R E L AT Ó R I O D E G E S TÃ O
D E R I S C O S O C I O A M B I E N TA L

“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)
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Introdução

O Banco Safra traz em seu nome a
trajetória de uma família empreendedora
e cosmopolita, que espalhou frutos da
sua competência em diversos cantos
do mundo. Atualmente, está presente
em 23 países, em três continentes, com
mais de 8 mil colaboradores e somente
no Brasil possui 132 agências e postos
de atendimento bancário. A alta liquidez
mantida e reconhecida ao longo dos
seus mais de 175 anos de existência
se traduz em segurança, tanto para os
clientes, quanto para seus investidores
e sociedade. Não por acaso, o Safra
é referência no setor financeiro em
produtividade e otimização de estruturas,
rentabilidade e gestão de recursos.

O

gerenciamento

de

risco

socioambiental,

No relacionamento com clientes, o processo

apresentado neste relatório, para o exercício

começa na abertura de uma conta corrente, com

anteriormente (início do relacionamento do cliente,

de 2018, nos termos da Resolução CMN N.º

a observância de existência de restritivos de RSA

realização de novas operações de crédito e no

4.327, de 25 de abril de 2014, publicada pelo

(Trabalho Escravo, Corrupção ou Improbidade

monitoramento da carteira de crédito), a área

Conselho Monetário Nacional (CMN), abrange

Administrativa),

do

responsável pela avaliação do Risco Socioambiental

o Conglomerado Financeiro do Banco Safra,

relacionamento com a contraparte. Qualquer outro

pode recomendar a não realização da operação ou

doravante denominado Safra, de acordo com

indício de RSA identificado nesta etapa, pela área

a não continuidade do relacionamento em função

o estabelecido em sua Política e Estrutura de

comercial, é encaminhado para a área de Riscos

da evidência de indícios de risco socioambiental

Gerenciamento de Risco Socioambiental – PRSA.

Operacionais e Controles Internos3 para sua

que apresentam alta exposição.

A Gestão do Risco Socioambiental no Safra

que

impedem

o

início

avaliação e parecer.

Em

qualquer

uma

das

situações

citadas

Nos próximos itens desse relatório, poderá ser

está alinhada com as diretrizes estratégicas e

Da mesma forma, este processo de avaliação

observado como o Safra aprimorou o seu processo

em consonância com seu Código de Ética que

ocorre no ato da realização de nova operação de

de Gestão do Risco Socioambiental ao longo de

norteia as ações de natureza socioambiental nos

crédito de um cliente. Caso sejam identificados

2018 por meio das ações implementadas e da

seus negócios e na relação com seus clientes,

restritivos de RSA, não será possível a continuidade

demonstração de resultados obtidos.

fornecedores e sociedade, conforme consta na

da operação. Além disso, quando demandada, a

Política e Estrutura de Gerenciamento de Risco

área de Riscos Operacionais e Controles Internos

Socioambiental, publicada em fevereiro de 2015 e

realiza análises dos processos de “Conheça seu

revisada em Novembro/2018. O Código de Ética

Cliente” (KYC), “Conheça seu Parceiro” (KYP), e

do Conglomerado, bem como a Política de Risco

“Conheça seu Fornecedor” (KYS) para os temas

Socioambiental estão disponíveis no website da

relacionados ao risco socioambiental.
Adicionalmente, como forma de prevenção ao

instituição.
Comprometido com a evolução contínua no tema

risco socioambiental, o Safra monitora clientes que

socioambiental, o Safra tem implementado ações

possam apresentar indícios de RSA após o início

e processos que visam assegurar aderência aos

de relacionamento na instituição e da realização

critérios regulatórios e práticas de sustentabilidade

da contratação de uma operação de crédito. Com

praticadas pelo Sistema Financeiro Nacional.

relação aos fornecedores o processo regular de

1. Grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e das operações do Safra.
2. Compatibilidade da PRSA com a natureza do Safra e com a complexidade de suas atividades e de seus serviços e produtos financeiros.

O processo de avaliação e gerenciamento de

monitoramento daqueles com os quais o Safra

Risco Socioambiental (RSA) busca analisar e

mantêm relacionamento comercial está em revisão

mitigar a exposição do Conglomerado ao risco

para que seja realizado em conformidade com as

socioambiental,

práticas realizadas para clientes e na periodicidade

abril de 2014. É, também, responsável pelas atividades de controles

que atenda as diretrizes da PRSA.

serviços terceirizados relevantes.

observando

as

diretrizes

de

sua Política e os princípios da relevância1 e de

3. A superintendência de Risco Operacional e Controles Internos é uma
unidade de controle (UC) independente, subordinada a Diretoria de
Riscos Operacionais e Controles Internos, é a responsável por atender as exigências emanadas da Resolução CMN N° 4.327, de 25 de
internos e pela definição das responsabilidades dos prestadores de

proporcionalidade2.
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Principais atividades e resultados do
gerenciamento do risco socioambiental

Em 2018, não houve casos de clientes com ris-

• Análise de operação relacionada ao Crédito Rural;

co socioambiental a partir do preenchimento desse

• Monitoramento ativo de operações em carteira

formulário.

pela gestão do Risco Socioambiental do Safra.

