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OBJETIVO 

 
A presente Política tem como objetivo estabelecer diretrizes para a gestão sustentável da COOPANEST-

PE, considerando o equilíbrio entre aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais, reafirmando o 

compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e a geração de valor para a sociedade.  

 

ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO 
 

Esta Política aplica-se à COOPANEST-PE e deve orientar a atuação e decisões de seus cooperados, 

conselheiros, comitês, comissões, diretores e colaboradores. Também se aplica, nos relacionamentos 

comerciais estabelecidos pela Cooperativa com fornecedores, prestadores de serviços, parceiros e 

quaisquer terceiros ou partes relacionadas. 

 

DIRETRIZES 

DIRETRIZES GERAIS 

• A COOPANEST-PE acredita que a boa governança é uma forma de geração de valor para a 
sociedade e, como consequência, de promoção de sua sustentabilidade. Desta forma, 
empenha-se em implantar as melhores práticas de governança, para atuar em conformidade 
com as leis e regulamentos aplicáveis e aos códigos e outros instrumentos de adoção 
voluntária. 

• A COOPANEST-PE incorpora os princípios e as práticas responsáveis em busca da 
sustentabilidade na realização dos seus negócios, operações e instalações e inclusive nas 
decisões que se relacionam com as partes interessadas (cooperados, colaboradores, 
fornecedores, clientes e comunidade), buscando o equilíbrio dos aspectos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. 

• A Ética é um valor da COOPANEST-PE e deve ser premissa para o relacionamento com todas 
as partes interessadas. Os preceitos da conduta ética estão estabelecidos no Código de 
Conduta e Relacionamento e definem os comportamentos admitidos dos colaboradores, bem 
como os comportamentos não admitidos. 

• A COOPANEST-PE não compactua com quaisquer formas de corrupção ou ilicitude nos 
negócios e busca esse mesmo compromisso em todos os seus relacionamentos. 

• A atuação da COOPANEST-PE é orientada pelo objetivo de minimizar e mitigar os riscos 
inerentes ao seu negócio, e para isso busca garantir uma gestão eficiente dos riscos, conforme 
Política de Gestão de Riscos Corporativos. 
 

DIRETRIZES ECONÔMICAS 

 
• A COOPANEST-PE atua para assegurar uma remuneração justa e digna aos seus cooperados. 

• Os recursos financeiros são aplicados de forma transparente, observando indicadores e índices 

de mercado compatíveis com a natureza do negócio.  

• A governança da COOPANEST-PE estimula a gestão eficiente com definição de metas, 

parâmetros e indicadores, com constante monitoramento e adequações, se necessário. 

• A Cooperativa adota constante monitoramento e controle de riscos, bem como a mensuração 

de possíveis perdas que possam afetar sua sustentabilidade econômico-financeira, o equilíbrio 

financeiro, a remuneração dos cooperados e a capacidade de pagamento dos compromissos 

assumidos de afetar os negócios. 

• Os resultados gerados pela Cooperativa são comunicados de maneira clara, objetiva, coerente 

e assertiva, de acordo com o valor Transparência na gestão. 
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• Os colaboradores são orientados para a realização de compras e contratações com eficiência, 

justiça e ética. 

 

DIRETRIZES AMBIENTAIS 

• A COOPANEST-PE monitora e trata os principais impactos ambientais adversos decorrentes das 

atividades da cooperativa. 

• A Cooperativa busca aprimorar continuamente a gestão da operação para alcançar processos e 

práticas que consumam menos recursos naturais e gerem menos impactos ambientais. 

• Os recursos naturais são utilizados de maneira responsável e sustentável, sendo adotadas 

medidas internas com vistas a racionalizar o uso de recursos não renováveis, priorizando e 

estimulando a eficiência hídrica e energética, o reaproveitamento de materiais e o tratamento 

adequado dos resíduos e materiais descartáveis. 

• A COOPANEST-PE mantém e apoia atividades de conscientização dos seus cooperados e 

colaboradores sobre a importância da redução do desperdício, do correto descarte dos resíduos 

e de outras práticas sustentáveis. 

 

DIRETRIZES SOCIAIS 

 
• A COOPANEST-PE atua para garantir condições seguras de trabalho para todos os seus 

cooperados. 

• A Cooperativa adota práticas internas para promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida 

dos funcionários. 

• A COOPANEST-PE busca assegurar o acesso às informações, aos processos, aos serviços e às 

instalações para os públicos de relacionamento, naquilo que for pertinente e necessário. 

• O diálogo aberto e o relacionamento entre os públicos estratégicos e a instituição são 

promovidos visando receber opiniões, críticas e sugestões sobre processos, produtos e serviços 

e fornecer os devidos retornos. 

• A Cooperativa proíbe práticas de trabalho infantil, uso de drogas ilícitas, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, trabalho escravo, forçado ou obrigatório e degradante em toda a sua 

cadeia de fornecimento. 

