
QUESTIONÁRIO DE AUTO-DECLARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL AGRO

Prezado cliente,

O Banco Votorantim, engajado com os temas sociais e ambientais da atualidade e assumindo 

o papel incentivador de práticas sustentáveis¹, adota em sua Política de Crédito conhecer a 

atuação no âmbito socioambiental² das empresas com as quais mantém relacionamento. 

Para tanto, solicitamos o preenchimento deste Questionário Socioambiental Agro, que é parte 

integrante da análise de créditos³.

Atenciosamente,

Gestão de Risco Socioambiental

riscosocioambiental@bancovotorantim.com.br

Nota:
Para consultar definições de termos específicos, passe o mouse sobre as palavras em destaque (negrito).

1- Conjunto de práticas e procedimentos que buscam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Consiste na busca do  
equilíbrio entre a criação de valor (questão econômica), respeito às pessoas (questão social) e preservação do meio ambiente 
(questão ambiental).
2- Termo que expressa na atualidade o surgimento de nova relação entre a natureza e o homem, inserido em discussões nas 
diferentes esferas da sociedade.
3- Conjunto de práticas utilizadas por todo agente que concede crédito no mercado, consistindo em avaliar a situação econômica 
financeira do tomador e sua capacidade de pagar o empréstimo dentro do prazo estipulado.

• Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083 ou para Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661 - 24 horas por dia, 
7 dias por semana, ou pelo e-mail sac@bancovotorantim.com.br • Ouvidoria: 0800 707 0083 de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h e para Deficientes 
Auditivos e de Fala: 0800 701 8661 de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, exceto feriados nacionais.



Dados Gerais

Dados do Produtor

Dados da Propriedade

Dimensão Institucional

O produtor é?

CPF/CNPJ

Mais de um proprietário?

a) Nome do Produtor

b) Nome do Produtor

c) Nome do Produtor

d) Nome do Produtor

Faturamento Anual (R$ MM)

Endereço sede

Endereço atividade principal

Coordenadas geográficas da atividade principal - Latitude:

Informar quantidade de outras propriedades com atividades

Identifique:

a) Endereço 1
Coordenadas geográficas - Latitude:

Coordenadas geográficas - Latitude:

Coordenadas geográficas - Latitude:

Coordenadas geográficas - Latitude:

1) A empresa apresenta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas?

Se sim, indique onde este compromisso está explicitado:

Política
Manual

Desde
Nome do Responsável Formação Acadêmica
Cargo email Telefone

Missão Quais outros?
Código de Conduta Visão

2) Possui departamento ou profissional com função específica na área socioambiental?

b) Endereço 2

c) Endereço 3

d) Endereço 4

Cidade

Cidade

Cidade

Cidade

Cidade

Cidade

Longitude:

Longitude:

Longitude:

Longitude:

Longitude:

Área total (ha):

Área total (ha):

Área total (ha):

Área total (ha):

Área total (ha):

Informe todas as culturas praticadas:

CPF

CPF

CPF

CPF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

Atividade

Informar quantidade de proprietários

Cód. CNAE (atividade principal)

Nome/Razão Social

Pessoa JurídicaPessoa Física
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Dimensão Legal

4) A empresa utiliza critérios socioambientais para seleção de fornecedores?

Especifique quais os critérios utilizados:

Se sim, o critério socioambiental é fator decisivo para a seleção de fornecedores?

1) As atividades da empresa estão sujeitas ao licenciamento ambiental?

2) É exigida na atividade alguma das autorizações/licenças abaixo?

4) Possui Reserva Legal (RL) averbada em sua(s) propriedade(s)?

5) A propriedade fica próxima ou dentro de alguma das regiões abaixo?

3) Possui Área de Preservação Permanente (APP) em sua(s) propriedade(s)?