1.2. Questionário socioambiental de investimentos
Para algumas operações de investimentos, é obri-

Estrutura de gerenciamento do
risco socioambiental
A Superintendência de Risco Operacional e Controles Internos é uma unidade
de controle independente, subordinada a
Diretoria de Riscos Operacionais e Controles Internos, segregada da unidade
executora da atividade de auditoria interna, e é responsável pela avaliação do
risco socioambiental na instituição, em
atendimento as exigências emanadas
da Resolução CMN N° 4.327, de 25 de
abril de 2014. A estrutura do Gerenciamento desse risco é composta também
pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva, pelo Comitê Delegado
da Alta Administração nomeado Comitê
de Gestão dos Riscos Operacionais e
Compliance (CGROC), pela área de
Gestão Integrada de Riscos e pelo Diretor responsável sobre esse assunto.

1. Início de relacionamento com o cliente
Quando há a intenção de se iniciar o relacionamento com o Safra, a parte interessada realiza
o preenchimento de formulário KYC (Know Your
Costumer), no qual é possível identificar a existência de Risco Socioambiental já materializado e
observado pela parte.
Adicionalmente, para alguns tipos de operações,
existe a obrigatoriedade do preenchimento de formulário específico de Risco Socioambiental, no
qual também é possível identificar a existência de
Risco Socioambiental já materializado e observado
pela parte.
Em 2018, não houve casos de clientes com risco
socioambiental a partir do preenchimento dos for-

de Risco Socioambiental durante o processo de

Há no processo de monitoramento de crédito do

Due Diligence.

Safra, a validação do Cadastro do Cliente para a

Após o preenchimento, o documento deve ser

do esta realizada para os seguintes segmentos:

Internos para análise das respostas e, caso ne-

• Empresas (empresas com faturamento anual de

cessário, uma avaliação complementar pode ser
realizada.
Em 2018, não houve casos de clientes com avaliação de risco socioambiental complementar,

a

partir do preenchimento desse questionário.
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 citados,
caso a parte possua marca restritiva que indique
abordado com maiores detalhes posteriormente)
citação de abertura de conta, uma vez que, existirá

atividades obrigatórias realizadas no processo de

impeditivo sistêmico.

abertura de conta, a fim de identificar possíveis ris-

2. Realização de novas operações

Seu preenchimento é obrigatório e contêm questionamento de Risco Socioambiental. Caso a ressenta risco socioambiental, é realizado o envio das
informações à área de Riscos Operacionais e Controles Internos, para uma avaliação mais robusta,
com necessidade de parecer positivo para prosseguimento do relacionamento.

até R$ 50MM);
• Middle (empresas com faturamento anual entre

não será possível dar prosseguimento com a soli-

em futuro relacionamento com a parte.

manutenção do relacionamento com a parte, sen-

enviado à área de Risco Operacionais e Controles

1.1. Formulário de KYC

posta seja positiva, isto é, a parte avaliada apre-
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2.1. Validação de cadastro

alto risco de exposição ao risco (assunto será

cos/evidências de indícios de não conformidade

mente.

gatório o preenchimento de formulário específico

mulários anteriores.

O preenchimento do formulário de KYC é uma das

Todas essas análises serão abordadas posterior-

R$ 50MM e R$300MM4).
No caso do Segmento Empresas, a análise da
validação do Cadastro do Cliente poderá ser iniciada no processo de:
• Abertura da conta corrente;
• Solicitação pontual e manual;
• Implantação de limites de crédito.
Para o Segmento Middle, a análise é demandada manualmente, a qual deve estar atrelada a uma
análise de operação de crédito em curso.
A análise para os dois segmentos citados contempla:
• Pesquisa cadastral das empresas/grupos econômicos de clientes novos ou com risco em curso;
• Consultas a bases restritivas internas/externas e
de marcações/restrições dos clientes;
• Pesquisas na Internet.

Além do processo de abertura de conta corrente,

Todas as análises têm como objetivo a prevenção

também são realizadas análises de cunho socio-

de eventuais problemas de crédito no relacionamen-

ambiental no processo de concessão de crédito

to com a parte, além de evitar o impacto de ima-

para clientes que não apresentaram exposição ao

gem/reputação, por desdobramento, ao Safra.

risco socioambiental nas avaliações anteriormente apresentadas (abertura de conta), de forma a
assegurar aderência e transparência à legislação
vigente.
A análise pode-se dar por conta da:
• Validação de Cadastro;

4. Em Dezembro/2018 os valores de faturamento utilizados para enquadramento no segmento Middle são entre R$ 50MM e R$ 500 MM,
porém, a área de Validação de Cadastro do Cliente só realiza as avaliações conforme os valores apresentados.
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A validação do cadastro possui prazo de validade

