
                                                      
                                                    

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

 

1. SUMÁRIO 

 

Este documento atende à Resolução do CMN  nº 4327, de 25 de abril de 2014, a qual 

dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na 

implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Para a Mundinvest os Riscos Socioambientais são entendidos como a possibilidade 

de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais, os quais são 

considerados como um componente das diversas modalidades de risco a que 

estamos expostos. 

 

Devido ao tamanho de nossa instituição e da natureza de nossas operações, para os 

riscos ambientais, adotamos os princípios da Relevância e Proporcionalidade. 

 

2. OBJETIVO 

 

Estabelecer princípios, diretrizes e procedimentos para as práticas socioambientais 

da Mundinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários nos negócios e na 

relação com as partes interessadas, incluindo diretrizes para prevenir e gerenciar 

riscos, impactos e oportunidades socioambientais na esfera de influência da 

organização, contribuindo para ratificar o seu compromisso com o desenvolvimento 

sustentável.  

 

3. ABRANGÊNCIA 

 

Todos os funcionários, diretores e terceirizados que tenham vínculos empregatícios, 

contratuais ou estatutários com a MUNDINVEST estão submetidos a esta Política.  

 



4. DETALHAMENTO 

 

Para a Mundinvest, ser sustentável significa desempenhar suas atividades 

contribuindo com o progresso econômico e social do Brasil, respeitando a 

regulamentação aplicável à suas atividades em especial as referentes ao meio 

ambiente. 

 

A ética profissional, a responsabilidade e o compromisso social e com o meio 

ambiente, orientam o comportamento de nossos funcionários, o cumprimento da 

legislação e códigos de conduta internos. 

 

5. PRINCÍPIOS 

 

Atuar de forma ética, com respeito e proteção aos direitos humanos, por meio da 

promoção da diversidade, inclusão financeira e do combate ao trabalho infantil e 

análogo ao escravo, ao proveito criminoso da prostituição e à exploração sexual de 

menores; 

                                                                                                                                    

 

 

 

6. GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIAMBIENTAL 

 

 

 I. 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. 

 

 

 II. 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/Risco pela verificação e conformidade das ações.  

 

 

III. Perdas efetivas/reputação:  

 

 

A Alta Administração em conjunto com a área de Compliance/Risco devem elaborar, 

quando necessário, relatórios a respeito de eventuais perdas decorrentes do risco 

socioambiental; 

 

 

7. GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

 

Engajamento e diálogo contínuo com as partes interessadas no desenvolvimento, 

implementação e monitoramento de políticas, práticas e negócios.  

 

Busca da prática de desenvolvimento sustentável; 

 

 

 

8. Gerenciamento 

 

 

a. Diretoria 

• Zelar tanto pela aderência às diretrizes e princípios desta Política, 

quanto pelos compromissos voluntários e pelo desenvolvimento de suas 

atividades e processos. 

 

b. Compliance e Controles Internos 

 

• Estimular e acompanhar o cumprimento da Política; 



• Manter a Política consistente e atualizada; 

• Esclarecer dúvidas sobre a interpretação dos princípios e regras desta 

Política e das políticas relacionadas; 

• Informar à Diretoria responsável pela Política de Responsabilidade 

Socioambiental sobre casos de não aderência a esta Política e às 

políticas relacionadas. 

 

c. Cadastro 

 

• Análise do cadastro dos clientes, identificando eventual risco 

socioambiental. 

 

d. Recursos Humanos 

 

• Gerenciamento dos aspectos ocupacionais, saúde e segurança no 

trabalho; 

• Promover a atuação de todos os funcionários e terceirizados em atuar 

em conformidade com a presente Política e com o Código de Ética da 

Corretora. 

 

 

 

9. Documentos Relacionados 

 

 

Esta Política é adotada em conjunto com as demais políticas e códigos da Corretora, 

dentre elas: 

• Código de Ética da Corretora; 

• Política de Contratação de Clientes; 

• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento 

ao Terrorismo; 

• Política de Gerenciamento de Risco Operacional; 

• Política de Suitability. 

 

 



10.Auditoria Interna 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

Cabe á Auditoria Interna, verificar o cumprimento desta política e dos procedimentos 

utilizados no gerenciamento da Política Sócio Ambiental com o objetivo de verificar a 

aderência aos fundamentos estabelecidos nesta política. 

 

 

11.Acompanhamento das mudanças legais 

 

 

Cabe à área de Compliance a responsabilidade pela divulgação e informação à Alta 

Administração das mudanças na Legislação vigente e o impacto em nossa instituição 

 

12.Transparência 

 

Política de Responsabilidade Socioambiental está à disposição em nosso site da Corretora 

www.mundinvest.com.br, no endereço www.mundinvest.tk/compliance.php?id=160, e o nome 

do diretor responsável está devidamente registrado no UNICAD. 

 

 

A presente Política altera a Política revisada em 10/01/2019 e entra em vigor a partir 

de 26/02/2019. 

 

 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019. 
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