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR)

Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB)

Cadastro Técnico Federal do IBAMA (CTF)

Documento de Origem Florestal

Licença de Conversão para Uso do Solo

Licença de Porte e Uso de Motosserra

Outorga de Recursos Hídricos

Área de Cavernas Área Quilombola

Área Indígena

Unidade de Conservação de Proteção Integral

Unidade de Conservação de Uso Sustentável

Área de Lagoas

Área de Manguezal

Área de Patrimônio Cultural

Área de Proteção e Recuperação de Mananciais

Queimada Controlada

Supressão de Vegetação

Transporte de Produtos Florestais

Transporte de Produtos Perigosos

Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS)

Se sim, declara possuir todas as licenças ambientais necessárias?

Processo de Renovação da LO em andamento

Inserir número

Inserir número

Inserir número

Informar a quantidade de APP’s possui

Informar a quantidade de Reservas Legais possui

Área Total da APP (ha):

Área Total da RL (ha):

Área Conservada (ha):

Área Conservada (ha):

Área em Recuperação (ha):

Área em Recuperação (ha):

Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Licença de Instalação (LI) e já foi solicitada LO

Licença de Operação (LO) válida
Validade Inserir número de Protocolo

3) Dissemina o tema da responsabilidade socioambiental para seus colaboradores através de cursos, palestras e seminários?
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Dimensão Boas Práticas

6) Firmou Termo de Ajustamento de Conduta com órgãos públicos legitimados, devido a questões sociambientais, nos últimos 5 anos?

Se sim, comentar o ocorrido e as devidas medidas tomadas:

Se sim, comentar o ocorrido e as devidas medidas tomadas:

Se sim, comentar o ocorrido e medidas tomadas:

Se sim, iniciou ou iniciará a remediação? Comente as providências:

Água subterrânea contaminada Área suspeita de contaminação Solo contaminado

8) Em algum imóvel ou área do proprietário ou por ele utilizado foi detectado:

9) Nos últimos 5 anos, teve alguma multa ou auto de infração trabalhista?

1) Utiliza a ferramenta de Zoneamento Agrícola de Risco Climático?

2) Possui o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)?

3) Aderiu ao Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) do Ministério da Agricultura?

Se não, explique o motivo da não utilização:

Se não, explique o motivo da não possuir:

Se não, explique o motivo porque não aderiu:

Se sim, qual iniciativa adotou:
Plantio de Florestas Comerciais

Recuperação de Pastos Degradados

Tratamento de Resíduos AnimaisPlantio Direto na Palha

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Fixação Biológica de Nitrogênio

7) Nos últimos 5 anos, alguma das atividades da empresa foi objeto de inquérito, multa ou auto de infração relacionado a problemas
socioambientais?
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4) Realiza o plantio e/ou cultivo de Organismos Geneticamente Modificados (OGM)?

Se sim, descreva os cuidados adotados para o procedimento de plantio e/ou cultivo?

5) Realiza algum tipo de agricultura a seguir?

7) Participa de alguma iniciativa relacionada a commodities responsáveis?

Derivados de Cana de Açúcar Responsável (BONSUCRO)

Grupo de Trabalho Pecuária Sustentável (GTPS)

Iniciativa para Melhor Produção de Algodão (BCI)

Outras informações que julgar relevante:

Declaramos que as informações expressam a verdade.

Email do seu Gerente de Relacionamento do Banco Votorantim:

Informações complementares:

ANVISA - Monografia excluídas

OMS - Classificação agroquímicos

Convenção Roterdã - Anexo III

Responsável Cargo/Área

Data

Mesa Redonda Óleo de Palma Sustentável (RSPO)

Mesa Redonda Soja Responsável (RTRS)

6) Adota iniciativas de boas práticas agrícolas como:

Aproveitamento de Áreas Degradadas e Alteradas

Controle de Erosão

Manejo Integrado de Pragas e Doenças (MIP)

Plantio Direto

Rotação de Culturas

Outras

Integração Lavoura-Pecuária (ILP)

Manejo Integrado de Água

Agricultura de Precisão Agricultura Orgânica Agroecologia Agrossilvicultura
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