QUESTIONÁRIO DE AUTO-DECLARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
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, 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 da Empresa
Razão Social
Endereço
Cidade

UF

CNPJ

Cód. CNAE

Setor
Faturamento Anual (R$ MM)
Dimensão Institucional
1. A empresa apresenta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas?
Se sim, indique onde este compromisso está explicitado:
Política

Código de Conduta

Visão

Manual

Missão

Quais outros?

2. A empresa possui área/profissional com função específica na área socioambiental?
Desde
Se sim, informar:
Nome

Cargo

Email

Telefone

3. A empresa promove cursos relacionados à responsabilidade socioambiental para seus colaboradores?
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?
5. A empresa possui código de conduta?
Se sim, quais aspectos aborda:
Assédio Moral

Assédio Sexual

Corrupção

Concorrência Desleal

Pirataria

Práticas Discriminatórias

Suborno

Quais outros aspectos?

6. A empresa adota alguma prática e/ou política que contribua para erradicar:
Trabalho escravo

Trabalho infantil
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Dimensão Ambiental
1. As atividades da empresa estão sujeitas ao licenciamento ambiental?
Se sim, declara possuir todas as licenças ambientais necessárias e vigentes/válidas?
Validade

Inserir número de Protocolo

Licença de Operação (LO) válida
Processo de Renovação da LO em andamento
Licença de Instalação (LI) e já foi solicitada LO
2. A empresa fica próxima ou dentro de alguma das regiões abaixo?
Área de Cavernas

Distrito Industrial

Área de Lagoas

Manguezal

Área de Patrimônio Cultural

Unidade de Conservação de Proteção Integral

Área de Proteção e Recuperação de Mananciais

Unidade de Conservação de Uso Sustentável

Área Indígena

Zona Rural

Área Quilombola

Zona Urbana

3. É exigida da empresa alguma das autorizações abaixo?
Averbação de Reserva Legal

CQB

CTF

Outorga para Uso de Água

Supressão de Vegetação

Transporte de Produtos Perigosos

Transporte de Resíduos Perigosos

Quais outros?

4. Firmou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com órgãos públicos legitimados, devido a questões socioambientais nos últimos 5 anos?
Se sim, comentar o ocorrido e as devidas medidas tomadas:

5. Nos últimos 5 anos, alguma das atividades da empresa foi objeto de inquérito, multa ou auto de infração relacionado a problemas
socioambientais?
Se sim, comentar o ocorrido e as devidas medidas tomadas:

6. Em algum imóvel da empresa ou por ela utilizado foi detectado:
Água Subterrânea Contaminada

Área Suspeita de Contaminação

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

7. No que tange a Gestão Ambiental, a empresa possui:
Programa de Redução de Consumo de Água

Sistema de Gestão Ambiental

Programa de Redução de Consumo de Energia

Sistema de Tratamento de Efluentes

Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa

Programa de Redução ou Reciclagem de Resíduos

8. A empresa possui certificação ambiental?
AQUA

CERFLOR

FSC

LEED

NBR ISO 9001

NBR ISO 14001

SASSMAQ

Quais outras?

Dimensão Social
1. A empresa disponibiliza aos seus funcionários instrumento de comunicação livre entre os diferentes níveis hierárquicos (intranet, mural,
jornal interno, etc) e incentiva a manifestação com críticas e/ou sugestão sobre a empresa, processo produtivo, produtos e serviços?
Se sim, comente:

2. A empresa emprega pessoas com deficiência ou promove a diversidade por meio de normas e orientações sobre o tema?
3. A empresa possui sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e/ou programas voltados para a qualidade de vida de seus
funcionários e familiares?
4. A empresa desenvolve ou apóia programas de ONGs voltados para ações sociais?
Se sim, comente:

5. A empresa possui reconhecimento e/ou certificação social?
AA 1000

Amiga da Criança

Amigos da Escola

BS 8800

Empresa Cidadã

NBR 16001

OHSAS 18001

SA 8800

Quais outros?
Caso existam outras iniciativas e práticas socioambientais adotadas pela empresa, por favor comentar:

Declaramos que as informações expressam a verdade.
Responsável

Cargo/Área

Data
Email do seu Gerente de Relacionamento do Banco Votorantim:
Enviar Questionário
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