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INTRODUÇÃO

Entendemos que o associati-

vismo é praticado por or-

ganizações voltadas à 

promoção de assistência 

social, educação, cultura, 

representação política, 

defesa de interesses de classe 

e filantropia, sendo necessá-

rio saber que a finalidade 

do cooperativismo é essen-

cialmente econômica. 

O cooperativismo tem como 

princípios básicos a adesão 

voluntária e livre, a gestão 

Associativismo
e Cooperativismo

A CrediAliança

 

É uma Cooperativa de Crédito 

Rural, fundada em 1983, em 

Rolândia/PR que tem por 

objetivo proporcionar, através 

da mutualidade, assistência 

financeira aos associados em 

suas atividades específicas. 

Entra em 2018 com mais de 

democrática, a participação 

econômica dos membros, a 

autonomia e independência, 

a educação, formação e infor-

mação (tripé que visa a capa-

citação contínua dos mem-

bros e a informação do seu 

público), a intercooperação e 

o interesse pela comunidade.
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3.700 associados, buscando 

a formação educacional de 

cada um deles, no sentido 

de fomentar o Cooperativismo. 

Possui sede em Rolândia e 

postos de atendimento em 

quatorze municípios: Rolândia, 

Arapongas, Cambé, Sabáudia, 

Jaguapitã, Pitangueiras, 

Primeiro de Maio, Bela Vista do 

Paraíso, Sertanópolis, Alvorada 

do Sul, São Sebastião da 

Amoreira, Nova Santa Bárbara e 

Cornélio Procópio, localizados 

nas áreas centrais destes mu-

nicípios,  sendo somente em 

Londrina, localizado dentro das 

estruturas do Sindicato Rural. 

Missão oferecer soluções, 

produtos e serviços 

financeiros com agilidade 

e competência aos

seus associados, difundir 

o cooperativismo 

com responsabilidade 

social, crescimento 

sustentável e proporcionar 

o desenvolvimento 

socioeconômico. 

Visão ser referência na 

prestação de assistência 

financeira aos seus 

associados nas suas 

atividades específicas, 

com sustentabilidade 

e contribuindo para 

seu desenvolvimento 

socioeconômico. 

Valores representados por: 

Confiança, Integridade, 

Comprometimento, 

Cooperação, Transparência, 

Sustentabilidade e 

a Busca da Excelência.

7



Crédito e
Responsabilidade
Socioambiental

No mundo todo é crescente a 

percepção de que o Sistema 

Financeiro possui papel estra-

tégico no estabelecimento de 

uma economia sustentável, 

que consiga atingir a plenitu-

de de gerar riquezas e atenda 

necessidades financeiras es-

pecíficas sem desrespeitar a 

natureza, que provê todas as 

condições vitais para o homem. 

Alinhada a este pensamento, a 

Organização da Nações Unidas 

elaborou recentemente os 

Objetivos para o Desenvolvi-

mento Sustentável, que busca 

alinhar os pilares econômico, 

social e ambiental, que são 

interdependentes. Ao mesmo 

tempo, o meio cooperativista 

tem por princípios que seus 

membros primem por valores 

éticos, de honestidade, de em-

patia e da responsabilidade 

social e ambiental. Por isso 

mesmo, sobretudo nas Coope-

rativas, é crescente a preocu-

pação das instituições finan-

ceiras a respeito do destino 

do crédito disponibilizado. 

O processo de decisão da con-

cessão de crédito tem levado 

em conta a capacidade de 

evitar a geração de impactos 

socioambientais negativos e 

de fomentar a geração dos im-

pactos positivos no meio am-

biente e sociedade. Soma-se 

a essa preocupação a evolu-

ção da legislação socioam-

biental e sua implementação.

