PRINCÍPIOS PARA

RESPONSABILIDADE
BANCÁRIA
Os bancos desempenham um papel importante
na sociedade. Como intermediários financeiros,
nossos objetivos são ajudar a desenvolver
economias sustentáveis e fortalecer as pessoas
para construir um futuro melhor. A atividade
bancária é baseada na confiança que nossos
clientes e a sociedade, de forma geral, depositam
em nós para atender seus maiores interesses e
agir de maneira responsável.
O sucesso e a capacidade de permanecermos
rentáveis e relevantes dependem intrinsicamente
da prosperidade a longo prazo das sociedades
que atendemos. Nós acreditamos que, apenas em
uma sociedade inclusiva fundamentada na
dignidade humana, na igualdade e no uso
sustentável de recursos naturais, é que nossos
clientes e seus negócios, por sua vez, podem
prosperar.
Portanto, queremos desempenhar um papel de
liderança e utilizar nossos produtos, serviços e
relações para apoiar e acelerar mudanças
fundamentais em nossas economias e modos de
vida para alcançar uma prosperidade
compartilhada para ambas as gerações atuais e
futuras.

Por isso, estamos comprometidos com as ambições estabelecidas nos seguintes Princípios:1
1.

Alinhamento
Alinharemos nossa estratégia de negócio para ser consistente e contribuir com as
necessidades dos indivíduos e os objetivos da sociedade, conforme expressado nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Acordo Climático de Paris e frameworks
nacionais e internacionais relevantes.
2.

Estabelecimento de Impactos e Metas
Aumentaremos, de maneira contínua, nossos impactos positivos, ao mesmo tempo em que
reduziremos os impactos negativos e gerenciaremos os riscos às pessoas e ao meio
ambiente decorrentes de nossas atividades, produtos e serviços. Para isso, iremos
estabelecer e publicar metas para que possamos ter impactos mais significativos.
3.

Clientes & Consumidores
Trabalharemos de maneira responsável com nossos clientes e consumidores para incentivar
práticas sustentáveis e possibilitar atividades que criem uma prosperidade compartilhada
para gerações atuais e futuras.
4.

Stakeholders
Iremos, de maneira proativa e responsável, consultar, envolver e fazer parcerias com
stakeholders relevantes para atingir os objetivos da sociedade.
5.

Governança & Cultura
Implementaremos nosso comprometimento a esses Princípios por meio de uma governança
efetiva e uma cultura de responsabilidade bancária.
6. Transparência & Prestação de Contas
Revisaremos, periodicamente, nossa implementação individual e coletiva desses Princípios
e seremos transparentes em nossa prestação de contas para os impactos positivos e
negativos e nossa contribuição aos objetivos da sociedade.
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1 Os Princípios para Responsabilidade Bancária não serão interpretados, de forma alguma, como conflitantes com quaisquer obrigações legais ou contratuais dos bancos signatários. Quaisquer
dessas obrigações legais e contratuais terão prioridade sobre esses Princípios. Nada nesses Princípios, expressa ou implicitamente, destina-se a ou irá criar ou conceder qualquer direito ou
causa de ação a qualquer pessoa.