2.2. Gestão de crédito rural

Escrow Account, dentre outras), a análise de Risco

• Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

de até 12 meses, dessa forma, as operações rea

A Área de Crédito Rural realiza análise de itens so-

Socioambiental possui caráter mandatório. Para as

(CEIS) - Disponibilizado pelo Portal da Trans-

lizadas nesse período estão sujeitas ao resultado

cioambientais para a concessão do crédito rural

demais operações, caso seja percebida uma evi-

parência (relacionado à Controladoria-Geral da

obtido na análise inicial. Esse prazo poderá ser an-

visando o atendimento à regulamentação vigente

dência de Risco Socioambiental, seja pelo gerente

União) informa as Empresas e Pessoas Naturais

tecipado caso alguma área gestora de risco iden-

e Política de Risco Socioambiental. Quando estes

comercial ou por alguma área mitigadora de risco,

que estão impedidas de contratar com a Admi-

tifique a materialização de algum tipo de risco e

itens não estão aderentes à Política, o crédito não

a área de Riscos Operacionais e Controles Internos

nistração Pública;

inclua marcação sistêmica que realiza a obrigato-

é concedido. Os itens socioambientais analisados

pode ser consultada para um avaliação de Risco

• Lista de embargos do IBAMA – Disponibilizada

riedade da revisão antecipada.

compreendem questões como:

Socioambiental. Durante o ano de 2018 foram rea-

no Sítio do IBAMA contêm os embargados pelo

• Contaminação de imóvel;

lizadas 265 avaliações.

IBAMA por conta de alguma infração ambiental,

Ao longo do ano de 2018 foram realizadas 56.316
análises para os segmentos Empresa e Middle conforme detalhado no quadro a seguir. Esse número

podendo ser Empresas ou Pessoas Naturais.

• Crédito no Bioma da Amazônia;

representa um aumento de 145% sobre as análi-

• Irregularidades de documentações e licenças;

ses realizadas em 2017 (22.982 análises feitas em

• Imóvel rural oferecido em garantia com averba-

2017). Isso se deve ao fato do aumento dos casos
novos para análise principalmente relacionados ao
segmento Empresas que passou a conter as operações da SafraPay (produto de credenciadora do
Safra) bem como as maiores exposições do segmento Middle.
Também houve aumento nos casos de revisão
cadastral (empresas com marcas cadastrais que

ção da reserva legal;

2.3.1. Análise de risco socioambiental

Além dessas, existem bases que são construídas

A Análise de Risco Socioambiental consiste, pri-

internamente, as quais também são consultadas

meiramente, na avaliação da existência de registro

durante a análise:

de citação nas seguintes listas públicas:

• Improbidade administrativa – formada por meio

• Cadastro de Empregadores que tenham sub-

• Cadastro ambiental rural (CAR),
• Ausência de restrição de Área de Preservação
Ambiental (APA) ou Área de Preservação Permanente (APP) e de ocupação de terras indígenas
e/ou quilombolas;
• Identificação de empresas e pessoas autuadas

metido trabalhadores a condições análogas à
de escravo (“lista suja” do trabalho escravo) Disponibilizada pelo Ministério do Trabalho informa as Empresas e Pessoas Naturais que tiveram
algum dos seus trabalhadores constatados em
condições análogas à de escravo;

foram revistas em face de diversos fatores como:

por exploração do trabalho escravo.

queda do rating interno do cliente, necessidade de

Ao longo do ano de 2018, foram efetuadas 670

– Disponibilizado pelo Portal da Transparência

revisão da garantia e cadastro avaliado há mais de

análises de itens de cunho socioambiental, confor-

(relacionado à Controladoria-Geral da União) in-

12 meses).

me detalhado no gráfico a seguir.

forma as Empresas e Pessoas Naturais que fo-

• Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)

ram punidas por atos de corrupção;
Análises realizadas em 2018 (Empresa e Middle)

670 análises realizadas

9.847

67

União) informa as Pessoas Naturais que foram
exoneradas da Administração Pública (adicional-

63

56

5.729
3.714

parência (relacionado à Controladoria-Geral da

79

7.648

55
47

43

4.107

ral (CEAF) – Disponibilizado pelo Portal da Trans89

8.393

8.400

56.316 análises realizadas

• Cadastro de Expulsões da Administração Fede-

Análises socioambientais realizadas em 2018

mente, para as análises realizadas, são filtrados

52

43

39

37

2.950
1.099 1.221

FEV

está relacionado à corrupção, improbidade administrativa e/ou atos semelhantes);

1.653 1.555

• Cadastro de Empresas sem fins lucrativos ImJAN

JAN

os casos em que o fundamento a exoneração

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

DEZ

pedidas (CEPIM) - Disponibilizado pelo Portal
da Transparência (relacionado à Controladoria-

