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1.

OBJETIVO

Esta política estabelece diretrizes e responsabilidades para a implementação e manutenção do
Sistema de Controles ao Gerenciamento de Risco Socioambiental (PRSA) aplicável as atividades da
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
A presente política aplica-se a todos os Fornecedores, Empregados, Clientes e Colaboradores da
Terra Investimentos DTVM.

2. CARACTERÍSTICAS
A corretora busca contribui para o desenvolvimento sustentável dos seus negócios não levando
somente em consideração os aspectos econômicos e financeiros, mas também dimensionando em
toda a sua cadeia de valor os impactos sócios ambientais de suas decisões.

3. PROCEDIMENTOS E CONTROLES
A corretora adota procedimentos e práticas de controles para mitigar os eventuais riscos
socioambientais, tais como:
a) Promover treinamento e capacitação dos colaboradores de suas unidades;
b) Dimensionar e minimizar através do monitoramento continuo os impactos socioambientais de suas
decisões;
c) Desenvolver de programas internos sobre o uso racional dos recursos naturais;
d) Desenvolver programas contínuos de redução da impressão de documentos;
e) Desenvolver programas incentivando a utilização de materiais biodegradáveis;
f) Utilização de papeis para impressão com origem sustentável em toda a sua cadeia produtiva;
g) Incluir critérios socioambientais na qualificação dos fornecedores;
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h) Incluir nos contratos cláusulas socioambientais especificas;
i) Pautar a sua política de gestão de pessoas nas melhores práticas respeitando a individualidade de
cada colaborador e preservando sempre um ambiente saudável e equânime a todos.
Práticas não aceitas:
a) Negócios com empresas e/ou pessoas que tenha submetido trabalhadores a condições análogas;
b) Negócios com empresas e/ou pessoas que utilizam mão de obra infantil em desacordo com a
legislação;
c) Negócios com empresas e/ou pessoas envolvidas em processos de corrupção e ou financiamento
a ações de terrorismo.
Controles:
O comitê de responsabilidade socioambiental será responsável pelo monitoramento e implementação
das ações socioambientais, o referido comitê será formado por membros das seguintes áreas:
•

Área de gestão de pessoas

•

Área de Riscos e Compliance

•

Área de marketing

•

Área comercial

•

Área de backoffice

•

Área administrativa

4. RESPONSABILIDADES

A presente política abrange todos os colaboradores, gestores, prestadores de serviços, stakeholders
da Terra Investimentos DTVM.

5. IMPLEMENTAÇÃO
A implementação e manutenção da presente política será de responsabilidade da área de Compliance.
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6. TREINAMENTO
Promover o treinamento de todos os colaboradores da Terra Investimentos na presente política de
forma continua.

7. CONTROLE DA POLÍTICA
Esta Política de Gerenciamento de Risco Socioambiental está aprovada pela Diretoria, encontra-se
disponível e foi comunicada para todos os funcionários envolvidos e partes externas relevantes para
o necessário cumprimento.
Será revisada criticamente em período anual ou quando mudanças significativas ocorrerem, para
assegurar a sua contínua pertinência, adequação e eficácia.
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