POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL DA
ARC CORRETORA DE CÂMBIO
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1. REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA
Resolução nº 4.327 de 25/04/2014
2.

INTRODUÇÃO

Dentro da proporcionalidade nossa política deve ser compatível com a natureza de nossa instituição sendo
nossa corretora de pequeno porte sem filiais e/ou correspondentes, portanto a política deve considerar o
grau de exposição ao risco socioambiental das atividades de nossa empresa.
Sendo nossa empresa prestadora de serviços na área de câmbio com a captação de clientes e operações
dentro da política de responsabilidade socioambiental, nos moldes estabelecidos pela regulamentação
associada para melhoria e preservação do meio socioambiental.
3. OBJETIVO/CONCEITO
Efetuar diretrizes e procedimentos para a busca de um desenvolvimento sustentável nos negócios dentro do
mercado com uma política socioambiental nos negócios e nas relações de nossa instituição com empresas
que devem considerar a exposição do risco socioambiental dentro de nossas atividades sempre atentas no
consumo de papel e materiais, priorizando a reciclagem (coleta seletiva) e no consumo de energia elétrica e
água potável, racionalizando o uso de aparelhos de ar condicionado e utilizando luz ambiente quando
possível, a fim de evitar uma sobrecarga em nossa rede elétrica.
4. GERENCIAMENTO/FUNCIONÁRIOS
Manter a estrutura de governanças diretamente para monitorar e avaliar excessos dentro da
responsabilidade socioambiental.
O conceito fica a cargo de uma diretoria executiva que será responsável pela capacitação dos funcionários
dentro da política socioambiental.
Sendo nosso Diretor Executivo o Sr. Maurício Sinigoi Campos e o Sr. Adhemar Rodrigues Campos Junior
gerenciando o setor, funcionário registrado pelo regime de CLT e pagamento dos direitos sociais conforme
CLT respeitando o horário de trabalho e de descanso.
Ambiente de trabalho climatizado onde a instituição fornece convênio médico, Vale Refeição, Vale
Alimentação, Plano de Previdência e Vale Transporte para todos os colaboradores, cumprindo assim todas
as leis e direitos trabalhistas.
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5. RESPONSABILIDADES
Em conjunto com todas as áreas, atuar com os princípios, para sempre melhorar as políticas de mercado
sobre o risco socioambiental para assim evitar perdas desnecessárias, promovendo a implementação,
divulgação sempre acompanhando a avaliação desta política dentro de nossa instituição.
6. DIVULGAÇÃO
A Política estará amplamente divulgada e disponível para o público interno (Colaboradores, Clientes,
Parceiros e Prestadores de Serviços) bem como para o público em geral através de nossos canais digitais.
7. REVISÃO
A política de responsabilidade Socioambiental (PRSA) está sujeita a revisões a cada cinco anos ou revisões
periódicas de acordo com alterações na Regulamentação Associada.
A diretoria declara que o presente é cópia fiel da política de Responsabilidade Socioambiental da ARC
Corretora de Câmbio S/A.
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