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PARTE I - IDENTIFICAÇÃO

1. OBJETIVO

Esta política destina-se a atender à Resolução nº 4.327 do Banco Central do 
Brasil, de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre as diretrizes que devem ser 
observadas no estabelecimento e na implementação da Política de 
Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Esta política aplica-se ao C6 Bank e a todas as empresas que integram seu 
grupo, incluindo controladas, controladoras e afiliadas (todas, em conjunto ou 
individualmente, referidas como “C6 Bank”).

O C6 Bank se compromete com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas (ODS), bem como a atuar com 
responsabilidade social, ambiental e climática objetivando colaborar com o 
desenvolvimento econômico e social do mercado brasileiro, observando as 
necessidades do seu negócio, a complexidade de produtos e serviços 
oferecidos, bem como os aspectos legais e regulamentares aplicáveis.

2. ABRANGÊNCIA

Esta política aplica-se a todos os colaboradores e parceiros que atuam, de 
forma direta ou indireta, na comercialização de produtos e serviços ofertados 
pelo Banco.

Para fins desta Política, consideram-se colaboradores os acionistas diretos 
ou indiretos, administradores, diretores, membros de conselhos, empregados, 
estagiários e aprendizes do C6 Bank e consideram-se parceiros os 
prestadores de serviços e contrapartes do C6 Bank.

3. ALÇADA DE APROVAÇÃO

Compliance – responsável por efetuar, a cada cinco anos, a manutenção 
desta política.



Jurídico - responsável por efetuar, a cada cinco anos, a revisão desta política.

Conselho de Administração – responsável por efetuar, a cada cinco anos, a 
aprovação desta política.

4. RESUMO DA REVISÃO

06/07/2018 – Versão original.

30/08/2019 – Segunda versão.

10/04/2021 – Versão vigente

5. GLOSSÁRIO

Partes interessadas - são os clientes e usuários dos produtos e serviços 
oferecidos pela instituição, a comunidade interna à sua organização e às 
demais pessoas que, conforme avaliação da instituição, sejam impactadas 
por suas atividades.



PARTE II – CONTEÚDO

⦁ INTRODUÇÃO

Esta política busca formalizar diretrizes pertinentes às práticas sociais, 
ambientais e de responsabilidade climáticas do C6 Bank nas relações com 
seus colaboradores, clientes, prestadores de serviços e partes interessadas, 
bem como em relação aos produtos e serviços comercializados pelo Banco, 
visando concretizar o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.

A Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) contém princípios e 
diretrizes que norteiem as ações de natureza socioambiental nos negócios e 
na relação com as partes interessadas, prestadores de serviços e 
colaboradores do C6 Bank. Está política deverá ser observada em conjunto 
com o Manual de Risco Socioambiental do C6 Bank. 

⦁ DIRETRIZES

2.1 Conceituação

Responsabilidade socioambiental é a responsabilidade que envolve aspectos
sociais e ambientais, bem como as decorrentes das mudanças em padrões
climáticos, além das obrigações legais e econômicas para um 
desenvolvimento sustentável. 

2.2 Regulamentação

A Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014, do Banco Central do Brasil, 
dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e 
na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências.



A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
e dá outras providências.

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

2.3 Princípios 

Esta política leva em consideração em especial os princípios de relevância e 
proporcionalidade para estabelecer suas diretrizes. Além desses princípios, 
buscamos observar uma postura ética e transparente nas relações com a 
comunidade em que atuamos, respeitando os direitos humanos e praticando 
o desenvolvimento sustentável.

• Relevância: grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e das
operações da instituição;

• Proporcionalidade: a compatibilidade da política de responsabilidade
socioambiental com a natureza da instituição e com a complexidade de suas
atividades e seus serviços e produtos financeiros.

• Ética e transparência: disponibilizar, de forma clara, objetiva e tempestiva,
informações obrigatórias e não obrigatórias para as partes interessadas, com
o objetivo de manter a transparência e o clima de confiança nos ambientes
internos e externos.

• Equidade:  tratar de maneira igualitária e justa todos os indivíduos que
mantêm relacionamento com a instituição, ou seja, todos os clientes,
colaboradores, fornecedores entre outros.

• Prestação de contas (accountability): os acionistas e administradores devem
prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências
de seus atos e omissões.

