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“Se escolher navegar os mares do
sistema bancário, construa seu banco
como construiria seu barco: sólido
para enfrentar, com segurança,
qualquer tempestade.”

Jacob Safra, fundador (1891-1963)

Relatório de Gestão de Risco Socioambiental Safra 2019

Introdução ....................................................................................................... 6

Principais Atividades e Resultados
do Gerenciamento do Risco Socioambiental ........................................... 8

Atuação do Safra na Cultura e na Saúde .................................................. 20

Colaboradores ............................................................................................... 22

Ações de Ecoeficiência ............................................................................... 26

Relatório de Gestão de Risco Socioambiental Safra 2019

Introdução

O Banco Safra traz em seu nome a
trajetór ia de uma família empreendedora e cosmopolita, que espalhou
frutos da sua competência em diversos cantos do mundo. Atualmente, o
Grupo J. Safra está presente em 26 países, em três continentes. Somente no
Brasil possui 132 agências e postos de
atendimento b
 ancário e mais de 9000
colaboradores. A alta liquidez mantida e
reconhecida ao longo dos seus mais de
175 anos de existência do Grupo J. Safra
se traduz em segurança, tanto para os
clientes, quanto para seus investidores e
para a sociedade. Não por acaso, o Banco
Safra é referência no setor financeiro em
produtividade e otimização de estruturas, rentabilidade e gestão de r ecursos.

O gerenciamento de risco socioambiental
apresentado neste relatório para o exercício de 2019, nos termos da Resolução
N.º 4.327, de 25 de abril de 2014, publicada
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
abrange o Conglomerado Financeiro do
Banco Saf ra, doravante denominado S af ra,
de acordo com o estabelecido em sua Política e Estrutura de Gerenciamento de Risco
Socioambiental (PRSA).
A Gestão do Risco Socioambiental no Safra
está alinhada com as diretrizes estratégicas
e em consonância com seu Código de Ética,
que norteia as ações de natureza socioambiental nos seus negócios e na relação com
seus clientes, fornecedores e sociedade,
conforme diretrizes da Política e Estrutura
de Gerenciamento de Risco Socioambiental.
O Código de Ética e a Política de Risco
Socioambiental do Conglomerado estão disponíveis no sítio eletrônico da Instituição.
Comprometido com a evolução contínua
no tema socioambiental, o Safra tem implementado ações e processos que v
 isam assegurar aderência aos critérios regulatórios e
práticas de sustentabilidade adotadas pelo
Sistema Financeiro Nacional (SFN).
O processo de avaliação e gerenciamento
de R
 isco Socioambiental (RSA) busca analisar e mitigar a exposição do Conglomerado

ao risco socioa mbiental, observando as
diretrizes de sua Política e os princípios de:
i) da relevância, que representa o grau de
exposição ao risco s ocioambiental das atividades e das operações do Saf ra, e ii) da
proporcionalidade, que indica a compatibilidade da PRSA com a natureza do Saf ra
e com a complexidade de suas atividades
e de seus serviços e produtos f inanceiros.

Estrutura de Gerenciamento do
Risco Socioambiental
A Superintendência de Risco Operacional é
uma Unidade de Controle (UC) independente, subordinada à Diretoria de Riscos Operacionais, segregada da unidade executora
da atividade de auditoria interna e é a área
responsável por atender as exigências emanadas da Resolução CMN N° 4.327/14, sobre:
i) a necessidade de implementar ações no
âmbito da Política e Estrutura de Gerenciamento de Risco Socioambiental (PRSA),
bem como pela elaboração, disseminação e
manutenção da PRSA e ii) estabelecer critérios e mecanismos específicos de avaliação
de risco socioambiental, quando da realização de operações relacionadas às atividades
econômicas com maior potencial de causar
danos socioambientais.

A Superintendência de Risco Operacional
consolida os esforços para o gerenciamento
do risco s ocioambiental no Saf ra e podem
também ser adotados, em outras estruturas
de gerenciamento de risco do Saf ra, procedimentos para identif icação, classif icação,
avaliação, monitoramento, mitigação e controle do risco socioambiental.
Em atendimento à Resolução supramencionada, foi instituída no Conglomerado Safra a
Política de Risco Socioambiental, publicada
e aprovada pelo Conselho de Administração,
pela primeira vez, em 12/02/2015. O documento possui periodicidade de reavaliação anual
e aprovação pelo Conselho de Administração
do Safra a cada 5 anos.
Todos os planos de ação inicialmente
requeridos pela Resolução CMN n.º 4.327/2014
foram concluídos e estão listados na Política e Estrutura de Gerenciamento de Risco
Socioambiental (PRSA).
Estão sujeitos à Política de Risco Socioambiental todas as instituições pertencentes ao
Conglomerado, conforme estrutura societária vigente, seus funcionários, independente
do cargo ou função e, as empresas prestadoras de serviços terceirizados consideradas
relevantes para o seu funcionamento e seus
respectivos funcionários, independente do
cargo ou função.
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Principais atividades e resultados
do gerenciamento do risco
socioambiental
Análise de risco socioambiental no
Banco Safra
Todos os clientes, Pessoa Natural ou
Pessoa Jurídica, estão sujeitos à análise de risco socioambiental. Tanto no
início do relacionamento com o Safra,
como na implementação de contratos
de novas operações e/ou renovações de
crédito, os clientes passam por análise
sistêmica para verificação de registro
ou existência de informações em listas
públicas restritivas e consultivas e base
interna de dados.