2.3. Análise das demais operações

Geral da União) informa as Empresas sem fins

por conta de ações automáticas para aprovações/

Para diversas operações realizadas pelo ban-

lucrativos que estão impedidas de contratar com

implantações de limites de crédito.

co (compra/venda de imóveis, estruturação de

a Administração Pública;

O aumento expressivo em Outubro/2018 se deu
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de comunicados emitidos pelo Banco Central
do Brasil;
• Mídias negativas identificadas (por meio de captura diária de palavras-chave em ferramentas de
busca do Google Alerts);
Adicionalmente, são realizadas as seguintes consultas:
• Condenações em 2ª instância nos sites dos Tribunais de Justiça Estaduais;
• Mídias negativas (que já não tenham sido capturadas e identificadas previamente);
• Marcações restritivas impeditivas em sistema
interno da instituição – As marcações restritivas são realizadas pelas áreas gestoras de risco
(Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Cadastro,
Auditoria Interna, entre elas) ao identificarem alguma situação de alerta.
Ressaltamos que, no caso do cliente ser uma
Pessoa Jurídica, as empresas controladoras e seus
beneficiários finais também são avaliados.
Toda análise é baseada na avaliação dos aspectos anteriormente mencionados, (foram realizadas
265 avaliações em 2018), resulta em parecer para
a realização da operação e/ou manutenção do relacionamento com a parte, podendo ter os seguintes resultados de parecer:
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• Favorável (57% das avaliações em 2018 –
152 no total);
• Favorável, com ressalvas (28% das avaliações
em 2018 – 74 no total);
• Desfavorável (15% das avaliações em 2018 –

• Revisão, ao longo de 2018, da Política de ris-

• Implementação de processo automático de mar-

obrigatoriamente, é encaminhada para análise da

co socioambiental, sendo a última em Dezem-

cas restritivas em sistema interno da instituição,

área de Riscos Operacionais e Controles Internos.

bro/2018 para incorporar diretrizes específicas

impedindo a abertura de conta, realização de

A adequação de cláusula consiste não somente

relacionadas a: início do relacionamento com o

nova operação de crédito ou aplicação/resgate

na avaliação do texto em si, mas também na rea-

cliente, operações de crédito (cláusula contratu-

de investimentos;

nálise do cliente e das características intrínsecas

al, análise de risco do cliente e monitoramento),

• Automatização de ferramenta interna que permite

da operação que será realizada, portanto, todas

avaliação de garantias imobiliárias, produtos e

a consulta, em lote, às listas restritivas e registro

as consultas realizadas na análise de Risco So-

2.3.1.1. Melhorias realizadas no processo de

fornecedores, inclusão financeira, treinamento,

interno das informações consultadas;

cioambiental, descritas no item 2.3.1 Análise de

análise de risco socioambiental

transparência e qual aspecto da sociedade;

39 no total).

• Reforço junto às áreas de negócio que repre-

Risco Socioambiental, na página 9. também serão

Ao longo de 2018, foram realizadas diversas me-

• Inclusão da avaliação de quatro listas públicas

sentam a 1º linha de defesa no conceito de

efetuadas neste processo de revisão/adequação.

lhorias no processo de análise de risco socioam-

ao longo de 2018: Lista de Embargos do IBAMA,

mitigação de riscos, ressaltando a importância

Após as análises de adequação (foram realizadas

biental, entre elas, destacam-se:

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),

da análise de Risco Socioambiental, permitindo

140 análises desse tipo em 2018), foram emitidos

• Implementação da Política de Direitos H
 umanos

Cadastro de Expulsões da Administração Fede-

que houvesse um aumento de cerca de 18 vezes

pareceres, com os seguintes resultados:

com diretrizes específicas para avaliação do

ral (CEAF) e Cadastro de Empresas sem fins lu-

no número de análises realizadas em 2018 (265

• Favorável (31% das análises em 2018 –

risco socioambiental;

crativos Impedidas (CEPIM);

análises face a 14 em 2017).
2.3.2. Análise de cláusulas contratuais

2.3.1.2. Indicadores das análises de risco socioambiental
Resultado das avaliações

Em todos os contratos do Safra, seja com clientes, fornecedores e/ou qualquer parte interessada,

Números do risco socioambiental

consta cláusula padrão de Risco Socioambiental.
Os princípios elementares presentes da cláusula

265

39

padrão são:

avaliações em 2018

desfavorável

152

ambiental em vigor no Brasil e a legislação que

22

favorável

dispõe sobre o combate à corrupção (especial• Inexistência de condenação definitiva na esfera

das avaliações
tiveram parecer
favorável / com
ressalvas

689

74

8

8

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN
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JUL

34
16

9

AGO

SET

Existe a possibilidade, quando aplicável, da liquidação antecipada do contrato, saída do risco e,
quando necessário, finalização do relacionamento
com a parte, conforme previsto na Política de Risco Socioambiental e na própria cláusula de padrão.