• A COOPANEST-PE respeita a diversidade, combatendo internamente a discriminação, em 

qualquer de suas formas – por sexo, cor, raça, idioma, etnia, deficiência, orientação sexual, 

condição financeira, religião, origem nacional ou social, estado civil, opinião política, idade ou 

qualquer outra característica pessoal. 

• A COOPANEST-PE promove ações de prevenção e combate a drogadição, pela especificidade e 

facilidade ao acesso do médico anestesiologista às substâncias (analgésicos, sedativos, 

opiássemos e hipnóticos).    

• Dentro do princípio cooperativista “Interesse pela comunidade”, são apoiados ou promovidos 

ações ou projetos de cunho socioambiental, com a participação de colaboradores e cooperados, 

de maneira alinhada às necessidades da comunidade na qual a Cooperativa está inserida. 

• São divulgados a todos os públicos relacionados à cooperativa, os projetos socioambientais 

apoiados ou realizados pela Cooperativa, bem como os resultados alcançados.   

• A COOPANEST-PE promove o desenvolvimento dos seus cooperados e colaboradores, visando 

à capacitação profissional e ao crescimento pessoal. 

• A Cooperativa busca garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável e promover o 

reconhecimento e a valorização das pessoas. 

• A COOPANEST-PE respeita a privacidade e assegura a liberdade de opinião e expressão dos 

seus cooperados, colaboradores, clientes, fornecedores e de todos os demais envolvidos nas 

suas relações de negócio. 
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DIRETRIZES CULTURAIS 
 

• A COOPANEST-PE apoia, com parceria ou patrocínio, eventos e demais manifestações artísticas 

culturais realizadas nas suas regiões de atuação. 

• A Cooperativa atua para preservar a sua memória e sua história por meio da proteção do acervo 

histórico interno. 

• A igualdade e respeito a todas as manifestações culturais, crenças, credos e valores individuais 

são promovidos nas atividades e processos da cooperativa.  

• A COOPANEST-PE estimula e apoia a disseminação do conhecimento de boas práticas 

empresariais e boa conduta e aprimoramento pessoal, em eventos, palestras, treinamentos e 

divulgações para todos os públicos estratégicos, a fim de fomentar a cultura do cooperativismo. 

 

DIVULGAÇÃO 

 
A presente Política de Sustentabilidade deve estar disponível para os diversos públicos da COOPANEST-

PE, prioritariamente, pelos canais eletrônicos (site e intranet) da Cooperativa. 

 

MONITORAMENTO 
 

A COOPANEST-PE monitora suas iniciativas de sustentabilidade para avaliar se o direcionamento 

definido promove os impactos esperados ou se requer ações de ajustes, considerando hoje os seguintes 

índices: 

 

• Índice Sescoop de Governança Cooperativa. 

• Índice Sescoop de Gestão. 

 

 

RESPONSABILIDADES 
 

O Conselho de Administração da COOPANEST-PE é responsável por cumprir, promover e estimular a 

aplicação desta política, por meio da adoção das diretrizes aqui estabelecidas e garantir a sua 

observância na tomada de decisão.  

 

A Diretoria Executiva da COOPANEST-PE é responsável por cumprir e implantar esta Política em todas 

as áreas de sua responsabilidade.  

 

É responsabilidade de todas as áreas da cooperativa, no desenvolvimento de suas atividades e 

processos, cumprir as diretrizes e os princípios desta Política e observar sempre o alinhamento destas 

com os compromissos voluntários assumidos pela Cooperativa, na busca da melhoria contínua para o 

desenvolvimento sustentável. Qualquer prática que contrarie as premissas, compromissos e diretrizes 

aqui estabelecidos deve ser reportada à Diretoria Executiva. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A presente Política de Sustentabilidade pode ocasionar a elaboração de outras políticas e documentos, 

bem como a criação de comitês e o estabelecimento de planos de ações, entre outras iniciativas 

necessárias para o fortalecimento da sustentabilidade da COOPANEST-PE. 

 

Se houver dúvida sobre o conteúdo desta Política de Sustentabilidade da COOPANEST-PE, o integrante 

não poderá se omitir e deverá procurar esclarecimento por intermédio de seu líder direto ou, se 

necessário, por intermédio da Diretoria Executiva da COOPANEST-PE.  

 

Esta Política deverá ser revisada periodicamente, no mínimo 1 (uma) vez a cada 2 (dois) anos, sempre 

que houver mudanças significativas nos aspectos da estratégia de sustentabilidade da cooperativa ou 

em seu contexto de atuação, a critério das instâncias responsáveis.  

 

Os casos omissos e exceções, bem como os ajustes na presente Política de Sustentabilidade devem ser 

submetidos à avaliação da Diretoria Executiva, antes da aprovação do Conselho de Administração. 

 

APROVAÇÃO E VIGÊNCIA  

 
Compete ao Conselho de Administração da COOPANEST-PE a aprovação desta Política de 

Sustentabilidade, conforme prerrogativa estatutária art. 42, inciso I.  

Esta Política tem vigência a partir da data de sua aprovação e divulgação. 
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