São listas públicas restritivas:
• Cadastro de Empregadores que tenham
subm et id o trabalhadores a condições
análogas à de escravo, publicada pelo
Ministério da Economia, Secretaria de
Trabalho
Também conhecido como “lista suja”,
garante publicidade e transparência para
casos que explor am trabalho em situação análoga à de escravidão e organiza os
casos de infrações existentes.
• Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), publicada pelo Portal da Transparência da C
 ontroladoria-Geral da União
(CGU)
Cadastro que apresenta a relação de
empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção).
• Cadastro de Expulsões da Administração
Federal (CEAF), publicada pelo Portal da
Transparência da Controladoria-Geral da
União (CGU)
Relação que reúne informações sobre os
servidores civis do Poder Executivo Federal
punidos com demissão, destituição ou cassação de aposentadoria, por prática de crimes de corrupção, contra a administração
pública e improbidade administrativa.
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• Improbidade Administrativa - Base interna
O Saf ra possui base interna de imp rob idade administrativa. Com base nas
informações recebidas do Banco Central
do Brasil (BACEN), a área registra as partes
envolvidas em uma lista de consulta, constantemente atualizada.
O processo de marcas restritivas de RSA
impossibilita a abertura de conta corrente,
a realização de novas operações de crédito
e a renovação daquelas existentes para as
Pessoas Naturais e Jurídicas que apresentarem alto indício de materialização de risco
socioambiental, conforme identificação das
partes em listas públicas restritivas.
Com relação aos fornecedores considerados críticos, o processo regular de monitoramento daqueles com os quais o Saf ra
mantém relacionamento comercial é realizado em conformidade com as práticas realizadas para clientes.
O registro do cliente nas listas restritivas é
impeditivo de relacionamento ou continuidade de operação com o Banco.
São listas públicas consultivas:
• Lista de Embargos, publicada pelo Instituto B
 rasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos N
 aturais Renováveis (IBAMA)
Lista que auxilia as instituições f inanceiras a não concederem crédito aos

beneficiários que apresentam irregularidades e a consultarem se o produto comercializado é proveniente ou não de área
desmatada ilegalmente.
• Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), publicada pelo Portal da
Transparência da Controladoria-Geral da
União (CGU)
Relação de empresas e pessoas físicas que
sofreram sanções que implicaram restrição
de participar de licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública.
• Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins
Lucrativos Impedidas (CEPIM), publicada
pelo Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU)
Cadastro que apresenta a relação de entidades privadas sem f ins lucrativos que
estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos
de parceria com a Administração Pública
Federal, em função de irregularidades
não resolvidas em convênios, contratos de
repasse ou termos de parceria f irmados
anteriormente.
• Lista de entes estatais, publicada p
 elo
Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU)
Lista de acordo de natureza administrativa celebrado entre infratores confessos e
entes estatais.
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As marcas consultivas não impedem o início do relacionamento e nem a realização de
operação pelo cliente, mas devem ser analisadas em conjunto com outros elementos
para a tomada de d
 ecisão na aprovação de
operação ou renovação de contratos.
A área responsável pela avaliação do risco
socioambiental pode recomendar a não realização da operação ou a não continuidade
do relacionamento em função da evidência
de indícios de alta e
 xposição a risco socioambiental, mesmo que não haja registro da
contraparte em listas restritivas.
O processo de análise de risco socioambiental, com os clientes, começa na abertura
de conta corrente, com a observância de
existência de restritivos de Risco Socioambiental (RSA) (trabalho escravo, corrupção ou
improbidade administrativa), que impedem
o início do relacionamento com a Instituição.
Qualquer apontamento de RSA identificado
nesta etapa, pela área comercial, é encaminhado para a equipe de Risco Socioambiental, subordinada à Diretoria de Risco
Operacional, para avaliação e parecer.
Da mesma forma, este processo de avaliação ocorre no ato da realização de nova
operação e renovação de crédito de um
cliente. Caso sejam identificados restritivos
de RSA, não será possível a continuidade da
operação.
Adicionalmente, como forma de prevenção ao risco socioambiental, o Saf ra monitora clientes que possam apresentar indícios
de risco após o início de relacionamento na
Instituição, bem como na realização da contratação de operação de crédito, mediante a
checagem das operações em curso em comparação com as listas (restritivas e consultivas) atualizadas, conferindo o que na época
da operação ou contratação ainda não existia.
Em qualquer uma das situações citadas
(início do relacionamento do cliente, realização de novas operações, renovações de
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crédito e no monitoramento da carteira de
crédito), a equipe responsável pela avaliação
do risco socioambiental pode recomendar
a não realização da operação ou a não continuidade do relacionamento em função da
evidência de indícios de risco socioambiental
que apresentam alta exposição.
Nos próximos itens desse relatório, poderá
ser observado como o Safra aprimorou o seu
processo de Gestão do Risco Socioambiental ao longo de 2019, por meio das ações já
implementadas e da demonstração de resultados das análises obtidas.

1. Início de relacionamento
com o cliente
1.1. Formulário KYC
Quando há a intenção de se iniciar o relacionamento com o Saf ra, a parte interessada
realiza o preenchimento de formulário KYC
(Know Your Customer), no qual é possível
identif icar, na resposta da questão específica, a existência de Risco Socioambiental já
materializado e observado pela parte.
O preenchimento do formulário KYC é
uma das atividades obrigatórias realizadas
no processo de abertura de conta, a fim de
identificar possíveis indícios e ou evidências
de riscos socioambientais e de não conformidade em futuro relacionamento com a parte.
Caso a resposta para esta questão seja
positiva, isto é, caso a parte avaliada declare
apresentar risco socioambiental, é realizado
o envio das informações à equipe de Risco
Socioambiental, para uma avaliação aprofundada e fundamentada, com necessidade
de parecer positivo para prosseguimento do
relacionamento.
Mesmo que não sejam declarados indícios da existência de risco socioambiental no
preenchimento desse formulário, o processo
de abertura de relacionamento faz consulta
automática às listas restritivas para mitigar o
risco de exposição não informada.

