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1 APRESENTAÇÃO

O Banco Central do Brasil (BACEN), em sua resolução

4327 de 25/04/2014, estabelece diretrizes para o estabelecimento e

a implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental

(PRSA) pelas instituições financeiras.

A elaboração de uma PRSA parte do princípio de que as

instituições financeiras devem demonstrar como consideram os riscos

socioambientais no processo de gerenciamento das diversas

modalidades de risco a que estão expostas.

Segundo a resolução do BACEN, para fins do

estabelecimento e da implementação da PRSA, as instituições

financeiras devem observar os seguintes princípios:

• relevância: o grau de exposição ao risco socioambiental das

atividades e das operações da instituição;

• proporcionalidade: a compatibilidade da PRSA com a natureza

da instituição e com a complexidade de suas atividades e de

seus serviços e produtos financeiros.

Observados os princípios acima, entende-se que a PRSA,

deva levar em consideração os diferentes perfis de empresas

componentes do Sistema Financeiro, distinguindo-se o porte das

empresas, os setores em que atua e quais produtos oferece, a fim de

ter uma PRSA capaz de monitorar os efetivos riscos gerados ao
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Sistema Financeiro Nacional, sem trazer complexidade e

onerosidades desnecessárias ao Sistema.

2 DIMENSÕES DA EBADIVAL

Para fins de dimensionamento e delimitação da

complexidade da EBADIVAL, precisamos destacar:

• A EBADIVAL, é uma instituição Financeira, devidamente

autorizada a funcionar pelo BACEN, atuando como Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários e no Mercado de Câmbio;

• O Capital Social, devidamente subscrito e integralizado é de

R$1.055.000,00 (um milhão e cinquenta e cinco mil reais) e

patrimônio de referência de cerca de 1,2 milhão de reais

(08/2016);

• Não faz qualquer tipo de concessão de crédito a seus clientes;

• Possui apenas a matriz da empresa, não tendo filiais e/ou

sucursais;

• Seu quadro de colaboradores é constituído de 6 funcionários e

dois sócios-diretores;

• A maioria dos clientes da EBADIVAL é composta por pessoas

físicas.
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• Os produtos comercializados pela EBADIVAL são Títulos de

Renda Fixa, Operações de Câmbio em espécie, cartões de

viagens e remessas internacionais;

• A empresa estabelece um limite operacional para cada cliente,

conforme política definida em seu manual de operações.

Conforme o acima exposto e considerando-se,

principalmente, os produtos oferecidos pela EBADIVAL, o tamanho de

suas operações, e o tipo de cliente atendido, pode-se considerar

como sendo NÃO SIGNIFICATIVO o risco ambiental apresentado.

3 OBJETIVO

A implementação da PRSA, visa estabelecer os

procedimentos a serem adotados pela EBADIVAL, afim de mitigar a

exposição aos riscos ambientais, adotando medidas de controle,

monitorando e corrigindo suas políticas e monitoramento.

Para a EBADIVAL, estabelecer e seguir uma PRSA,

significa desempenhar suas atividades respeitando a sustentabilidade

global, agindo com responsabilidade, ética profissional e compromisso

social, observando o bem da coletividade a fim de garantir os

melhores resultados possíveis, desde que, sem prejudicar a sociedade

e o meio ambiente.
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4 PARTES RELACIONADAS

A EBADIVAL, busca envolver todas as pessoas/partes

relacionadas aos seus negócios, a fim de obter um comprometimento

dos envolvidos na condução das melhores práticas socioambientais,

pautadas, principalmente na observância das normas e leis aplicadas,

destacando-se os seguintes procedimentos adotados:

• Obedecer o que determina a legislação trabalhista, protegendo

e respeitando os direitos humanos, repudiando toda e qualquer

forma de trabalho análoga à escravidão e ao trabalho infantil;

• Adotar princípios de sustentabilidade no desenvolvimento de

novos produtos e negócios, observando os normativos e

legislações aplicáveis;

• Prezar pelos valores sociais de lisura, honestidade e combate a

corrupção;

• Restringir o relacionamento com qualquer parte que esteja,

evidentemente, envolvida em casos que atentem contra a

sustentabilidade e/ou que tenham potencial risco de estarem

envolvidas em atividades ilícitas.

