estarão sujeitas à aprovação
prévia de um fornecedor qualificado que tenha
um segundo parecer.
Qualquer versão atualizada futura deste
Framework que possa existir manterá ou
melhorará os níveis atuais de transparência e
apresentação de informes, incluindo a revisão
correspondente por um verificador externo. O
Framework atualizado, se houver, será publicado
em nosso site e substituirá este Framework.
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Disclaimer
Este Framework não é, não contém e não pode ser
considerado como uma oferta de venda ou uma
solicitação de qualquer oferta de compra de quaisquer
títulos emitidos pelo Sicredi ou por qualquer afiliada
do Sicredi. Nem este documento nem qualquer outro
material relacionado pode ser distribuído ou publicado
em qualquer jurisdição na qual seja ilegal fazê-lo,
exceto se em conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis. As pessoas que possuírem este Framework
devem se informar e observar quaisquer restrições
aplicáveis à sua distribuição. Quaisquer títulos
financeiros ou outros títulos de dívida que possam ser
emitidos pelo Sicredi de tempos em tempos deverão
ser oferecidos por meio de um documento de oferta
separado, de acordo com as leis e regulamentos de
valores mobiliários aplicáveis emitidos pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) e pela Comissão Brasileira
de Valores Mobiliários (CVM), e qualquer decisão
de compra de tais títulos deverá ser tomada pelos
investidores exclusivamente com base nas informações
contidas em tal documento de oferta, fornecidas em
conexão com a oferta de tais títulos, e não com base
neste Framework.
As informações e declarações contidas no presente
Framework são fornecidas a partir da data do presente
Framework e estão sujeitas a alterações pelo Sicredi
sem aviso prévio. Nenhumo Sicredi ou qualquer uma
de suas afiliadas assume qualquer responsabilidade
ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações,
20
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independentemente de tais declarações serem
afetadas por novas informações, eventos futuros ou de
outra forma.
Este Framework representa a atual política e intenções
do Sicredi e, como tal, está sujeito a mudanças e não
pretende, nem pode ser invocado, para criar qualquer
relação, direito ou obrigação legal. Este Framework
destina-se a fornecer informações generalizadas
e não exaustivas. Este Framework pode conter ou
incorporar por referência informações públicas não
revisadas, aprovadas ou endossadas separadamente
pelo Sicredi e, portanto, nenhuma representação,
garantia ou compromisso, expresso ou implícito, é feito
e nenhuma responsabilidade ou obrigação é aceita pelo
Sicredi quanto à correção, precisão, razoabilidade ou
completude de tais informações.
Este Framework pode conter declarações sobre
eventos e expectativas futuras. Tais declarações
envolvem riscos e incertezas que podem causar
resultados reais que diferem materialmente daqueles
previstos em tais declarações. Nenhuma das projeções,
expectativas, estimativas ou perspectivas futuras neste
documento deve ser considerada como previsão ou
promessa, nem deve ser considerada como implicando
qualquer indicação, garantia ou promessa de que as
suposições sobre as quais tais projeções, expectativas,
estimativas ou perspectivas futuras foram preparadas
são corretas ou exaustivas ou, no caso de suposições,
totalmente declaradas neste Framework.
Nenhuma representação é feita neste Framework
quanto à adequação de quaisquer títulos financeiros

ou outros títulos de dívida que possam ser emitidos
pelo Sicredi de tempos em tempos para atender aos
critérios ambientais e de sustentabilidade exigidos
por potenciais investidores. Este Framework não
cria e não se pretende criar qualquer obrigação legal
executável contra o Sicredi. Quaisquer obrigações
legalmente exigíveis relacionadas a títulos financeiros
ou outros títulos de dívida emitidos pelo Sicredi são
limitadas àquelas expressamente estabelecidas na
documentação legal que rege cada um de tais títulos.
Portanto, a menos que expressamente estabelecido
em tal documentação legal, a não adesão do Sicredi
ou o não cumprimento de qualquer dos termos
deste Framework, incluindo, sem limitação, o não
cumprimento de quaisquer metas ou objetivos de

sustentabilidade aqui estabelecidos, não constituirá
um evento de inadimplência ou violação de qualquer
obrigação contratual estabelecida sob títulos
financeiros ou outros títulos de dívida emitidos pelo
Sicredi. Fatores que podem afetar a capacidade do
Sicredi de atingir quaisquer metas ou objetivos de
sustentabilidade aqui estabelecidos incluem, mas
não se limitam a, condições comerciais, de mercado,
ambientais, políticas e econômicas, mudanças nas
políticas governamentais, mudanças nas leis, regras
ou regulamentos, e quaisquer outros desafios
comerciais, de mercado, ambientais, políticos e
econômicos, governamentais, legais ou regulatórios
existentes ou futuros.
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