POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
1 OBJETIVOS
Definir as diretrizes, responsabilidades e recomendações adotadas pelo
Conglomerado Prudencial do Banco Renner nas atividades inerentes à Gestão
Socioambiental.

2 ABRANGÊNCIA
Aplica-se a todo o Conglomerado Prudencial.

3 NORMATIVOS APLICÁVEIS
3.1 Normativos Externos
a) Decreto Lei 5.452 Planalto datada de 01/05/1943 - Consolidação
b)

c)
d)

e)

das Leis do Trabalho (CLT) - Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho;
Lei 6.938 Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA Planalto
datada de 31/08/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências;
Normativa Criação e Implementação de Política de
Responsabilidade Socioambiental (ANEXO I) da Febraban, datada
de 10/08/2017;
Resolução 4.327 do BACEN, datada de 25/04/2014 – Dispõe sobre
as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na
implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental
pelas instituições financeiras;
Resolução 4.557 do BACEN, datada de 23/02/2017 – Dispõe sobre
a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de
gerenciamento de capital.

4 DIRETRIZES
4.1 Diretrizes Socioambientais
4.1.1

As diretrizes que orientam a atuação do Banco Renner no âmbito
da gestão socioambiental são as seguintes:

a) Reforçar

nossos valores, incorporando continuamente a
responsabilidade socioambiental nos processos de gestão,
políticas e práticas internas;

b) Adotar ações voltadas ao bem-estar dos empregados, por meio de
padrões de saúde e de segurança ocupacional;

c) Buscar

estabelecer relações comerciais com
comprometidas com as questões socioambientais;

empresas

d) Estimular o uso consciente dos produtos financeiros oferecidos
pela Instituição;

e) Incentivar projetos que busquem melhoria da qualidade de vida da
comunidade, o uso sustentável do meio ambiente, bem como
ações de reintegração social através da cultura, educação e
esporte.

4.2 Responsabilidade Social
O Banco Renner reconhece sua responsabilidade social e sua capacidade de
gerar impacto positivo na sociedade, buscando apoiar entidades e projetos
sociais.

4.3 Relacionamento com Empregados
A relação Banco Renner com seus empregados é pautada por boas práticas
trabalhistas, visando:

a) Respeitar e cumprir todas as leis brasileiras aplicáveis;
b) Promover um ambiente de trabalho saudável e seguro, livre de
c)

qualquer forma de abuso/assédio, discriminação, observando o
estabelecido nos Códigos de Ética e de Conduta do Banco Renner;
Capacitar e engajar seus empregados para que incorporem
práticas socioambientais ao seu dia a dia, dentro e fora da
Organização.

4.4 Relacionamento com Fornecedores
Na relação estabelecida com terceiros visamos garantir que as empresas por
nós contratadas possuam uma conduta social, ambiental e ética dentro das
premissas do Banco Renner, além de garantir o devido atendimento da
legislação pertinente.