15

12

OUT

NOV

loga a de escravo e/ou trabalho infantil, ou (b)

versas melhorias no processo de adequação de

crime contra o meio ambiente;

cláusulas:
• As consultas realizadas no processo de análise de Risco Socioambiental foram incorporadas ao processo permitindo que não somente a
redação, mas o cliente fosse analisado;

de decisão definitiva, contra a qual não caiba

• Automatização da avaliação do cliente no pro-

recursos, de sentença judicial ou administrativa

cesso de análise das adequações realizadas,

reconhecendo a prática, pelo cliente/fornecedor

com registro de todas as consultas e pareceres

e/ou qualquer parte interessada, dos atos ante-

emitidos em ferramenta interna da instituição;

riormente indicados.
DEZ

2.3.2.1. Melhorias realizadas no processo de
Durante o ano de 2018 foram implementadas di-

• Possibilidade, quando aplicável, de antecipa-

40

35

21

41 no total).

balhistas envolvendo trabalho em condição aná-

com a legislação ambiental brasileira; e

Quantidade de solicitações mensais em 2018

23

• Desfavorável (29% das análises em 2018 –

adequação de cláusulas

ção do Contrato caso ocorra a superveniência

44

2018 – 57 no total);

judicial ou administrativa por: (a) questões tra-

• Conformidade das atividades e propriedades

partes analisadas
durante as avaliações

favorável
com ressalvas

• Favorável, com ressalvas (40% das análises em

mente a lei N. º 12.846/13);

solicitações mensais,
em média, em 2018

85%

• Respeito à legislação trabalhista e a legislação

42 no total);

• Foram emitidos comunicados às áreas de

Caso a outra parte, tenha interesse em alterar a

negócios e aos jurídicos internos, a fim de re-

redação da cláusula, a análise da sua adequação,

forçar a necessidade de avaliação de possíveis
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2.3.2.2. Indicadores das análises de cláusulas

Os indicadores que tem a sua variação avaliada

Números do risco socioambiental

Resultado das adequações

41

140

42

desfavorável

adequações em 2018

favorável

12

estão descritos a seguir:

ocorre o estouro do apetite a risco e a necessida-

• Percentual do volume de crédito de clientes cita-

de de reporte ao comitê delegado CGROC para

dos em listas restritivas em relação à carteira de

avaliação e deliberação de plano de ação proposto

crédito da instituição;

para reenquadramento do apetite a risco.

• Percentual da quantidade de operações de
clientes citados em listas restritivas em relação
ao total de operações da carteira de crédito;

71%

com operações na carteira de crédito;

30%

57

tas restritivas;

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

9

JUN

JUL

13

AGO

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

12

SET

9

OUT

12

NOV

Adicionalmente, os clientes que possuem Risco

um aumento de 55% na quantidade de adequa-

Socioambiental são acompanhados a fim de veri-

ções avaliadas em 2018 (140 em 2018 face a

ficar se existe necessidade de revisão do relacio-

90 em 2017).

namento e/ou avaliações específicas para novas
operações.
Caso seja identificada uma alta exposição ao
Risco Socioambiental, poderá ser recomendada a

resultados, utilizando a metodologia para Monitoramento do Apetite à Risco Socioambiental:

9

DEZ

do apetite à risco socioambiental
Ao longo de 2018 foram observados os seguintes

tritivas.

adequações pela área competente, permitindo

3. Monitoramento contínuo de clientes e
risco socioambiental

JAN

3.1.1. Resultados obtidos no monitoramento

• Quantidade de clientes citados em listas res

Quantidade de adequações mensais em 2018

15

Redução

• Risco/exposição total de clientes citados em lis-

listas restritivas;

12

Redução

Redução

• Quantidade de operações de clientes citados em

9

Redução

Redução

em listas restritivas;

favorável
com ressalvas

20

Redução

Redução

tritivas;
• Valor médio de operações para clientes citados

das adequações
apresentaran algum tipo de risco

Manutenção
Redução

• Valor médio de clientes citados em listas res

Manutenção
Manutenção

listas restritivas em relação ao total de clientes

das adequações
tiveram parecer
favorável / com
ressalvas

9

Manutenção

• Percentual da quantidade de clientes citados em

análises mensais,
em média, em 2018

11

critérios estabelecidos pela Alta Administração,

3.2. Monitoramento de clientes com risco
Status

Nota

socioambiental
Durante o processo de monitoramento do apetite

Variação negativa

-1

Variação dentro da média

0

clientes que possuem operações de crédito ativas

Variação maior que a média

1

biental.