Em 2019, não houve casos de clientes com
risco socioambiental a partir do preenchimento desse formulário.

1.2. Questionário socioambiental de
investimentos
No processo de avaliação do Comitê de Crédito das negociações DCM, ECM e M&A é solicitado o preenchimento do Questionário de
Responsabilidade Socioambiental, durante o
processo de Due Diligence (DOM 7712).
Após o preenchimento, o documento deve
ser enviado à equipe de Risco Socioambiental para análise das respostas e, caso necessário, uma avaliação complementar pode
ser realizada. Deste modo, é reforçada a aderência às boas práticas Ambientais, Sociais
e de Governança (ASG) para os produtos de
Investimento.
Em 2019, não houve casos de clientes com
risco socioambiental a partir do preenchimento dos formulários DOM 7712.

1.3. Impossibilidade de início de
relacionamento quando identificado
alto Risco Socioambiental
No processo de abertura de conta, mesmo
que a parte interessada não tenha declarado
a existência de risco socioambiental materializado no preenchimento dos formulários anteriormente c
 itados, caso a parte possua marca
restritiva que indique alto indício de exposição ao risco (esse a
 ssunto será abordado com
maiores detalhes posteriormente) não será
possível dar prosseguimento à s olicitação
de abertura de conta, uma vez que existirá
impeditivo sistêmico.

2. Realização de análises no
processo de concessão de crédito
Além do processo de abertura de conta
corrente, também são realizadas análises
de cunho socioambiental no processo de
concessão de crédito para clientes que não

apresentaram exposição ao risco socioambiental nas avaliações anteriormente apresentadas (abertura de conta), de forma a
assegurar aderência e transparência à legislação vigente.
A análise será realizada sempre que houver:
• Validação de Cadastro;
• Análise de operação relacionada ao Crédito
Rural;
• Monitoramento ativo de operações em carteira pela gestão do Risco Socioambiental
do Safra.
Todas essas análises serão abordadas na
sequência.

2.1. Validação de Cadastro
Há no processo de gestão de risco de crédito
do S
 af ra a validação do cadastro do cliente,
sendo esta realizada para aqueles com
faturamento de até R$ 300 MM/ano para
os seguintes segmentos: Large Corporate,
Corporate e Middle.
A análise da validação do Cadastro do
Cliente p
 oderá ser iniciada no processo de:
• Seleção por políticas de crédito dos clientes
prioritários;
• Solicitação pontual da área comercial ou
outras áreas relacionadas;
• Geração de Proposta de Operação de Crédito (POC).
Conforme matriz de riscos implementada,
a análise pode ser efetuada automaticamente ou pela área de Cadastro (CCL).
A avaliação efetuada pela equipe CCL
contempla:
• Pe s q u i s a c a d a s t ra l d a s e m p re s a s e
seus relacionamentos através de grupo
econômico;
• Consultas a bases restritivas internas
externas;
• Pesquisas na Internet.
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Quantidade de análises realizadas mensalmente,
no ano de 2019
104.757 análises realizadas ao longo de 2019
12.471
11.939
9.869
8.593

7.817
5.469

6.241

8.562

9.749

9.698

7.439

6.910

A partir de 2019, passou a ser feita uma
análise prévia dos dados dos clientes que
operavam com crédito rural, para evitar que
sejam realizadas operações com clientes que
apresentam restritivos de RSA.
Os itens socioambientais analisados compreendem questões como:
• Validação de insumos liberados para uso
agropecuário;
• Crédito no bioma da Amazônia;
• Irregularidades de licenças;
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Todas as análises têm como objetivo a prevenção de eventuais problemas de crédito
no relacionamento com a parte, além de
evitar o impacto de imagem/reputação, por
desdobramento, ao Safra.
Ao longo do ano de 2019 foram realizadas
104.757 análises para os segmentos anteriormente citados conforme detalhado no
quadro a seguir. Esse número representa
um aumento de 186% sobre as análises realizadas em 2018 (56.316). Isso se deve, principalmente, ao aumento dos c
 asos n
 ovos para
análise relacionados à expansão do segmentos Large Corporate e Corporate.
Este quadro contempla CNPJs avaliados
por mês, inclusive empresas ligadas aos grupos econômicos.

• Cadastro Ambiental Rural (CAR);
• Ausência de restrições de Área de Preservação Ambiental (APA), Área de Preservação
Permanente (APP) e de ocupação de terras
indígenas e/ou quilombolas;
• Identif icação de empresas e pessoas
autuadas por exploração do trabalho
escravo.
Ao longo do ano de 2019, foram efetuadas
823 análises de itens de cunho socioambiental, ou seja, aproximadamente 18% a mais em
relação ao exercício do ano anterior, quando
foram realizadas 670 análises.
Análises de cunho socioambiental, realizadas no
ano de 2019
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• Lista de embargos do IBAMA;

Para as operações de compra e venda de
imóveis e estruturação de Escrow Account
realizadas pelo Safra, a análise de risco pela
equipe de Risco S
 ocioambiental possui caráter mandatório.

• Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins
Lucrativos Impedidas (CEPIM);

Para as demais operações, caso seja percebida uma evidência de risco socioambiental,
seja pelo gerente comercial ou por alguma
área mitigadora de risco, a equipe de Risco
Socioambiental poderá ser consultada para
uma avaliação mais aprofundada.

Adicionalmente, são realizadas as seguintes consultas:

Durante o ano de 2019, foram realizadas 435
avaliações, ou seja, aproximadamente 39% a
mais em relação ao exercício do ano anterior,
quando foram realizadas 265 análises.