• Responsabilidade corporativa:  os acionistas e administradores devem zelar
pela perenidade da instituição, atuando conforme as regulamentações e
legislações do mercado de atuação, assegurando uma gestão responsável
sobre os impactos socioambientais causados pelas atividades.



• Compromisso com os direitos humanos: manter uma pauta positiva para
inclusão da diversidade e com o combate e repúdio a toda prática de atos
que importem em qualquer tipo de discriminação ou violação de direitos.

• Sustentabilidade: o C6 Bank zela pela sustentabilidade nos negócios e
relacionamentos.

⦁ GOVERNANÇA CORPORATIVA

O C6 Bank possui uma estrutura de governança compatível com seu porte, 
natureza do negócio, complexidade produtos e serviços ofertados e com os 
processos e sistemas adotados, visando o cumprimento das diretrizes e 
objetivos da presente Política de Responsabilidade Socioambiental. 

A estrutura de governança atua na implementação e monitoramento as 
ações, além de avaliar a efetividade, com verificação da adequação do 
gerenciamento do risco socioambiental estabelecido e identificar eventuais 
deficiências que precisam ser corrigidas. Garante ainda a atuação consciente 
dos produtos e serviços, com avaliação periódica da carteira ativa, 
verificando a exposição ao risco socioambiental e registro das perdas 
materializadas, decorrentes de ações judiciais e administrativas originadas de 
questões socioambientais, quando houver.

Assim, a estrutura de governança do C6 Bank em cumprimento a esta 
política deverá ser observada em conjunto com o Manual de Risco 
Socioambiental do C6 Bank, que especifica a atuação das áreas integrantes. 

3.1 Subcomitê Socioambiental

O programa de Responsabilidade Social, Ambiental e Climático do C6 Bank 
deve ser supervisionado pelo Subcomitê Socioambiental, constituído 
conforme determinações da regulamentação e seguindo o Manual de Risco 
Socioambiental do C6 Bank. Destacado o comprometimento da Alta 
Administração com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos 
procedimentos e dos controles internos relacionados com as questões 
sociais, ambientais, climáticas e com a promoção de cultura organizacional 
de responsabilidade socioambiental. 

O Subcomitê Socioambiental deve se reunir periodicamente, para 
acompanhar os principais indicadores e inciativas de responsabilidades 
socioambientais para deliberar as providências que forem necessárias a 



consecução dos objetivos da presente Política. 

3.2 Indicação de Diretor de acordo com a Regulação 

O C6 Bank deve possuir um diretor responsável formalmente indicado aos 
órgãos reguladores pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nesta 
Política (“Diretor de Responsabilidade Socioambiental”), em cumprimento 
com à Resolução n 4.327 de 25 de abril de 2014. O Diretor indicado pode 
desempenhar outras funções no grupo, desde que não isso não implique 
conflito de interesses.

3.3 Diretoria 

À Diretoria do C6 Bank cabe avaliar e deliberar sobre os principais processos 
e procedimentos estabelecidos em atendimento a garantia desta Política, de 
acordo com o grau de relevância e impacto do tema, garantindo o 
alinhamento da gestão de riscos socioambientais à estratégia do negócio. 

⦁ ORIENTAÇÕES

A atuação do C6 Bank com seus colaboradores, parceiros, clientes e demais 
partes interessadas, considerando o negócio, seus produtos e serviços 
desenvolvidos, ater-se-á a variável socioambiental no estabelecimento das 
estratégias e diretrizes de negócio.

4.1 Produtos e Serviços

Garantir a melhoria contínua na prestação de serviços, bem como na oferta 
dos produtos aos clientes. 

Assegurar que as informações referentes a produtos e serviços sejam 
corretas, claras e completas.

Atuar no processo de avaliação dos produtos e serviços, levando em 
consideração as exigências legais, visando com isso identificar de forma 
preventiva a finalidade de utilização dos recursos financeiros pelos 
tomadores e a exposição ao risco socioambiental.

Atuar na adequação dos procedimentos pertinentes à formalização dos 
produtos e serviços sujeitos ao gerenciamento socioambiental.



Assegurar aspectos de sustentabilidade na concepção de novos produtos e 
serviços, priorizando a inovação e a criação de um senso de oportunidade.

Estimular negócios em novos mercados alinhados com o desenvolvimento 
sustentável.