Variação maior que o dobro da média

2

à Risco Socioambiental, são identificados todos os
e alguma evidência ou indício de Risco SocioamDessa forma, são realizadas duas atividades, baseadas no nível de risco observado:
• Marcação restritiva dos clientes com Risco So-

Na metodologia utilizada para o monitoramento,

cioambiental;

saída do risco/fim do relacionamento com a parte.

compara-se o percentual da variação observada em • Comunicado aos comitês aprovadores de crédium determinado mês, com o limite definido por meio

to sobre a existência ou aumento do risco socio-

cioambiental, realizadas sob demanda e de forma

3.1. Monitoramento do apetite a risco

da média histórica e então é aplicada a seguinte

ambiental.

tempestiva, mensalmente é executado monitora-

socioambiental

régua:

Conforme mencionado anteriormente, caso seja

mento da carteira de clientes com exposição em

Mensalmente, por meio da análise da variação

operações de crédito da instituição, a fim de ve-

de 08 indicadores, é avaliado se a exposição do

rificar se a exposição ao Risco Socioambiental foi

Safra ao Risco Socioambiental, nas operações de

reduzida, se manteve ou aumentou.

crédito foi reduzida, se manteve ou aumentou.

Além das atividades de análise das operações de
crédito e adequação das cláusulas de risco so-
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Depois de somar as notas de todos os indicado- identificada uma alta exposição ao Risco Socioamres é gerado valor-resultado e então emitido parecer biental, poderá ser recomendada a saída do risco
final sobre o status do risco socioambiental. Se o va- ou fim de relacionamento com a parte.
lor for considerado maior que o aceitável, dentro dos
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3.2.1. Marcas restritivas de risco socioambiental

do Google Alerts, diversas mídias que conte-

Em Junho/2018, foi instituído processo de inclu-

nham

são de marcas restritivas de Risco Socioambien-

Socioambiental.

palavras-chave

relacionadas

ao

Risco

tal, que, ao estarem ativas, impedem a abertura de

Caso seja identificada notícia desabonadora, vin-

contas, inclusão de novas operações de crédito ou

culada à cliente que possua risco ativo (operação

aplicação ou resgate de investimentos.

de crédito) com a instituição, é emitido comunicado

Segue a relação das marcas restritivas e as listas

para aquela parte, a fim de informar do possível

• Trabalho Escravo - Cadastro de Empregadores

risco percebido. No ano de 2018 foram emitidos

ções análogas à de escravo (“lista suja” do trabalho escravo);

De uma maneira geral, o cálculo utilizado no mo-

do modelo qualitativo, serão apresentados os re-

ministrativa e Cadastro de Expulsões da Admi-

Riscos Operacionais e Controles Internos desen-

nistração Federal (somente para casos onde o

volveu modelo qualitativo, que será implantado em

motivo da exoneração se deu por conta de cor-

Janeiro/2019, que avalia a possibilidade de corres-

rupção, improbidade administrativa ou atos se-

ponsabilização do Safra por danos socioambientais

melhantes).

cometidos pelos seus clientes e o valor em risco que

Ao final de 2018 existiam mais de 800 partes

o Safra poderia estar exposto, além de metodologia
de criação de cenários de estresse para desafiar o
cenário-base produzido pelo modelo.

3.2.2. Comunicado aos comitês de crédito com

Utilizando essas premissas, foi desenvolvida me-

os clientes que aumentaram a exposição do risco

todologia de monitoramento a partir dos seguintes

Mensalmente, são reportados aos Comitês de

critérios:

Crédito, os clientes que possuem exposição ma-

• Cliente

apresenta

algum

indício

de

Risco

terializada ao Risco Socioambiental e tiveram

Socioambiental e o Safra é o seu principal finan-

aumento do risco (mas que não possuem marca-

ciador;
• A multa em potencial a ser aplicada, seria pro
porcional a sua exposição ao Risco Socioam
biental;

com risco de crédito e risco socioambiental e por

• O possível percentual da multa a ser paga pelo

conta do tipo de risco materializado não gera um

Safra também seria proporcional a exposição do

impeditivo para realização de novas operações e

cliente ao Risco Socioambiental;

nem pra manutenção do risco existente. No último

• Adicionalmente, visando dar uma maior previsi-

trimestre de 2018 foram reportados 107 clientes

bilidade ao modelo, consideramos também, os

aos Comitês de Crédito.

clientes que não possuem indício de Risco Socioambiental, porém são classificados em algum

3.2.3. Monitoramento do Google Alerts

ramo de atividade que necessita de licenciamen-

Diariamente a Área de Riscos Operacionais e Con-

to segundo o CONAMA e possuem localidade

troles Internos monitora, por meio de ferramenta

com alto risco percebido.
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x

% de Multa x % de Corresponsabilidade
Ponderado pela exposição ao
risco socioambiental

4. Modelo de risco socioambiental
as exposições de Risco Socioambiental, a Área de

controle e monitoramento da exposição a clientes

Risco BACEN

A partir do próximo exercício, com a implantação

Empresas Punidas, Lista de Improbidade Ad-

O reporte efetuado tem caráter informativo para

Risco Safra

delo está resumindo na seguinte expressão:

Reforçando o compromisso do Safra em identificar

ção restritiva).

x

16 comunicados com esse viés.

• Risco Socioambiental – Cadastro Nacional de

(clientes e não clientes) marcadas.

