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Política de Responsabilidade Socioambiental

1.

OBJETIVO

A política de Responsabilidade Socioambiental tem por objetivo firmar nosso compromisso com o
desenvolvimento sustentável e definir os princípios e diretrizes de sustentabilidade, visando
atender as disposições contidas na Resolução 4.327 do Banco Central do Brasil.

2.

ABRANGÊNCIA

O BANCO FICSA compreende que atuar com responsabilidade Socioambiental é agir de maneira
ética e transparente. Que através de seu negócio contribui de maneira a zelar os recursos
utilizados de maneira consciente e sustentável.

3.

DIRETRIZES

O BANCO FICSA utiliza diretrizes relacionadas ao desenvolvimento sustentável, orientando sua
atuação na promoção da sustentabilidade:
 Administramos e reduzimos impactos sociais e ambientais adversos resultantes de
nossas operações e atividades;



Buscamos adequação do BANCO FICSA a uma prática de desenvolvimento
sustentável;
Respeitando o meio ambiente e contribuindo para sua sustentabilidade;

 Restringimos relações comerciais a empresas/instituições que estejam envolvidas com a
prática de crime ambiental ou com o trabalho análogo ao escravo ou infantil em sua
cadeia;
 Comprometimento com os Direitos Humanos em todas as relações das partes
interessadas, incluindo colaboradores, parceiros, clientes, contrapartes, autoridades e a
sociedade;
 Respeitamos a diversidade e garantimos a igualdade de oportunidades, contribuindo
para assegurar efetivamente uma remuneração que garante um nível de vida digna para
todos os profissionais;
 Garantimos condições de trabalho adequadas e o bem-estar dos colaboradores, por
meio de padrões de saúde e de segurança ocupacional;
 Comunicamos todas as informações relevantes de modo claro e transparente.
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4.

GOVERNANÇA

Em atendimento a PRSA capacitamos a alta administração e os nossos colaboradores para o
cumprimento, e estimulamos a participação no desenvolvimento desta política.
 A estrutura de governança e responsabilidade de gestão socioambiental é compatível
com nosso porte, a nossa natureza de negócio e a complexibilidade dos seus produtos e
serviços.
 Estabelecemos rotinas de revisão e adequação da politica, por meio de práticas
coorporativas e de comunicação a partes interessadas.

5.

REVISÃO E DIVULGAÇÃO

A presente política será avaliada e revisada, no mínimo, a cada quatro anos e será divulgada
internamente e externamente.
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