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Risco Socioambiental
Os riscos socioambientais correspondem a potenciais danos que uma atividade
econômica pode causar à sociedade e ao meio ambiente.
Aqueles associados às instituições financeiras são, em sua maioria, indiretos e
decorrem das relações de negócios com fornecedores e das atividades de
financiamento e investimento.
O processo de gestão dos riscos socioambientais do Bradesco conta com uma
estrutura de governança robusta, composta por comitês, políticas, normas e
procedimentos, que permite a adequada identificação, mensuração, mitigação,
monitoramento e reporte do risco.
Com o objetivo de definir os princípios, diretrizes, responsabilidades, bem como
mecanismos de controle, a Bradesco Seguros estruturou sua Norma de Risco
Socioambiental, cujo escopo publicamos a seguir.

Norma de Risco Socioambiental para o Grupo
Bradesco Seguros e BSP Empreendimentos
Imobiliários
Esta Norma tem como objetivo estabelecer processos de gestão de riscos
socioambientais, incorporando critérios ambientais, sociais e de governança (ASG)
no âmbito de suas atividades, no desenvolvimento e oferta de seus produtos e
serviços, e na gestão dos empreendimentos imobiliários por meio de identificação,
avaliação, classificação, controle e mitigação destes riscos.

Diretrizes
▸ Garantir a conformidade e o cumprimento da legislação e política(s)
relacionadas às questões socioambientais, inclusive àquelas desenvolvidas
pelas empresas e unidades de negócios;
▸ Definir condicionantes comerciais às pessoas físicas e jurídicas que venham a
propor a assunção dos riscos e/ou atividades comerciais junto ao GBS e
BSPEI, que notadamente estejam envolvidos com práticas não aderentes aos
quesitos ASG (ambiental, social e de governança corporativa);
▸ Monitorar e mitigar os impactos socioambientais que possam ocorrer como
consequência das operações e atividades do GBS e BSPEI, assegurando uma
gestão socioambiental responsável;
▸ Promover o respeito aos direitos humanos, à sua diversidade, dignidade e à
sua equidade, reservando a individualidade e a privacidade, não admitindo a

prática de atos discriminatórios e de assédio, de qualquer natureza, de
trabalho infantil e análogo ao escravo e de exploração sexual, no ambiente
de trabalho e em todas as relações, com o público interno e externo;
▸ Desenvolver formas inovadoras de atender às necessidades dos clientes e
comunidades proporcionando benefícios significativos para o
desenvolvimento sustentável e para a promoção do hábito de educação
financeira.

Critérios específicos
O processo de produtos e serviços de seguros e subscrição pode apresentar
exposições relacionadas a riscos socioambientais, que demandam gerenciamento.
Assim, deverão ser observados os seguintes critérios:
Desenvolvimento de Produtos e
Serviços
Os produtos e serviços desenvolvidos
pelo Grupo Bradesco Seguros (GBS) e
pela BSP Empreendimentos
Imobiliários (BSPEI) devem considerar
o alinhamento com os compromissos
voluntários seguidos pelo GBS, como
os Princípios para a Sustentabilidade
em Seguros (PSI).

Gestão de Riscos e Subscrição
O GBS e BSPEI têm como compromisso
considerar questões socioambientais e
de mudanças climáticas nos processos
relativos à gestão de riscos,
abrangendo análises, ferramentas
e/ou métricas.

Para saber mais, consulte o site de Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