INTRODUÇÃO

Entenda de maneira fácil e didática 
como a CrediAliança tem agido para cumprir 

com as novas regras do Banco Central
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REGULAÇÕES,
RESOLUÇÕES

E RISCOS
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RESPONSABILIDADE

RESPONSABILIDADE



Órgãos 
Reguladores

O Banco Central executa as 

orientações do Conselho Mo-

netário Nacional (CMN), que é 

o órgão superior do Sistema 

Financeiro Nacional e tem a 

responsabilidade de formular 

a política da moeda e do crédi-

to, objetivando a estabili-

dade da moeda e o desenvol-

vimento econômico e social do 

País e atualmente é composto 

pelos Ministros da Fazenda, 

do Planejamento, Desenvol-

vimento e Gestão e pelo Pre-

sidente do Banco Central do 

A Resolução
CMN 4.327

O Conselho Monetário Nacio-

nal apresentou, em 2014, a Re-

solução 4327, que trouxe gran-

des inovações ao reconhecer 

os impactos financeiros dos 

riscos socioambientais, exi-

gindo que tais impactos sejam 

analisados em âmbito muito 

maior do que a cada transação 

financeira que apresente ris-

co, ou seja, ampliou-se o es-

copo para toda a carteira 

de créditos ou investimentos 

oferecida por cada ins-

REGULAÇÕES, RESOLUÇÕES E RISCOS

10

Brasil. O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) formula e 

implementa políticas públi-

cas ambientais nacionais  

de forma articulada e pactua-

da com os atores públicos 

e a sociedade para o de-

senvolvimento sustentável.



tituição financeira. A Resolu-

ção ainda traz como novida-

de a exigência de análise dos 

impactos socioambientais de 

novos produtos financeiros, 

e que seja feita de maneira 

continuada e rotineira. Defi-

niu, também, “risco socioam-

biental” como os riscos de 

perdas financeiras advindos 

de danos socioambientais. 

A norma veio para que as ins-

tituições, em primeiro lugar, 

diminuam a probabilidade de 

assumir riscos financeiros e, 

depois, que exijam ações ca-

pazes de fortalecer o desem-

penho socioambiental dos 

tomadores de crédito, o que 

traz benefícios aos dois lados.

Riscos de
Responsabilização

A Responsabilidade Socioam-

biental, como prática, está 

em processo de transição na 

sociedade. Até que ela seja de 

fato instituída na operação 

das financeiras, empresas e 

cooperados, existe o risco de 

responsabilização judicial so-

lidária da instituição credora 

por quaisquer danos ambien-

tais ou sociais causados pelo 

tomador de crédito, por conta 

de seus empreendimentos 

financiados. Embora a legis-

lação brasileira não tenha 

claro o regime de responsa-
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bilidade do poluidor direto 

ou indireto, há uma linha 

jurisprudencial que leva em 

conta a responsabilização 

objetiva de instituições finan-

ceiras, independente de cul-

pa, bastando a prova de que 

os danos ambientais sejam 

decorrentes de determinada 

atividade econômica. Para 

REGULAÇÕES, RESOLUÇÕES E RISCOS

salvaguarda das institui-

ções financeiras frente a 

essa possibilidade, elas 

precisam poder demons-

trar que tentaram de todas 

as formas evitar o dano, 

o que só se faz possível 

quando existe um sistema 

consistente de avaliação 

do risco socioambiental.
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O PAPEL DA
CREDIALIANÇA

GESTÃO DE RISCO



A CrediAliança acredita que 

desenvolver uma gestão 

realmente comprometida 

com o conceito de desen-

volvimento sustentável e 

social, além de estar alinha-

da aos princípios do coope-

rativismo, tem vantagens 

competitivas que podem, 

muitas vezes, aumentar o 

êxito de qualquer negócio. 

Dessa forma, a Cooperativa 

deu início a um plano de 

ações sustentáveis já no 

ano de 2015, em busca de 

promover a ética, a transpa-

rência e a responsabilidade 

socioambiental junto a 

clientes, colaboradores e 

fornecedores. Entre nossas 

ações estão a elaboração de:

Ações de Gerenciamento 
do Risco Socioambiental

O PAPEL DA CREDIALIANÇA

Normativos de Exigências

Política de Gerenciamento 

do Risco Socioambiental

Estrutura de Gerenciamen-

to do Risco Socioambiental

Manual de Gestão do Risco  

 Socioambiental

Relatório Socioambiental

Todos estes materiais 

estão disponíveis 

para consulta em nossas 

agências e no site 

www.credialianca.com.br
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