Gerenciar operações financeiras de acordo com riscos e orientações sociais, 
ambientais e climáticas, analisando critérios de avaliação, de restrição e de 
exclusão a setores e atividades específicas que possam ter impactos 
socioambientais negativos de curto ou de longo prazo.

4.2 Partes Interessadas

Tratar todas as partes interessadas com justiça, respeito, cortesia, igualdade 
e dignidade, repudiando todas as formas de preconceitos e 
constrangimentos. 

Atuar no desenvolvimento de ações que valorizem os colaboradores no 
ambiente de trabalho, sendo este um ambiente inclusivo, que valorize a 
diversidade e a equidade.

Atuar na aplicação de treinamento aos colaboradores sobre os princípios de 
responsabilidade socioambiental.

Atuar na avaliação, no monitoramento e na gestão dos procedimentos e 
critérios para contratação de fornecedores e parceiros que atendam aos 
princípios desta política.

Atuar no contato respeitoso com os clientes, transmitindo a estes as 
informações necessárias para a contratação consciente de produtos e 
serviços.

Atuar na divulgação, para os investidores, de informações sobre a atuação do 
Banco no mercado.

Definir e contemplar critérios socioambientais nos processos de compras e 
contratação de serviços, além de critérios relacionados à economicidade, ao 
atendimento à legislação, às especificações de qualidade de produtos e 
serviços e à confiabilidade nos prazos de entregas.



4.3 Direitos Humanos e Relações de Trabalho

Garantir a existência: de um ambiente de trabalho digno, sem discriminação 
de sexo, cor, raça, crença, orientação sexual; de uma remuneração justa; da 
segurança laboral; das condições de saúde; da erradicação do trabalho 
forçado, infantil, análogo ao escravo e exploração sexual.

Atuar na orientação e disseminação de princípios éticos voltados para a 
proteção dos clientes, disponibilizando para isso o canal de ouvidoria que tem 
como princípio defender os direitos dos clientes de maneira imparcial e 
independente.

4.4 Atuação perante a Sociedade

Respeitar os valores culturais, sociais e ambientais das comunidades onde o 
C6 Bank está inserido, apoiando os meios de subsistência das comunidades 
locais, incluindo os Povos Indígenas, e o desenvolvimento econômico 
inclusivo, através da adoção de práticas que integrem as necessidades de 
conservação e as prioridades de desenvolvimento.

Apoiar políticas públicas que visem à redução das desigualdades sociais e 
econômicas, por meio da inclusão financeira. 

Promover a educação financeira, objetivando utilização consciente dos 
recursos financeiros e a sustentabilidade financeira dos clientes do C6 Bank. 

4.5 Atuação em relação ao Meio Ambiente 

Promover a gestão adequada dos resíduos gerados, adotando sempre que 
possível o processo de reciclagem e reaproveitamento de materiais e 
buscando minimizar os potenciais impactos ambientais negativos. 

Atender à legislação e adotar normas internas que assegurem o cuidado com 
o meio ambiente e a qualidade de vida.

Incorporar e aperfeiçoar mecanismos para gestão dos impactos das 
operações financeiras, de acordo com o Manual de Risco Socioambiental.

Considerar a redução das emissões de gases de efeito estufa no 
aprimoramento de processos internos, promovendo a redução do uso de 



recursos naturais, materiais e financeiros.

Contribuir para a prevenção, mitigação e minimização dos efeitos negativos 
causados pela mudança de clima

⦁ RESPONSABILIDADES

É responsabilidade do C6 Bank, aplicar as diretrizes desta política em seus 
processos e normas para a efetiva gestão das atividades no âmbito social, 
ambiental e climático. 

⦁ DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política é disponibilizada a todos os colaboradores da organização, 
através da Intranet, para conhecimento e cumprimento das diretrizes e 
normas estabelecidas e para o conhecimento do público em geral através da 
internet. 

Em atendimento a Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014, do BACEN, esta 
Política será objeto de avaliação a cada cinco anos por parte da Diretoria 
e/ou Conselho de Administração. 



Central de relacionamento
8h às 19h - Segunda a sexta, exceto feriados

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais localidades
0800 660 6116

E-mail
faleconosco@c6bank.com.br

 
SAC 24h

0800 660 0060

Ouvidoria
9h às 18h - Segunda a sexta, exceto feriados

0800 660 6060

Canal de Transparência
https://transparencia.c6bank.com