Os objetivos acima listados serão alcançados por meio de

aconselhamento e assessoria legal especializada, se necessário,
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treinamentos e atuação dos setores administrativos, comercial e de

pessoal junto aos funcionários e colaboradores.

5 GOVERNANÇA

A EBADIVAL, mantém um DIRETOR responsável pelo

acompanhamento e implantação das políticas de PRSA, devendo

orientar os processos decisórios da empresa observando os princípios

da responsabilidade socioambiental, garantindo portanto, que serão

respeitadas as orientações de sustentabilidade do negócio.

5.1 DIRETOR

• Aprovar e manter atualizada a PRSA;

• Garantir a implantação da PRSA;

• Assegurar a alocação dos recursos financeiros,

físicos/estruturais e de pessoal;

• Avaliar a garantir que todos os processos da EBADIVAL

atendam a PRSA;

O DIRETOR responsável pelo cumprimento da PRSA é a

Evana Baggio Portugal.
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Além do DIRETOR, a EBADIVAL mantém, através de

auditoria interna, o controle e fiscalização da devida implementação

da PRSA.

5.2 AUDITORIA INTERNA

• Verificar se a PRSA está sendo cumprida nas dependências da

EBADIVAL;

• Caso haja desvios no cumprimento da PRSA, deve relatar aos

diretores da EBADIVAL para que os mesmos possam tomar

providências na correção dos problemas relatados;

• Analisar a PRSA, sugerindo melhorias e apontando possíveis

falhas nos controles;

• Auxiliar na elaboração de planos de contingência para mitigar

os riscos socioambientais;

6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

A identificação dos possíveis riscos é de fundamental

importância para que seja estabelecida a PRSA, portanto, todos os

colaboradores da EBADIVAL, tem o dever de informar aos diretores

da empresa sobre possíveis desvios de conduta observados dentro da

instituição.

A observância da PRSA bem como dos manuais internos

da EBADIVAL, irão auxiliar na identificação dos riscos.
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• Identificação: obter a identificação do cliente/fornecedor bem

como entender claramente seu interesse em se relacionar com

a empresa, e quem será o beneficiário final das suas

operações;

• Confirmação: atestar a autenticidade da documentação

apresentada pelo cliente/fornecedor e confrontar com as

informações levantadas;

• Constatação: comprovar a compatibilidade do potencial

econômico do cliente com seu patrimônio e sua atividade

profissional;

• Investigação: consultar informações impeditivas do

cliente/fornecedor, internas e externas, e verificar as

referências prestadas.

7 AVALIAÇÃO DE RISCOS

Os riscos serão avaliados de acordo com o percentual do

impacto financeiro que podem gerar para a EBADIVAL, sendo

classificados da seguinte forma:

• Crítico: quando os riscos financeiros possam ser superiores a

10% do patrimônio líquido da empresa;

• Alto: riscos que podem variar entre 3% e 10% do patrimônio

líquido da empresa;

• Médio: riscos calculados entre 0,5% e 2% do patrimônio líquido

da empresa;
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• Baixo: riscos inferiores a 0,5% do patrimônio da empresa

• Imagem: são riscos que não trazem prejuízo direto, porém,

podem prejudicar a imagem da empresa.

8 PLANO DE AÇÃO

Os eventos que indiquem a ocorrência de não

conformidade, com ou sem perdas financeiras, deverão ser

reportados ao diretor responsável pela PRSA, o qual deverá tomar as

medidas necessárias para mitigar os riscos existentes, sendo

recomendado que, em casos mais graves e caso os riscos provenham

de partes relacionadas, deverá ser encerrado de imediato o

relacionamento e encaminhado, se necessário, para as autoridades

competentes.

Após serem tomadas as medidas iniciais, deverá o diretor

responsável pela PRSA, avaliar a ocorrência e tomar medidas

corretivas caso seja necessário.
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