PRSA
Política de Responsabilidade Socioambiental

Resolução Bacen nº 4.321 de
25 de abril de 2014

INTRODUÇÃO
A Pacific Invest Dtvm Ltda de acordo com a Resolução do BACEN Nº 4.327 de 25 de abril
de 2014 define suas Políticas de Responsabilidade Socioambiental que, considerando a
natureza de suas operações considerando princípios de relevância e proporcionalidade
adequadas ao porte e perfil da Instituição gerando uma imagem positiva da Instituição
num compromisso continuo de desenvolvimento econômico e ética melhorando a
qualidade de vida como um todo.

PRINCÍPIOS
Seguir princípios aqui definidos buscando benefícios independente da dimensão da sua
atuação e buscando impactar de forma positiva o meio ambiente sem eximir de suas
responsabilidades.

Os princípios de responsabilidade socioambiental estão baseados em:
• Respeito aos direitos humanos
• Proteção social do ambiente em que atua
• Remuneração justa aos colaboradores evitando subemprego
• Cumprimento das suas responsabilidades sócio trabalhistas
• Utilizar recursos naturais de forma sustentável
• Evitar danos ao meio ambiente e ao homem em seu nível de atuação
• Fazer parcerias com empresas que tenha boas praticas em sua responsabilidade
sócio ambiental e banir das relações empresas que seja reconhecidamente
danosa aos meios.
• Buscar adequação da Pacific a uma prática de desenvolvimento sustentável;
• Respeitar o meio ambiente e contribuir para sua sustentabilidade;
• Conhecer as práticas de empresas parceiras, em relação aos direitos humanos,
condições dignas de trabalho, e impactos ambientais, repudiando qualquer prática
de atos que promovam a discriminação ou violação de direitos;
• Respeito e proteção aos direitos humanos, levando em consideração a não
discriminação, a remuneração justa, a segurança, o combate ao trabalho infantil e
escravo.
• Todas esses princípios na área de atuação da empresa considerando a relevância
e proporção da responsabilidade.
DIRETRIZES
A Pacific utilizará diretrizes relacionadas ao desenvolvimento sustentável e firma um pacto
de comprometimento com as partes interessadas, clientes, usuários dos produtos
oferecidos pela Pacific Invest e todas pessoas impactadas pelas atividades da instituição.
A empresa estimula a reciclagem e incentiva meios digitais reduzindo consumo e
reutilizando material.
GOVERNANÇA

A Pacific Invest fara uso de seu quadro de colaboradores para cumprir o plano de
responsabilidade socioambiental, pois devido as dimensões da empresa não comporta
nem se justifica um comitê ou funcionários exclusivos para gerir a politica da empresa.
A diretoria analisou e aprovou a PRSA - Política de Responsabilidade Socioambiental e
fará a avaliação a cada cinco anos ou por força da legislação vindoura.

ESTRATÉGIAS DE GOVERNANÇA

O Senhor Adalberto Hack Pacific Invest é o responsável pelo risco Socioambiental cadastrado no
Unicad bem como para o cumprimento de outros compromissos assumidos perante o BACEN e
sociedade como um todo.

GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL
O controle do gerenciamento de riscos sera manual no inicio e se a demanda for alta
poderemos criar ou adquirir formas de controle eletrônica e informatizada de acordo com
a natureza de nossas operações, na complexidade de nossos produtos e no perfil da
Corretora. A empresa não tem histórico de perdas desde o inicio de suas atividades mas
faremos acompanhamento na área de compliance para que em grandes operações com
empresas que possam ter histórico de ter causado danos sócio ambientais.
Alterações Legais
Cabe à área de auditorias a responsabilidade pela divulgação e informação à Diretoria
das mudanças na Legislação vigente e o impacto em nossa instituição.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GERENCIAMENTO DO RISCO
SOCIOAMBIENTAL
Diretor - Gerentes - Auditorias – Compliance

9. APROVAÇÃO E ATUALIZAÇÕES
Pacific Invest através de sua diretoria aprovou a politica e deverá ser revisada no mínimo à cada
cinco anos e adequar as legislações e suas necessidades.

Pacific Invest 15 de julho de 2015.

