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1.-  INTRODUÇÃO 

A Aerocred é uma cooperativa de crédito que valoriza a organização financeira 

dos associados e a busca pelo uso consciente do dinheiro, com planejamento 

das finanças pessoais, cria oportunidades de negócios através de seus 

produtos e promove o desenvolvimento dos seus associados com informações 

e cursos. Para isso, a gestão é democrática contando com a participação dos 

associados. 

O relacionamento e o respeito à individualidade do associado é um dos valores 

chave para manter a natureza cooperativa do negócio. 

 

Portanto, para a aerocred, “sustentabilidade” é a gestão baseada em princípios 

e valores do cooperativismo, onde na utilização de seus produtos e serviços, o 

associado possa utilizar os recursos para o seu desenvolvimento econômico, 

social e ambiental. 

 

2. – OBJETIVO 

Esta Política estabelece princípios e diretrizes para orientar as boas práticas de 

sustentabilidade da Aerocred e a gestão de riscos socioambientais, que 

embora em nossa atividade sejam mínimos queremos fazer a nossa parte. 

 

3.-  PRINCÍPIOS 

Esta Política reforça os princípios do cooperativismo para a promoção do tema 

sustentabilidade, principalmente no que tange: 

 Adesão livre e voluntária: respeito à decisão voluntária do indivíduo na 

associação; 

· Gestão democrática: modelo de gestão participativa que engaja os 

associados no processo decisório e com isso garante a escuta a este público 

de interesse; 

 Participação econômica dos membros: o cooperativismo de crédito é um 

instrumento de organização econômica da sociedade, pois promove a inclusão  

financeira permitindo que todos possam fazer parte da sociedade cooperativa; 

 Educação, formação e informação: educar e informar os associados 

sobre a sustentabilidade; 

  Interesse pela comunidade: a cooperativa trabalha para o 

desenvolvimento financeiro dos associados de forma sustentável de forma 

regional onde atua e considera a questão ambiental como sendo de interesse 

da comunidade. 
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4.- DIRETRIZES 

As diretrizes desta Política são consistentes com a regulamentação em vigor, 

bem como com os valores da cooperativa Aerocred. 

 

O desenvolvimento econômico em bases sustentáveis e o apoio a iniciativas de 

preservação ambiental e a investimentos de caráter social fazem parte do 

compromisso da Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados em 

Empresas Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred com as gerações 

presente e futuras.  

 

A promoção do desenvolvimento sustentável, de forma pró-ativa e em todos os 

empreendimentos apoiados, é o objetivo principal da Política Socioambiental 

da Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred, com foco em uma concepção 

integrada das dimensões econômica, social, ambiental e regional.  

 

A Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred entende que investimentos na 

melhoria do desempenho ambiental e social de atividades produtivas e de 

infraestrutura são indutores de desenvolvimento econômico e social. Por isso, 

assume ser de fundamental importância o respeito aos princípios 

socioambientais na concessão de crédito e mantém o compromisso de 

disponibilizar recursos adequados para a promoção de atividades social e 

ambientalmente sustentáveis.  

 

A Política Socioambiental define instrumentos e diretrizes que apoiam a 

Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred no cumprimento de sua Missão – 

Fortalecer e estimular a interação solidária entre os associados e a cooperativa 

através do crédito orientado e da educação financeira. 

 

Diálogo com partes interessadas 

As partes interessadas da Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados 

em Empresas Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred são: o seu 

público interno, os associados, os parceiros institucionais, os fornecedores, os 

agentes reguladores e fiscalizadores, o governo, as associações de classe e a 

sociedade em geral. A Aerocred busca estimular o diálogo com as partes 

interessadas, considerando seus interesses na identificação dos temas 

materiais, a fim de envolvê-las e incluí-las na condução de seus negócios, de 

forma a criar, manter e fortalecer vínculos de confiança, inclusivos e 

mutuamente benéficos. 
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Transparência 

 

Reforçando as crenças da Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados 

em Empresas Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred de eficácia e 

transparência na gestão, a prestação de contas da Aerocred, acontece 

periodicamente e esta vinculada a um processo estruturado de participação 

dos associados, além da elaboração do Relatório Anual de Sustentabilidade, 

das Demonstrações contábeis e financeiras, além de outras informações 

disponíveis na página eletrônica e em relatórios específicos da cooperativa. 

 

5.- INSTRUMENTO DA POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL 

 

Para cumprir seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a 

Cooperativa de de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred, dispõe de mecanismos de a 

análise dos impactos sociais e ambientais que gerem benefícios diretos sobre a 

qualidade ambiental e a diminuição das desigualdades sociais.  

Além das ações internas que buscam o comprometimento e a capacitação dos 

colaboradores, os intrumentos adotados para implementar e perseguir os 

objetivos da Política Socioambiental podem ser resumidos nas seguintes 

iniciativas: 

 

a. Ter produtos, linhas e programas para apoio financeiro a iniciativas e 

investimentos em Meio Ambiente e em Desenvolvimento Social e Regional; 

b. Manuais internos e outros normativos;  

c. Procedimentos internos de avaliação de risco e de análise social e ambiental 

de beneficiários e de empreendimentos; e  

d. Metodologias de avaliação e acompanhamento aos beneficiários, de 

monitoramento e avaliação de impacto dos empreendimentos apoiados. 