Faturamento ou
Renda Anual

ao comitê de crédito aprovador da última operação

que as compõe:
que tenham submetido trabalhadores a condi-

Expressão

sultados de exposição.
4.1. Base de perdas de risco socioambiental
Adicionalmente, visando o atendimento à Resolução CMN Nº: 4.327/14 o Safra participa do Grupo
de Trabalho de Base de Perdas de Risco Socioambiental junto à FEBRABAN com o intuito de definir
e alinhar uma metodologia para uma melhor identificação das perdas efetivas provenientes de Risco
Socioambiental.
Não obstante a não determinação de uma única
metodologia para o mercado brasileiro o Safra já
realizou as adequações necessárias em sua base
de perdas para refletir o registro de perdas que foi
implementado pela norma.

5. Avaliações de áreas embargadas
pelo IBAMA

imóvel ou terreno dado como garantia localizado
em alguma área embargada.

6. Atividades pontuais de risco
socioambiental
Além das atividades citadas, que são realizadas
regularmente pela Área de Riscos Operacionais e
Controles Internos, existem ações pontuais que
foram realizadas ao longo de 2018, 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, ocorra uma maior
participação da área de Riscos Operacionais e
Controles Internos no processo de homologação
de novos fornecedores, além da avaliação con-

Mensalmente é encaminhada pela Área de Ris-

tínua dos fornecedores já existentes. Adicional-

cos Operacionais e Controles Internos à Área de

mente, foi realizada atividade pontual de verifica-

Avaliação de Garantias Imobiliárias, a relação com os

ção da possibilidade de existência de exposição

clientes que possuem operação de crédito com o Sa-

dos mais de 4.000 fornecedores já homologados

fra e que têm alguma área embargada pelo IBAMA.

e foi identificado que nenhum deles apresentava

As informações são consolidadas para reporte

alto risco socioambiental;

trimestral para a Alta Administração, por meio do

• Realização de avaliação independente para

CGROC, com a informação se existe alguma ope-

verificação do registro ao CAR (Cadastro Am-

ração que possui imóvel ou terreno dado como ga-

biental Rural) na realização de operação de

rantia localizado em alguma área embargada.

crédito rural e/ou ligada ao agronegócio, para

Após a implantação do monitoramento, em
Agosto/2018, não foi observado nenhum tipo de

assegurar o atendimento do processo à regulamentação vigente.
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Gestão patrimonial

No Safra o compromisso com o Risco
Socioambiental é observado também na
otimização do uso de recursos naturais
como água e eletricidade nos prédios
e instalações do Safra. 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 serão trocadas
em até 02 anos.
Em relação às novas agências, todas as lâm-

e geram uma economia de, pelo menos, 35% no
consumo de água.
Todas as madeiras utilizadas nos móveis desta reforma bem como aqueles utilizados nas novasagências são oriundas de reflorestamento. Os
móveis de escritório são certificados por empresa
especializada com foco na sustentabilidade, reciclagem e a preocupação com os aspectos sociais.
As portas, batentes, divisórias, pisos, revestimento
de paredes, móveis e molduras são licenciados pelo
Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewarddhip
Concil - FSC), 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.

padas utilizadas no projeto já são do tipo LED.

Adicionalmente, o prédio da matriz entrou no

Além disso, utiliza-se também película no vidro

Mercado de Energia Livre, onde uma parte da

das fachadas que reduz a incidência solar, tendo

energia consumida pelo prédio é oriunda de fontes

como benefício, a diminuição da carga térmica

alternativas de geração de energia, como eólica,

interna das agências e consequentemente a uti-

biomassa, solar e etc.

lização do ar condicionado. Nas agências novas

As novas agências, em seus banheiros, utilizam

são utilizados equipamentos de ar condicio-

também bacias acopladas o que reduz o consumo

nado com condensação a ar evitando assim o

de água em até 50% dos vasos se comparadas

desperdício de agua devido à evaporação e per-

às válvulas de descargas tradicionais. Ressaltamos

das nos sistemas com condensação baseados

também a inauguração da agência em João

em água.

Pessoa, que foi construída utilizando os métodos

Além disso, na reforma do prédio da matriz

de construção steel frame e steel deck. Esses são

ocorrida nos últimos 2 anos todas as torneiras

capazes de reduzir em até 78% o calor solar e evita

utilizadas foram instaladas com temporizadores

o uso de tijolos ou outros materiais como madeira,

e sensores de presença. Essas ações foram

além de diminuir o volumo de resíduos sólidos

executadas com o objetivo de evitar desperdício

descartados durante o período de construção.

16 | Relatório de Gestão do Risco Socioambiental Grupo J. Safra 2019

Relatório de Gestão do Risco Socioambiental Grupo J. Safra 2019 | 17

Atuação 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
2018, sobre o MAR - Museu de Arte do Rio,
marcou o 36º aniversário desse projeto.