2.4. Procedimentos de Análise
A análise de risco socioambiental consiste,
primeiramente, na avaliação da existência de
registro de citação nas seguintes listas públicas, conforme anteriormente mencionado:

• Lista de Acordos de Leniência;
• Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

• Condenações em 2ª instância nos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estaduais
e Tribunais Federais;
• Mídias negativas, com o auxílio das ferramentas Google Alerts, Risk Money e pesquisas livres na internet.
Ressalta-se que, no caso de o cliente ser
Pessoa Jurídica, as empresas controladoras e seus benef iciários f inais também são
avaliados.

• Cadastro de Empregadores que tenham
submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo;

Toda análise é baseada na avaliação dos
aspectos anteriormente mencionados (foram
realizadas 435 avaliações em 2019) e resulta
em parecer para a realização da operação e
ou manutenção do relacionamento com a
parte, podendo ter os seguintes resultados:

• Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP);

• Favorável (59% das avaliações em 2019 –
256 no total);

• Cadastro de Expulsões da Administração
Federal (CEAF);

• Favorável, com ressalvas (36% das avaliações em 2019 – 156 no total);

• Base interna de improbidade adminis
trativa;

• Desfavorável (5% das avaliações em 2019 –
23 no total).

823 análises realizadas ao longo de 2019

2.2. Gestão de Crédito Rural
A área de Crédito Rural realiza análise de indicadores socioambientais para a c
 oncessão
do crédito rural, visando o atendimento à
regulamentação v
 igente e Política de Risco
Socioambiental. Em caso de identificação de
irregularidades socioambientais, é solicitada
uma consulta pontual para a equipe de Risco
Socioambiental a respeito da possibilidade de
prosseguimento da operação.

2.3. Análise das operações

Indicadores das análises de risco socioambiental

145

89

33

38

41

50

52

Análises de risco socioambiental, realizadas ao longo do ano de 2019

132

12x mais avaliações de RSA se comparado
com o mesmo período do ano anterior

82

62

52
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31
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5%
36%
25

Resultado das solicitações

Favorável, ou seja, 256 casos

59%

Favorável com ressalvas,
ou seja, 156 casos
Desfavorável, ou seja, 23 casos
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3. Avaliações de Áreas
Embargadas pelo IBAMA
Mensalmente é encaminhada à equipe de
Risco Socioambiental, pela área de Avaliação
de Garantias Imobiliárias, a relação com os
clientes que p
 ossuem operação de crédito
com o Safra e que têm área embargada pelo
IBAMA.
As informações são consolidadas para
reporte trimestral para a Alta Administração,
por meio de comitês delegados, com a informação se existe alguma operação que possui imóvel ou terreno dado como garantia
localizado em alguma área embargada.
Desde a implantação do monitoramento
em agosto/2018, nunca foi encontrado imóvel ou terreno dado como garantia, localizado em área embargada.

4. Melhorias realizadas no
processo de análise de risco
socioambiental
Ao longo de 2019 foram realizadas diversas
melhorias no processo de análise de risco
socioambiental. Dentre elas, destacam-se:
• Implementação do processo automático
de marcas consultivas no sistema Plataforma Operacional, considerando as listas
públicas de: Embargos junto ao IBAMA,
Acordos de Leniência, Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro de
Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos e
Impedidas. Essas marcas não impedem a
inclusão de propostas de negócio, entretanto estes apontamentos socioambientais
devem ser levados em consideração para a
tomada de decisão da área de Crédito, juntamente com outros documentos e informações dos clientes.
• Revisão e elaboração de cursos online
mandatórios para todos os empregados das diversas áreas do Banco, de
modo a conscientizar, cada vez mais, seus
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colaboradores com relação à Responsabilidade Socioambiental. Os temas são: “Gestão
e Gerenciamento do Risco Socioambien
tal” e “Política de Responsabilidade Socioambiental”;
• Aprimoramento do já existente processo
automático de marcas restritivas em sistema interno da Instituição;
• Aprimoramento da ferramenta interna que
permite a consulta em lote às listas restritivas
e registro interno das informações consultadas, incluindo as avaliações de crédito rural;
• Remodelamento da metodologia de Apetite ao Risco;
• Reporte trimestral ao Comitê de Gestão
de Riscos Operacionais e Compliance
(CGROC) dos casos de clientes marcados
no sistema interno da Instituição nas listas
restritivas, caso existam;
• Realização de avaliação independente pela
equipe de Risco Socioambiental para verificação da aplicação de cláusula padrão de
risco socioambiental para fornecedores.

5. Análise de cláusulas contratuais
Em todos os contratos do Saf ra, seja com
clientes, seja com fornecedores considerados críticos ou com qualquer p
 arte interessada, consta cláusula padrão de Risco
Socioambiental.
Os princípios elementares presentes da
cláusula padrão são:
• Respeito às legislações trabalhista e
ambiental em vigor no Brasil;
• Inexistência de condenação def initiva na
esfera judicial ou administrativa por: (a)
questões trabalhistas envolvendo trabalho
em condição análoga à de escravo e ou trabalho infantil, ou (b) crime contra o meio
ambiente;
• Conformidade das atividades e propriedades com a legislação ambiental brasileira;

• Possibilidade, quando aplicável, de antecipação do Contrato caso ocorra a superveniência de decisão definitiva, contra a qual
não caibam recursos, de sentença judicial
ou administrativa reconhecendo a prática, pelo cliente, fornecedor e ou qualquer
parte interessada, dos atos anteriormente
indicados.
Caso a contraparte tenha interesse em
alterar a redação da cláusula, a análise da
sua adequação, obrigatoriamente, será encaminhada para avaliação da equipe de Risco
Socioambiental.
A adequação de cláusula consiste não
somente na avaliação do texto em si, mas
também na reanálise do cliente e das características intrínsecas da operação que será
realizada. Portanto, todas as consultas realizadas na análise de risco socioambiental, descritas no item “4.1. Análise de Risco
Socioambiental”, também serão efetuadas
neste processo de revisão e adequação.
Em 2019 foram realizadas 132 análises,
tendo como pareceres:
• Favorável (31% das análises em 2019 – 41 no
total);

do relacionamento com a parte, conforme
previsto na Política e Estrutura de Gerenciamento de Risco Socioambiental (PRSA), bem
como descrição na cláusula padrão de risco
socioambiental.

