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Introdução
Este Manual de Responsabilidade Social é um conjunto de princípios gerais e
normas que devem guiar todos os funcionários, sócios, membros ou associados
(“Membros”) à Exploritas Administração Financeira Ltda (“Empresa” ou “Exploritas”)
sem distinção do cargo que ocupem.
A Exploritas Administração Financeira Ltda compreende que atuar com
responsabilidade social é agir de maneira ética e transparente em todas as suas esferas e,
por meio de seu negócio contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade,
zelando para que todos os recursos sejam utilizados de maneira consciente e sustentável.
A empresa entende sustentabilidade como o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem suas próprias necessidades. Esta se firma nos seguintes pilares:
Sustentabilidade Social = engloba as pessoas e suas condições de vida, como
educação, saúde e lazer.
Sustentabilidade Ambiental = refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma
como são utilizados pela sociedade ou empresas.
Sustentabilidade Econômica = relacionada com a produção, distribuição e
consumo de bens e serviços.
O foco de nossa organização em termos de responsabilidade social pode ser
dividido em dois níveis, interno e externo. O interno relaciona-se com trabalhadores e
resultados da empresa. O externo tem como foco ações que impactam o meio ambiente,
sociedade e parceiros. Nos fundamentamos na metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act
ou planejar, fazer, verificar e agir) em ações que visem a sustentabilidade.

Área Responsável
É responsabilidade do Diretor de Risco e Compliance assegurar a implementação
de mecanismos eficientes para a observância das regras acerca da Política de
Responsabilidade Socioambiental da Exploritas.
Para tanto a empresa manterá uma estrutura de governança para promover o
tratamento adequado das questões socioambientais, monitorar os resultados obtidos e
propor avanços:
(i)
(ii)

diretor responsável nomeado;
esta política será monitorada e avaliada pelo Comitê de Risco e Compliance e
aprovada pela Diretoria da gestora;
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Responsabilidade Socioambiental
A Exploritas Ltda. lida com os impactos socioambientais de suas atividades por
meio da implantação e monitoramento das seguintes práticas:
Relacionadas ao Meio Ambiente
-Adoção de medidas orientadas à eficiência energética, como adoção do modo
‘eco’ em monitores e computadores. A empresa implantou processos de monitoramento
de consumo de energia elétrica;
-Manutenção de cotas de impressão mensais, evitando o desperdício e à
reutilização de papéis para rascunho;
-Envio de informes mensais, anuais e outros comunicados prioritariamente por
meio de correspondência eletrônica ou disponibilização em formato digital, reduzindo
assim o consumo de papel e de toner;
-Realização de coleta seletiva com separação em lixo orgânico, plástico, papel e
metal. Na promoção da gestão adequada dos resíduos inclui-se o correto descarte de
eletroeletrônicos;
-Substituição de materiais de plástico descartáveis por utensílios de uso diário,
como por exemplo copos, garrafas e colherinhas;
-Uso de lâmpadas de led com maior durabilidade e redução no consumo de energia
elétrica;
-Todos impressos de circulação interna são reproduzidos em papéis certificados
pelo Forest Stewardship Council - FSC, que garante a origem sustentável de toda cadeia
produtiva desse insumo.
Relacionadas a Ações Sociais/Econômicas
-Promoção, para todos os Colaboradores, de um ambiente de trabalho livre de
qualquer forma de trabalho análogo ao escravo, infantil e de exploração sexual;
-Uso de critérios socioambientais no processo de qualificação de fornecedores e
parceiros. Buscaremos privilegiar a contratação de fornecedores e parceiros que
compartilhem nossos valores, multiplicando o ciclo de ações de respeito socioambiental.
-Colaboramos com ações sociais que auxiliam crianças em situação de
vulnerabilidade e estrangeiros refugiados.
Governança Corporativa
-Avaliação no processo de seleção de investimentos de empresas que contam com
gestão reconhecida por boas práticas e sólida estrutura de governança.
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Informação aos colaboradores
Procuramos conscientizar e treinar nossos próprios colaboradores para enfrentar
as questões socioambientais com base nos princípios e diretrizes dessa política.

Considerações Finais
Como este Manual não é exaustivo, estabelecemos revisão anual para este
documento.
Toda e qualquer dúvida referente ao seu conteúdo deve ser direcionado ao
responsável por Risco e Compliance da Exploritas.

6

