Em atendimento a Resolução nº 4.327 de 25 de abril de
2014, apresentamos a seguir a nossa:

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

1. Apresentação
Este documento atende à Resolução nº 4.327 do Banco Central do Brasil, de
25 de abril de 2014, a qual dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no
estabelecimento e na implantação da Política de Responsabilidade Socioambiental
pelas Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
Desta forma, a SENSO CORRETORA adere a presente Política,
comprometendose a cumprir e fazer cumprir todas as suas disposições, assim como,
as determinações emanadas dos órgãos reguladores e fiscalizadores.

2. Objetivos
Estabelecer princípios, diretrizes e procedimentos para as práticas
socioambientais da SENSO CCVM S/A nos negócios e na relação com as partes
interessadas.

3. Definições Básicas
Para a SENSO CCVM S.A, ser sustentável significa desempenhar suas
atividades contribuindo com o progresso econômico e social, com a preservação do
meio ambiente e a disseminação de um trabalho saudável e o bem estar das
comunidades com as quais interage.
Atuar com responsabilidade socioambiental é agir com ética e transparência,
buscando contribuir e zelar para que os recursos sejam utilizados de maneira
consciente e sustentável.
Dada e complexidade dos seus negócios, volume de suas operações,
quantidade de clientes ativos e impactos causados ao meio ambiente referente às suas
atividades no que diz respeito à preservação do meio ambiente a SENSO CCVM S.A
considera o resultado de sua atuação de baixo impacto para a natureza e, portanto,
suas ações possuem alcance limitado, o que não exime a responsabilidade da
disseminação da educação, do incentivo às boas práticas e do exemplo,
consubstanciado em sua própria forma de atuação, mesmo que decorrente de
pequenas ações e atitudes que podem contribuir para disseminação do conceito e da
consciência de seus colaboradores e parceiros que, ao final, resulta em um grande
benefício para a sociedade como um todo.
Nossas orientações e sugestões contribuem para a conscientização, ao mesmo
tempo em que estimula os colaboradores a terem ciência das boas práticas adotadas
no ambiente profissional à sua própria vida familiar e da comunidade onde vivem.

4.

Das práticas adotadas
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Disseminação das informações para evitar o desperdício e o consumo
exagerado de recursos naturais;
Os extratos, comunicados, orientações à clientes, notas de corretagem e
demais quando solicitados pelos nossos clientes são encaminhados prioritariamente
por email ou disponibilizados em nosso site, reduzindo assim o consumo de papel e
toner;
Todos os nossos clientes são incentivados pela equipe SENSO CCVM S.A, a
acessarem suas informações físicas e financeiras diretamente em nosso site pelos
seus acessos individuais fornecidos pela Senso;
Temos recipientes específicos para descarte de pilhas e baterias, de forma a
evitar a contaminação do solo e a propagação de doenças;
Utilização de papel rascunho sempre que possível e impressão somente de
material estritamente necessário;
Coleta de material de informática para o devido descarte.
Em conformidade com seus valores éticos e morais condenamos qualquer tipo
de preconceito ou discriminação, não admitimos qualquer tipo de exploração do ser
humano seja ela por condições degradantes ou por exploração do trabalho escravo ou
infantil.
Promoção de trabalho inclusivo com igualdade de oportunidades para todos;
Verificação criteriosa com fornecedores.
Realização de Comitê de Investimentos mensais com a escolha de portfólio de
ações de empresas sólidas e idôneas.
Implementação de cursos de aprendizado e reciclagem para funcionários.
5. Práticas de Governança
Dada a baixa complexidade e riscos socioambientais dos nossos produtos, a
Alta administração entende não ser necessário a criação de Comitês para tratar dos
assuntos deliberados nesta Política, mas suas ações seguem o seguinte cronograma:
•

Área comercial / Gerencial
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Estimular os clientes
a adoção de boas
práticas
socioambientais

Orientação aos
clientes pela
utilização de meio
digital

Sempre que possível
obter de
fornecedores
declaração
atestando a
regularidade
ambiental de suas
atividades

•

Área Compliance







Divulgação da PRSA;
Monitoramento para cumprimento das ações;
Avaliação da efetividade das ações;
Fiscalização das operações realizadas;
Identificação de eventuais deficiências das ações implantadas;

6. Gerenciamento do Risco Socioambiental
Dada a baixa complexidade e riscos socioambientais dos nossos produtos, a
Alta administração entende não ser necessário a aquisição de sistemas informatizados
para o referido gerenciamento.
A área de Compliance em conjunto com a Alta Administração ficará
encarregada de elaborar relatórios sempre que necessário.
Sempre que ocorrerem mudanças na legislação pertinente ao assunto, o
Compliance ficará responsável pela disseminação aos funcionários, colaboradores e
Alta administração, bem como pela mensuração dos impactos na SENSO CCVM S.A.
7. Da aprovação, revisão e Divulgação
A presente Política de Responsabilidade Socioambiental foi aprovada pela
Diretoria Estatutária da SENSO CCVM S.A e deverá ser revisada semestralmente em
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conformidade com as demais Políticas Internas e Manuais do Sistema de Controles
Internos.
Esta política está publicada no site institucional da SENSO CCVM S/A
(www.sensocorretora.com.br)
8. Transparência
A Política de Responsabilidade Socioambiental está à disposição em nosso site
e o Diretor Estatutário responsável pela norma devidamente registrado no UNICAD é o
Sr. Marcelo Dejon Souza Dias.
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