5.1. Indicadores das análises de cláusulas

6. Monitoramento contínuo de
clientes e risco socioambiental

Além das atividades de análise das operações de crédito e adequação das cláusulas de risco s ocioambiental, realizadas sob
demanda e de forma tempestiva, mensalmente é executado 
m onitoramento
sistêmico da carteira de clientes com exposição em operações de crédito da Instituição,
a f im de verif icar se a exposição ao risco
socioambiental foi reduzida, se manteve ou
aumentou.
Análises de cláusulas de risco socioambiental,
realizadas no ano de 2019

7
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Em comparação ao ano de 2018, houve
uma queda de 6% nas solicitações de alterações contratuais, quando houve 140
análises de adequação de cláusulas. Isso
demonstra a receptividade pelos clientes e fornecedores dos termos da cláusula padrão de risco socioambiental do
Saf ra, o que fortalece o compromisso da
Instituição perante ao Órgão Regulador, a
sociedade e ao meio ambiente.
Existe a possibilidade, quando aplicável, da liquidação antecipada do contrato,
saída do r isco e, se necessário, f inalização
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• Favorável, com ressalvas (42% das análises
em 2019 – 56 no total);
• Desfavorável (27% das análises em 2019 – 35
no total).
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27%
42%

Resultado das solicitações

Desfavorável, ou seja, 35 casos
Favorável, ou seja, 41 casos

31%

Favorável, com ressalvas, ou
seja, 56 casos

Adicionalmente, os clientes que possuem
risco socioambiental são acompanhados,
para verificar se existe necessidade de revisão do relacionamento e ou avaliações específicas para novas operações.
Caso seja identificada uma alta exposição a
risco socioambiental, poderá ser recomendada a saída do risco ou o fim do relacionamento com a parte.
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6.1. Manutenção das marcas consultivas
de Risco Socioambiental
Em 2019 foram registradas 4.740 partes
(clientes e não clientes) com marcas consultivas, constantemente atualizadas pelo sistema interno do Safra.

6.2. Monitoramento do Google Alerts
Diariamente a área de Risco Operacional
monitora, por meio de ferramenta do Google
Alerts, diversas mídias que contenham palavras-chave relacionadas às questões Sociais e
Ambientais.
Caso seja identif icada notícia desabonadora, vinculada a cliente que possua risco
ativo (operação de crédito) com a Instituição, é emitido comunicado ao Comitê
de Crédito aprovador da última operação para aquela parte, a f im de informar
risco detectado.

7. Modelo de Capital Econômico
para Risco Socioambiental
Reforçando o compromisso do Banco em
identif icar as exposições de risco socio
ambiental, a área de Risco Operacional
implementou o modelo qualitativo, que
avalia a possibilidade de corresponsabilização do Saf ra por danos socioambientais
cometidos pelos seus clientes e promove a
identificação do valor em risco a que o Conglomerado estaria exposto.
Utilizando essa metodologia, foi obtido
o resultado de R$ 220,93 Milhões para o
cenário-base em dezembro/2019 referente
ao capital em risco decorrente de risco
socioambiental.
Os resultados do modelo são apresentados para a Alta Administração do Saf ra por
meio dos Comitês Delegados e ao Chief Risk
Officer (CRO).
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7.1. Teste de Estresse
Juntamente do modelo criado, foram
instituíd os 3 (três) testes de estresse, com
níveis diferentes de intensidade, que a partir das mesmas informações utilizadas para
confecç ão do cenário-base do modelo de
capital econômico resultaram nos seguintes
resultados para a data-base dezembro/2019
(em R$ Milhões).
Risco Socioambiental – Teste de Estresse
1.076,8
829,1

350,3

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

7.2. Monitoramento do Apetite ao Risco
Socioambiental
Compete à estrutura de gerenciamento
de risco socioambiental identif icar desvios signif icativos no perf il deste risco por
meio do monitoramento de indicadores
quantitativos que def inem o apetite ao
risco socioambiental. Esses indicadores são
avaliados nos comitês regularmente realizados e, caso necessário, reportados às
instâncias hierárquicas adequadas de
forma a manter o apetite ao risco dentro dos limites estabelecidos pela Alta
Administração.

7.3. Premissas e Limitações dos Modelos
O Monitoramento do Apetite ao Risco
Socioambiental tem como premissa que
a materialização da existência do Risco
Socioambiental se dá por meio da citação
em listas públicas consultivas e restritivas
e/ou de mídias desabonadoras identificadas.
Porém, cabe ressaltar que foram desenvolvidas premissas a f im de trazerem caráter
preditivo.

Como limitação da utilização do modelo,
pode-se registrar a não utilização de perdas
socioambientais registradas para obtenção
do capital econômico, assunto a ser tratado a
seguir.