Cultura
Em 2018 foram apresentadas 39 atrações no
Teatro J. Safra para um público total de 30.000
pessoas. Além disso, com o objetivo de fomentar
a participação e o envolvimento da população
na produção artística nacional, o Teatro J. Safra
ofereceu 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. 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).
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• Programa de Combate ao Tabagismo;

nais, pronto atendimento para queixas agudas e

• Programa para Gestantes com isenção de coparticipação do plano de saúde para as partici-

Colaboradores

pantes;
• 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

No final de 2018, o Safra contabilizou
8.070 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.

e conscientiza seus colaboradores com relação
a assuntos como Código de Ética, Programa
de Integridade, Responsabilidade Socioambiental, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Suitability
(Apuração do Perfil de Investidor), Segurança

seus colaboradores por meio de certificações
obrigatórias, como CPA – Certificação Profissional Anbima (Séries 10 e 20), CEA – Certificação
de Especialista de Investimento Anbima, CGA
– Certificação de Gestores Anbima, PQO – Programa de Qualificação Operacional- BM&F BOVESPA, CFP – Certificação Certified Financial
Planner, CA-600 – Certificação Crédito Imobiliário
e Certificação em Ouvidoria, Auxílio Educacional
para Graduação e aperfeiçoamento como PósGraduação, MBA e Mestrado.
Além disso, conta há 5 anos, com o programa
de trainees que vem apresentando resultados de
retenção expressivos, acima de 70%, propiciando a manutenção de um quadro de colaboradores preparados para uma adequada gestão dos
negócios. Ao longo destes anos, o Safra contratou 226 trainees.
Para o desenvolvimento de seus colaboradores, conta com um programa de desenvolvimento que, por meio de treinamentos online, aborda
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boradores.

Por meio do SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, realiza a capacitação e treinamento de um
corpo de Socorristas (treinamento com certificação), Brigadistas e Cipeiros, para atuação dentro
de um plano de Urgência Médica que contempla
todos os prédios da matriz para rápido atendimento nos andares, com equipamentos dispo-

Oferece aos colaboradores no Espaço Saúde

nibilizados como DEA (desfibrilador, pranchas

do prédio matriz, um Ambulatório Médico com

de remoção, rádio de urgência) com suporte da

serviços de consultas assistenciais, ocupacio-

equipe médica e segurança.

da Informação, entre outros temas. É por meio
desses treinamentos que busca assegurar que a
conduta de seus colaboradores esteja alinhada
aos valores, diretrizes e estratégia definidos pela
Alta Administração do Safra.

O Safra incentiva a formação e capacitação dos

atividades pedagógicas para os filhos dos cola-

estrutura de remoção quando necessário.

Realiza projetos internos que têm impacto na

1.194

226

crianças participaram no
“Dia de Visitar os Pais”

Trainees
contratados

sociedade, por meio de iniciativas na promoção
de campanhas institucionais, em apoio a causas
sociais, doações como: brinquedos, agasalhos,
livros, sangue e ação Mc Dia Feliz (em parceria
com o TUCCA - Associação para crianças e adolescente com câncer).

Indicadores do
Grupo Safra
junto aos
colaboradores

1.308
mulheres
receberam guia
para exames no
Outubro Rosa

312
certificados
reembolsados

Promove internamente, para os seus colaboradores, campanhas anuais de saúde, como:
• Campanha de Imunização contra gripe H1N1,
que abrange também os familiares, oferecendo a

152

vacina mais completa do mercado (tetravalente

funcionários
recebem incentivo
à graduação

GSK dose única) sendo mais de 10.000 doses
aplicadas em todas as agências do Brasil;
• Semana do Outubro Rosa e Novembro Azul:
promovendo um circuito de saúde, oferecendo

130
treinamentos
realizados

Quantidade de participantes nas palestras oferecidas pelo Safra
416
206

palestras educativas, “check up imediato” com

96

medição de glicemia, colesterol, exames oftalmológicos, orientação com preparador físico e
prescrição de exames preventivos de acordo
com protocolo idade e sexo;

Workshop para o
Banco de
Investimento

Alimentação

60

Endometriose

Ascensão Feminina
no Mundo
Corporativo

46
Cancêr de Mama

• Programa de Checkup Executivo;
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Outras práticas sustentáveis
Adicionalmente, o Safra realizou diversas medidas
visando a redução do consumo de papel tanto

• 0,52 folhas de papel utilizadas por funcionário
por mês (em seu consumo interno). Esse núme-

internamente quanto no relacionamento com

ro representa uma redução de aproximadamente

seus clientes, dentre elas a disponibilização de

15% quando comparado a 2017;

diversos serviços e produtos nos canais digitais
da instituição.
Dessa forma, em 2018 tivemos os seguintes
resultados de consumo de papel por nossos
clientes e funcionários:
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• 0,84 páginas impressas por cliente por mês.

Esse número representa uma redução de aproximadamente 35% quando comparado a 2017.

Safra
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BRASIL: O DESAFIO DAS REFORMAS

