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1. INTRODUÇÃO
Em atendimento a Resolução do BACEN Nº 4.327 de 25 de abril de 2014, a Dourada
Corretora de Câmbio Ltda definiu sua Política de Responsabilidade Socioambiental
que, considerando a natureza de suas operações está adequada ao porte e perfil da
Instituição.
2. DEFINIÇÃO
Responsabilidade Socioambiental : é a responsabilidade que uma empresa ou
organização tem com a sociedade e com o meio ambiente além das obrigações legais
e econômicas.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_socioambiental)
Meio Ambiente : habitualmente chamado apenas de ambiente, envolve todas as
coisas vivas e não-vivas que existem na Terra, ou em alguma região dela, que afetam
os ecossistemas e a vida dos seres humanos. É o conjunto de condições, leis,
influências e infraestrutura de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente)
3. PRINCÍPIOS
Estabelecer princípios para as práticas socioambientais da Dourada Corretora de
Câmbio Ltda nos negócios e na relação com as partes interessadas, visando à
preservação do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos, o bem-estar de seus
colaboradores e da sociedade em que atua. No que diz respeito à preservação do
meio ambiente a Dourada, considerando seu porte e natureza de suas operações,
considera o resultado de sua atuação de baixo impacto para natureza e, portanto,
suas ações possuem alcance limitado. Por outro lado, acreditamos que através da
educação, do incentivo às boas práticas e do exemplo, mesmo que decorrente de
pequenas atitudes podem contribuir para disseminação do conceito e da consciência
de seus colaboradores e parceiros que, ao final, resulta em um grande benefício para
sociedade como um todo.

Os princípios de responsabilidade socioambiental estão baseados em:
-Buscar adequação da Dourada a uma prática de desenvolvimento sustentável;
-Respeitar o meio ambiente e contribuir para sua sustentabilidade;
-Conhecer as práticas de empresas parceiras, em relação aos direitos humanos,
condições dignas de trabalho, e impactos ambientais, repudiando qualquer prática de
atos que promovam a discriminação ou violação de direitos;
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-Ética e transparência, garantindo o dialogo, disponibilizando informações adequadas,
prestando contas sobre as decisões e atividades as partes interessada (
Gerenciamento do risco socioambiental);
-Respeito e proteção aos direitos humanos, levando em consideração a não
discriminação, a remuneração justa, a segurança, o combate ao trabalho infantil e
escravo, ao proveito da prostituição e a exploração sexual de menores;
4.DIRETRIZES
A Dourada utiliza diretrizes relacionadas ao desenvolvimento sustentável e firma um
pacto de comprometimento com todos os funcionários e profissionais envolvidos.
-Desenvolver práticas de consumo consciente de recursos naturais e materiais
incentivando os conceitos dos 5Rs: repensar hábitos, recusar supérfluos, reduzir
consumo, reutilizar materiais e reciclar;
-Evitar o desperdício e o consumo exagerado de recursos;
Local apropriado e coleta de materiais de informática;
-Buscar e contribuir melhorias na qualidade de vida;
-Agir sempre com transparência, respeito às leis;
-Utilização de rascunhos sempre que possível e imprimir somente o necessário
-As notas de corretagens, serviços, extratos descritivos mensais e comunicados são
enviados por meio de e-mail, reduzindo assim o consumo de papel e de toner;
-Evitar qualquer prática que de alguma forma prejudique a livre concorrência e o
respeito aos clientes e parceiros;
5. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Esta Política se aplica às partes interessadas, que compreendem todos os diretores,
administradores e todo o quadro de colaboradores da Dourada Corretora de Câmbio
Ltda:
Diretoria
- Aprovar a Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA e avaliá-la a cada
cinco anos;
-Atuar em conformidade com a presente Política e com mo Código de Conduta Ética
da Corretora.
Compliance & Risco
-Elaborar e monitorar o cumprimento da
PRSA-Política de Responsabilidade
Socioambiental;
-Monitorar as ações estabelecidas nesta Política;
-Assegurar a aplicação da legislação socioambiental vigente às atividades
desenvolvidas pela Dourada;
- Manter esta política atualizada e avaliá-la a cada cinco anos;
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-Manter documentação relativa à Política de Responsabilidade Socioambiental –
PRSA à disposição do Banco Central do Brasil.
Auditoria Interna
-Avaliar a efetividade das ações implementadas pelas áreas envolvidas no âmbito da
PRSA;
-Verificar a adequação do gerenciamento de risco socioambiental estabelecido na
PRSA;
-Identificar eventuais deficiências das ações implementadas.
6. ESTRATÉGIAS DE GOVERNANÇA
A Dourada se orienta para o cumprimento e atualização da legislação brasileira aplicável à
Corretora, suas atividades e suas operações, bem como para o cumprimento de outros
compromissos assumidos perante o BACEN e sociedade como um todo.
Em função do porte, da natureza de negócios e dos serviços oferecidos, entendemos não ser
necessário a constituição de um COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.
O Diretor responsável e devidamente registrado no UNICAD pelo risco socioambiental da
instituição é o Sr. Ricardo Formighieri Mellem.

7. GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL
Sistemas
De acordo com a natureza de nossas operações, na complexidade de nossos
produtos e no perfil da Corretora, entendemos que não é necessária a aquisição de
algum sistema para gerenciar o risco socioambiental.
Rotinas, Procedimentos, Classificação, Avaliação, Monitoramento, Mitigação e
Controle
Como já descrito nessa política, entendemos que o cumprimento efetivo atende
plenamente aos procedimentos deste item, ficando a responsabilidade da área de
Compliance pela verificação e conformidade das ações.
Perdas Efetivas/Reputação
A Diretoria em conjunto com a área de Compliance devem elaborar relatórios a
respeito (quando necessário).
Acompanhamento das Mudanças Legais
Cabe à área de Compliance a responsabilidade pela divulgação e informação à
Diretoria das mudanças na Legislação vigente e o impacto em nossa instituição.
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8.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GERENCIAMENTO DO RISCO
SOCIOAMBIENTAL

Diretor /Unicad
Ricardo
Formighieri Mellem

Compliance
Vânia Maria Deschamps

Responsavel pelo Gerenciamento de Risco Socioambiental
Ricardo
Formighieri Mellem

9. APROVAÇÃO E ATUALIZAÇÕES
Esta Política foi aprovada pela Diretoria da Dourada e deverá ser revisada à cada cinco anos,
ou conforme a legislação em vigor, e de acordo com as necessidades da Corretora.
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