8. Histórico de Perdas
Socioambientais
A área de Risco Operacional possui estrutura
sistêmica para o registro de perdas efetivas
em função de danos socioambientais, pelo
período mínimo de cinco anos, incluindo
valores, tipo, localização e setor econômico
objeto da operação. Os registros são efetuados em sistema específ ico de Risco
O peracional. Estas perdas são de origens
ambiental e social. As áreas responsáveis
pelo reporte das perdas efetivas são: Jurídico Contencioso de Crédito, Jurídico Cível e
Monitoramento/RAT.

8.1. Grupo de Trabalho de Base de
Perdas de Risco Socioambiental
O Grupo de Trabalho de Perdas Socioa m
bientais da FEBRABAN, com representação
de 15 bancos, desenvolveu uma proposta de
metodologia para monitoramento das exposições de crédito que sofreram deterioração
econômica e financeira em decorrência do
risco socioambiental.
Como próximo passo de monitoramento
dessa proposta, durante o ano de 2020, o
Grupo de Trabalho fará um piloto rodando
o modelo a cada 6 meses visando atestar a
efetividade da metodologia.
O sistema utilizado pelo Safra para captura
e a rmazenamento de perdas operacionais
já se encontra adaptado para o registro de
perdas decorrentes do Risco Socioambiental
em categoria específica, segregada do Risco
Operacional.

9. Atividades Pontuais de Risco
Socioambiental
Além das atividades citadas, que são realizadas r egularmente pela equipe de Risco
Socioambiental, existem ações pontuais que
foram realizadas ao longo de 2019. Dentre
elas destacam-se:
• Reforço com as áreas envolvidas nas operações de Crédito Rural sobre a proibição
da liberação de financiamentos aos produtores rurais que desrespeitem a legislação
ambiental e/ou possuam trabalhadores em
condições análogas à de escravo em atendimento à regulamentação vigente e Política de Risco Socioambiental;
• Alinhamento junto à área de Gestão de
Fornecedores para que, em 2019, ocorresse maior participação da Superinte n d ê n c i a d e R i s co O p e ra c i o n a l n o
processo de homologação de novos fornecedores, além da avaliação contínua
dos fornecedores já existentes. Adicionalmente, foi realizada atividade pontual
de verif icação da possibilidade de existência de exposição dos fornecedores
já homologados e foi identif icado que
nenhum deles apresentava alto risco
socioambiental;
• Realização de avaliação independente
sobre a aplicação da cláusula de risco
s o c i o a m b i e n t a l n a s o p e ra çõ e s co m
fornecedores;
• Revisão do modelo do apetite ao risco de
risco socioambiental.

10. Gestão Patrimonial do Safra
No Saf ra, o compromisso com o Risco
Socioambiental é observado também na otimização do uso de recursos naturais como
água e eletricidade nos prédios e instalações

17

do Saf ra. As lâmpadas das agências vêm
sendo substituídas por lâmpadas de LED,
que geram uma redução de até 70% de consumo de energia elétrica se comparado a
uma lâmpada comum. Existe a previsão para
que todas as lâmpadas sejam trocadas em
até 02 anos.
Em relação às novas agências, todas as
lâmpadas utilizadas no projeto já são do tipo
LED. Além disso, utiliza-se também película
no vidro das fachadas que reduz a incidência solar, tendo como benef ício, a diminuição da carga térmica interna das agências
e consequentemente a utilização do ar
condicionado.
Nas novas agências são utilizados equipamentos de ar condicionado com condensação a ar, evitando, assim, o desperdício de
água devido à evaporação e perdas nos sistemas com condensação baseados em água.
Ainda, na reforma do edif ício da Matriz
ocorrida nos últimos 2 anos, todas as tornei
ras utilizadas foram instaladas com tempo
rizadores e sensores de presença. Essas ações
foram executadas com o objetivo de evitar
desperdício e geram uma economia de, pelo
menos, 35% no consumo de água.
Todas as madeiras utilizadas nos móveis
desta reforma, bem como os móveis utilizados nas n ovas agências, são oriundas de
reflorestamento. Os móveis de escritório
são certificados por empresa especializada
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com foco na sustentabilidade, reciclagem
e a preocupação com os aspectos sociais e
ambientais.
As portas, batentes, divisórias, pisos, reves
timento de paredes, móveis e molduras são
licenciados pelo Conselho de Manejo Florestal (CMF), em inglês Forest Stewarddhip
Concil (FSC), Organização Não Governamental (ONG) com foco na redução do desequilíbrio ambiental de florestas por meio
da promoção do bom manejo florestal, de
forma a garantir o desenvolvimento social
com responsabilidade ambiental e economicamente viável.
Adicionalmente, o edifício da Matriz entrou
no Mercado de Energia Livre, onde uma
parte da energia consumida pelo prédio é
oriunda de fontes alternativas de geração de
energia, como eólica, biomassa, solar e etc.
As novas agências, em seus banheiros, utilizam também bacias acopladas o que reduz
o consumo de água em até 50% dos vasos
se comparadas às válvulas de descargas tradicionais. Destaca-se também a inauguração da agência em João Pessoa - PB, que foi
construída utilizando os métodos de construção steel f rame e steel deck, que reduzem em até 78% o calor solar e evita o uso
de tijolos ou outros materiais como madeira,
além de diminuir o volume de resíduos
sólidos descartados durante o período de
construção.
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Atuação do Safra na cultura
e na saúde
No âmbito cultural, o Teatro J. Safra,
inaugurado em 24/07/2014, contribui para a democratização de acesso
à cultura, oferecendo cursos de arte e
dramaturgia para jovens de baixa renda. Merece destaque as doações feitas
para a viabilização do Museu Judaico
de São Paulo, cuja missão é preservar
séculos de história da imigração judaica para o Brasil, e o Projeto Cultural
Safra, que divulga tradições históricas
e culturais do País por meio da publicação de livros que exploram o acervo
e instalações dos principais museus
brasileiros. A edição de 2019, sobre o
Museu de Artes e Ofícios (MAO) em Belo
Horizonte, marcou o 37º aniversário
desse projeto.
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Cultura

Em 2019, houve 63 atrações, totalizando 260
apresentações no teatro, para um público
aproximado de 40.000 espectadores. Além
disso, com o objetivo de fomentar a participação e o envolvimento da população na produção artística nacional, o Teatro J. Safra o
 fereceu
oficinas gratuitas de teatro, com vagas de até
30 integrantes por oficina. Os encontros fazem
parte do projeto Teatro J. Safra Social, havendo
a participação de alunos ao longo do ano. As
oficinas foram divulgadas por meio de mailing
para ONGs, redes sociais e jornais de distribuição em transportes públicos.