 

6.- MEIO AMBIENTE  

 

A Cooperativa de de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred busca sempre o 

aperfeiçoamento dos critérios e análise dos riscos ambientais que possam 

existir na liberação de financiamentos e oferece suporte financeiro a 

empreendimentos que tragam benefícios para o desenvolvimento sustentável. 

Além disso, reforça sua política ambiental por meio de ações internas que 

buscam promover o desenvolvimento em harmonia com o equilíbrio ecológico. 

 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Politicas_Transversais/Politica_Socioambiental/analise_ambiental.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Politicas_Transversais/Politica_Socioambiental/analise_ambiental.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Politicas_Transversais/Politica_Socioambiental/analise_ambiental.html
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7.- MECANISMOS DE APOIO DA AEROCRED  AO MEIO 

AMBIENTE 

 

7.1 Redução na utilização de Papeis e impressão:  

 

Para a Aerocred a mudança nas formas de imprimir textos e documentos 

diversos tem significado maior do que aparenta além da redução de custos, 

demonstra uma postura consciente. Acreditamos que esta postura traz grandes 

benefícios ao meio ambiente.  

Economizando papel, a Aerocred estará poupando árvores e contribuindo para 

a conservação de florestas e áreas verdes.  

 

7.2 Inclusão Digital:  

 

Incentiva o uso de sistemas informatizados por parte de seus associados, 

investindo no envio de informações por e-mail e divulgação das informações 

em seu site. Incentivo na aquisição de computadores com linha de credito 

especifica para este fim denominado: Empréstimo Educação. 

 

7.3 Inclusão Social:  

 

Incentiva a participação em projetos de desenvolvimento social e de 

inclusão social, oferecendo através de seus produtos, oportunidades de acesso 

a bens e  serviços dentro de um  sistema que beneficie a todos e não apenas 

aos mais favorecidos no sistema meritocrático vigente na sociedade. 

 

7.4 Reciclagem: 

 

Incentiva o desenvolvimento de técnicas e atividades que tem o objetivo de 

reaproveitar e reutilizar, reduzindo e impacto no meio ambiente e seus efeitos, 

busca e economia e a reciclagem de seus resíduos produzidos e a reutilização 

de folhas para impressão e o descarte consciente de seus resíduos de papel, 

evitando uma maior extração de recursos e diminuindo o acúmulo de lixo nas 

áreas urbanas. 
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8.- PRODUTOS 

 

A Cooperativa de de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred operacionaliza linha de crédito 

com finalidade e condições financiera específica com a finalidade do 

empreendimento. 

 

8.1 Créditos Linhas Sustentáveis  

 

Linha de crédito operacionalizada com recurso próprio para a implantação de 

sistemas de energias renováveis, saneamento ecológico, complementações de 

bioconstruções, armazenamento de água em sistemas de ferro-cimento, 

pequenos investimentos em produção orgânica, investimento em restauração 

de áreas de preservação ambiental com essências nativas e na reciclagem, 

denominado Credito Verde. 

 

9.- Diretor Responsável 

 

A Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados em Empresas 

Adminsitradoras de Aeroportos - Aerocred possui um Diretor Responsável 

pela política de responsabilidade socioambiental (PRSA), cabendo ao diretor: 

 

 - Formalizar a PRSA e assegurar sua divulgação interna e externa; 

 - Monitorar o cumprimento das ações estabelecidas na PRSA; 

 - Verificar a adequação do gerenciamento do risco socioambiental 

estabelecido na PRSA. 

 

 

A Política de responsabilidade Socioambiental (PRSA) deverá ser revista 

minimamente a cada cinco anos pelo Conselho de Administração.  
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PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL 

 

 
xxxxxxx,  xx de xxxxxxxxxx de xxxx. 

À  

APCEFCREDI 

Ref.: Solicitação de empréstimo 

                             Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, lotado na agencia nº  de xxxxxxxxxxxxxx, matrícula nº xxxxxxxxx, 

cooperado da AEROCRED - Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados em  

Empresas Administradoras de Aeroportos, venho através desta solicitar um 

empréstimo no valor de R$ xxxxxx em xx parcelas com desconto em folha de 

pagamento e/ou débito em conta corrente. 

Motivo da solicitação: 

 Credito Pessoal 

 Aquisição de Veículos 

 Aquisição de Imóveis 

 Investimento  

 Investimento em negócio próprio 

 Outros  

 

                             Sem mais, firmo-me. 

(Assinatura) 

Dados bancários para depósito: 
Banco:___________ 
Ag:__________ 
Conta:______________ (  ) corrente    (  ) poupança 
Telefones_____________________ 
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