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Sicredi – Green Bond (Títulos Verdes) / 11488-04 – Brasil 
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1. Escopo da Revisão Ambiental e Social. A revisão ambiental e social da transação proposta 
consistiu em uma revisão do Sistema de Gestão de E&S ("ESMS") do Banco Cooperativo 
Sicredi, bem como em discussões com a Coordenadora Ambiental e Social do Banco e a Alta 
Gerência. O Banco é um cliente atual do BID Invest e mantém linhas de financiamento com 
outras instituições financeiras de desenvolvimento, o que tem fomentado o 
desenvolvimento de seu ESMS atual. 

2. Categorização e Justificativa Ambiental e Social. A transação proposta é categorizada como 
IF-2 pela Política de Sustentabilidade da IDB Invest, colocando o foco nos créditos 
individuais, créditos micro e PME.  Os sub-empréstimos a serem financiados por meio da 
emissão de títulos verdes terão como alvo projetos determinados ou empresas alinhadas a 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e atenderão aos critérios do BID Invest para 
financiamento verde e aos Princípios dos Títulos Verdes (GBP) do ICMA. As definições do 
Banco Sicredi para Micro e PME com base nas vendas anuais são: (i) Micro: até US$70.000; 
(ii) Pequeno: de US$70.000 a US$194.000 e (iii) Médio: de US$194.000 a US$1.160.000. Os 
empréstimos em vigor da carteira verde da Banco Sicredi giram em média US$67 mil com 
prazo de até 6 anos. Subprojetos de categoria A (Alto Risco), de acordo com a definição do 
BID Invest, serão excluídos da transação, bem como os subprojetos que envolvam 
atividades incluídas na Lista de Exclusão da IDB Invest. 
 

3. Riscos e Impactos Ambientais e Sociais. O principal risco da E&S dessa transação está 
associado à capacidade do Banco Sicredi de identificar e gerenciar os riscos de E&S 
associados às suas atividades de empréstimo, onde os riscos podem estar relacionados à 
saúde e segurança no trabalho, geração de resíduos, transporte, entre outros. Uma vez que 
o Bond financie créditos individuais, micro e PME, espera-se que esses riscos sejam de 
natureza baixa a moderada. As categorias verdes de projetos selecionados sob o título 
verde são: (i) energia renovável: sistemas de pequena escala; e (ii) eficiência energética. 

4. Medidas de Mitigação. Banco Sicredi possui um ESMS e um Coordenador de Risco de E&S 
apoiado por três pessoas que realizam análises de E&S. O ESMS do Banco Sicredi inclui a 
política, a lista de exclusão, a análise de procedimentos e os questionários de diligência 
devida. O ESMS se baseia principalmente nos requisitos definidos pela legislação do Banco 
Central do Brasil. O Banco possui procedimentos para a gestão de recursos humanos, bem 
como um mecanismo de reclamação a disposição de seus colaboradores. As reclamações 
ou consultas das partes interessadas podem ser recebidas através do site do Banco Sicredi 
(https://www.sicredi.com.br/html/denuncia/).   
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O Banco Sicredi será obrigado a garantir que todos os empréstimos subsidiados suportados 
com a emissão de títulos estejam em conformidade com a Lista de Exclusão do BID Invest, 
as leis locais aplicáveis da E&S, o ESMS existente do Banco Sicredi e os critérios de 
elegibilidade definidos. Estes critérios de elegibilidade estabelecerão todas as condições 
que os potenciais sub-empréstimos devem atender para serem considerados verdes. Esses 
critérios estão em conformidade com as normas de títulos verdes e o GBP. 

5. Plano de Ação Ambiental e Social  

Item  Ação Descrição Entrega Data de 
conclusão 

1.  Atualizar o ESMS 
existente 

Atualizar o ESMS para incluir a revisão de todos 
os sub-empréstimos financiados através da 
emissão de títulos verdes e garantir a revisão 
segundo a lei local aplicável e a lista de 
exclusão, bem como a aplicação de uma 
categorização de riscos E&S. 

ESMS 
atualizado 

9 meses após o 
primeiro 
desembolso 

6. Para consultas sobre projetos, incluindo questões ambientais e sociais relacionadas a uma 
transação do BID Invest, entre em contato com o cliente (consulte a guia Resumo de 
Investimentos) ou com o BID Invest usando o e-mail  requestinformation@idbinvest.org. 
Como último recurso, os afetados têm acesso ao Mecanismo Independente de Consulta e 
Investigação do BID Invest, escrevendo para  mecanismo@iadb.org  ou MICI@iadb.org, ou 
ligando para +1(202) 623-3952. 
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