Saúde

Na área da saúde, o Safra trabalha com a Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD), que cuida de crianças com necessidades especiais, provendo-lhes atendimento
médico e psicológico, além de garantir-lhes
capacitação profissional e inserção na sociedade por meio do esporte.
São realizadas doações ao Grupo de Apoio
ao Adolescente e à Criança com Câncer
(GRAACC), que mantém, em São Paulo, um
hospital de referência internacional em oncologia pediátrica.
O Saf ra também apoia instituições como
Albert Einstein, Hospital do Câncer de Barretos, Associação para Crianças e Adolescentes
com Câncer (TUCCA), Hospital AC Camargo,
Hospital Santa Catarina, Hospital Nipo-Brasileiro e Associação de Assistência às Crianças
e Adolescentes Cardíacos (ACTC).

Pandemia Covid-19
Embora a pandemia causada pela Covid-19
esteja gerando resultados negativos em todo
o planeta em 2020, o novo vírus foi identificado em 2019, quando os primeiros casos foram
detectados em Wuhan, na China. A divulgação tornou-se pública pelo governo chinês ao
final de dezembro.
Num mundo cada vez mais globalizado,
com um cenário no qual o desenvolvimento
e as oportunidades se multiplicam, os problemas também são rapidamente pulverizados aos quatro cantos e, no caso do novo
coronavírus, impactou a sociedade de uma
forma que ela não estava esperando e nem
preparada para enf rentar. Neste contexto, a
Covid-19 segue ampliando seu raio de ação
numa velocidade sem precedentes, em função do seu alto poder de transmissão.
É possível que a Covid-19 tenha adquirido
a capacidade de ter os humanos como hospedeiros a partir de outras espécies, em decorrência de mutações e da destruição de
habitats naturais. Além disso, as mudanças
climáticas também são uma grave ameaça
porque podem favorecer o surgimento de
outros vírus ainda desconhecidos.
Neste cenário, se faz ainda mais importante
a gestão socioambiental, para que problemas dessa natureza possam ser mitigados e
reduzidos os riscos de se propalar os efeitos
de pandemias decorrentes da degradação do
meio ambiente.

O Saf ra, preocupado e responsável com
esse quadro, tomou logo no início as medidas necessárias para preservar seus colaboradores e familiares. Foram medidas preventivas e de salvaguarda, desde as primeiras
notícias. Promoveu campanha de vacinação
contra a gripe Influenza a todo o time e seus
familiares, afastou rapidamente todas as populações de risco, promoveu triagem das
pessoas e estabeleceu canais de informação
e de cuidados médicos, como o uso da telemedicina para casos suspeitos eventuais. No
momento seguinte organizou trabalho remoto em home off ice para grande parte das
equipes, em aderência às medidas de isolamento social. Tudo isso resultou em atitudes proativas e que certamente preveniram
muitos colaboradores da contaminação.
Além disso, a partir de seu tradicional espírito benemerente, o Saf ra acolheu inúmeros
pedidos de hospitais públicos, f ilantrópicos
e Santas Casas, em alguns casos com apoio
técnico dos hospitais E
 instein e Sírio Libanês, e fez doações de leitos de UTI, equipamentos e insumos, como máscaras, respiradores, equipamentos de proteção individual
para prof issionais de medicina, e também
cestas básicas. Um esforço de milhões de
reais. O Saf ra também engajou-se em outros projetos de hospitais de campanha,
tendo outros grupos empresariais privados
como parceiros.
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Colaboradores

No final de 2019, o Safra contabilizou
9.190 colaboradores para os quais oferece
auxílio educacional, assistência médica
e odontológica, auxílio-creche, cesta-alimentação, acesso a atividades culturais
e sociais promovidas pela associação de
funcionários.
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O Saf ra incentiva a formação e capacitação
dos seus colaboradores por meio de certif icações obrigatórias, como Certif icação Prof issional Anbima (CPA), Séries 10 e 20; Certif icação de Especialista de Investimento
Anbima (CEA); Certif icação de Gestores
Anbima (CGA); Programa de Qualif icação
Operacional - BM&F BOVESPA (PQO); Certif icação Certif ied Financial Planner (CFP);
CA-600 - Certif icação Crédito Imobiliário e
Certif icação em Ouvidoria; Auxílio Educacional para Graduação e; aperfeiçoamento
como Pós-Graduação, MBA e Mestrado.
Além disso, estamos na 7ª edição do programa de trainees, propiciando a manutenção de um quadro de colaboradores
preparados para uma adequada gestão dos
negócios. Ao longo destes anos, o Saf ra contratou 257 trainees.
Para a formação de seus colaboradores, o Saf ra conta com uma plataforma de
Educação e Desenvolvimento que oferece
um acervo de cursos online, constantemente atualizados com conteúdos relevantes para as equipes, em relação a assuntos
como: Código de Ética; Programa de Integridade; Responsabilidade Socioambiental; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Suitability (Apuração do Perf il de Investidor);
Segurança da Informação; Controles Internos; Risco Operacional; entre outros temas.
É por meio desses treinamentos que o
Saf ra busca assegurar que a conduta de
seus colaboradores esteja alinhada aos
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valores, diretrizes e estratégia definidos pela
Alta Administração.
Ainda, o Safra realiza projetos internos que
têm impacto na sociedade, por meio de iniciativas na promoção de campanhas institucionais, em apoio a causas sociais, doações
como: brinquedos, a
 gasalhos, livros, sangue e
ação McDia Feliz (em parceria com a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA).
Promove internamente, para os seus colaboradores, campanhas anuais de saúde,
como:
- Campanha de Imunização contra gripe
H1N1, que abrange também os familiares,
oferecendo a v acina mais completa do
mercado (influenza tetravalente GSK dose
única), sendo mais de 10.000 doses aplicadas em todas as agências do Brasil;
- Campanha de Imunização contra Sarampo,
após notificação de surto na cidade de São
Paulo, onde foram vacinados mais de 2.000
funcionários com vacina trivalente contra
sarampo, rubéola e caxumba;
- Semana do Outubro Rosa: promovendo
um circuito de saúde, oferecendo “checkup
imediato” com medição de glicemia, colesterol, exames o
 ftalmológicos, orientação
com preparador físico e encaminhamento
para equipe de Coordenação de Cuidados
e Atenção Primária à Saúde, além de palestras educativas realizadas na Matriz, com
transmissão ao vivo para todos os funcionários do banco (Agências e Matriz), por meio
de a
 plicativo institucional do Banco;
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- Programa de Checkup Executivo;
- Programa de Combate ao Tabagismo;
- Programa para Gestantes com isenção de
coparticipação do plano de saúde para as
participantes;
- Ação com os familiares no final do ano por
meio de evento denominado “Dia de Visitar o Trabalho dos meus Pais!”, com circuito
educativo e com atividades pedagógicas
para os filhos dos colaboradores.
Oferece aos colaboradores, no Espaço
Saúde do edif ício Matriz, um Ambulatório Médico com serviços de consultas assistenciais, ocupacionais, pronto atendimento
para queixas agudas e estrutura de remoção
quando necessário.
O novo Espaço Saúde, inaugurado no início
de 2019 em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, traz o conceito de Saúde
Integrada com multisserviços e benef ícios
disponíveis aos colaboradores, oferecendo
atenção primária à saúde, por meio de consultas e acompanhamento do m édico de
família, consultas ocupacionais, coletas de
exames laboratoriais, consultas odontológicas, oficinas de saúde e bem-estar e pronto
atendimento médico, bem como curativos
e suturas. O espaço ainda oferece terapias
complementares, disponibilizando consultas com nutricionista, f isioterapeuta e psicólogo, visando o cuidado integral com a
saúde dos funcionários. Por meio do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho (SESMT), realiza

ac
 apacitação e t reinamento de um corpo de
Socorristas (treinamento com certificação),
Brigadistas e Cipeiros, para atuação dentro de
um plano de Urgência Médica que contempla todos os edif ícios da Matriz para rápido

atendimento nos andares, com equipamentos d
 isponibilizados como DEA (desfibrilador),
pranchas de remoção, rádios de urgência,
sempre com o suporte da equipe médica e
segurança.

1.597

crianças
participaram do
“Dia de Visitar o Trabalho
dos meus Pais”

1.260
mulheres
impactadas com
as ações no
Outubro Rosa

163
funcionários
receberam incentivo
à graduação e
pós-graduação

257

Trainees
contratados

Indicadores
do Safra
junto aos
colaboradores

308

certificados
reembolsados

280

treinamentos
realizados
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Ações de Ecoeficiência

Em 2019 tivemos um consumo de 51.163
resmas de papel, em comparação a 2018,
quando foram consumidas 46.121 resmas. A elevação do consumo se deu por
conta do aumento do número de colaboradores do Conglomerado, bem como
as ações relacionadas à SafraPay (nova
credenciadora do Conglomerado Safra).

O Safra continua realizando diversas medidas,
visando a redução do consumo de papel tanto internamente quanto no relacionamento
com seus clientes, dentre elas a disponibilização de diversos serviços e produtos nos canais digitais da Instituição.
Quanto aos materiais descartados nas dependências do Banco, os papéis são enviados
para reciclagem. Os copos plásticos e cápsulas de cafés são descartados em lixos separados dos demais resíduos.
Além disso, nas estações de trabalho há
l ixeiras centrais separadas para coletar os
descartes de resíduos de papéis e orgânicos.
Por fim, sempre preocupado com o meio
ambiente, o Safra forneceu a todos os seus
funcionários squeeze de alumínio, visando à
diminuição da utilização de garrafas e copos
plásticos.
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Disclosure

Ação Judicial
O Safra, a exemplo dos outros 6 maiores ban
cos no Brasil, responde à ação civil pública
em que o Ministério Público do Trabalho discute a reformulação de sua Política de Risco
Socioambiental (PRSA). Ainda não há decisão
definitiva em nenhum desses processos.
O Banco aguarda julgamento de seu recurso pelo Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo (TRT/SP), o qual aborda nulidades
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pro
cessuais e destaca as evidências de
cumprimento, pelo Banco, da legislação aplicável à matéria, inclusive quanto à negativa
de crédito para clientes que tenham se beneficiado de trabalho escravo.
Em 20/12/2019 o TRT/SP suspendeu os efei
tos da condenação, atendendo o reque
r i
mento feito pelo Banco na Pet 100381290.2019.5.02.0000.

