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Descreve a Política de Responsabilidade Socioambiental do 

SINGULARE. 
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1. Objetivo 

Em atendimento à Resolução nº 4.327/14 e ao inciso VI, artigo 6º, da Resolução nº 4.557/17, ambas emitidas pelo Conselho 
Monetário Nacional (“CMN”), descrever as diretrizes de Responsabilidade Socioambiental da SINGULARE Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A (“SINGULARE”). 

2. Público Alvo 

A Política se aplica aos colaboradores, Agentes Autônomos de Investimentos e prestadores de serviços relacionados 
diretamente com as atividades de negócios. 

3. Conceituação 

Para os efeitos desta Política, os termos indicados a seguir, quando utilizados com a primeira letra maiúscula, terão os seguintes 
significados: 

3.1. Atividades 

Processos e práticas internas da instituição que possam causar impacto socioambiental, não se confundindo com 
operações ou serviços financeiros. 

3.2. Operações ou Serviços Financeiros 

Operações financeiras ou serviços prestados, identificados como passíveis de análise de aspectos socioambientais. 

3.3. Partes Interessadas 

São os clientes dos produtos e serviços oferecidos pela SINGULARE, seus colaboradores e prestadores de serviços. 

3.4. Risco Socioambiental 

Consideramos Risco Socioambiental a possibilidade de perdas decorrentes de problemas ambientais e/ou sociais, 
causados pela SINGULARE, quer seja diretamente no desenvolvimento das suas atividades, ou indiretamente por ações 
de partes interessadas com as quais mantemos alguma Operação.  

As perdas socioambientais poderão se materializar nos seguintes tipos de riscos: 

• Legal: existência de arcabouço legal capaz de co-responsabilizar a SINGULARE por financiar (direta ou indiretamente), 
cliente ou projeto, que incorra em descumprimento da legislação socioambiental vigente ou cause dano ambiental 
relevante. 

• Crédito: possibilidade de perdas financeiras decorrentes de eventos socioambientais que causem danos a clientes, 
comprometendo sua capacidade de pagamento de compromissos com a SINGULARE ou até mesmo vinculadas a 
ativos entregues à SINGULARE como garantia da Operação. 

• Reputacional: Possibilidade de imagem da SINGULARE estar atrelada a irregularidades socioambientais. 

4. Governança da Política de Responsabilidade Socioambiental (“PRSA”) 

A SINGULARE mantem estrutura de governança da PRSA compatível com seu porte, natureza do seu negócio, a complexidade 
de serviços e produtos oferecidos, bom como com as atividades e processos adotados. Essa estrutura está subordinada a uma 
unidade de gerenciamento de risco, provendo condições para: 

• Implementar ações no âmbito da PRSA; 

• Monitorar o cumprimento das ações estabelecidas na PRSA; 

• Avaliar a efetividade das ações implementadas; 

• Verificar a adequação do gerenciamento do risco socioambiental estabelecido na PRSA; 

• Identificar eventuais deficiências na implementação das ações, e  

• Zelar pela revisão/atualização da PRSA em intervalo não superior a 5 anos ou quando houver alteração. 

A Diretoria Executiva é responsável por monitorar e avaliar a PRSA, podendo inclusive propor aprimoramentos. 

O foro de governança deste risco é no Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. 
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5. Papéis e Responsabilidades 

A PRSA se aplica aos colaboradores, Agentes Autônomos de Investimentos e prestadores de serviços relacionados diretamente 
com as atividades de negócios, que deverão além de gerenciar os impactos socioambientais das atividades desempenhadas, 
deverão cumprir algumas atividades específicas, as quais elencamos a seguir: 

5.1. Diretoria  

• Assegurar a divulgação interna/externa da PRSA, e manter documentação à disposição do Banco Central do Brasil; 

• Criar medidas, estratégias e ações de sustentabilidade corporativa, envolvendo as questões de desenvolvimento 
econômico balanceado com a responsabilidade socioambiental, e 

• Monitorar e avaliar a PRSA, inclusive propor aprimoramentos; 

• Estimular as áreas na criação de medidas sustentáveis. 

5.2. Departamento Jurídico 

• Acompanhamento de processos judiciais, administrativos ou regulatórios relacionados a riscos socioambientais, 
envolvendo seus clientes, fornecedores, colaboradores e demais parceiros, e 

• Inclusão de cláusulas contratuais com prestadores de serviços que estipula obrigações socioambientais, incluindo 
obrigações referentes à prevenção de trabalho escravo, infantil e exploração sexual, o respeito ao meio ambiente e o 
combate a todas as formas de corrupção. 

5.3. Áreas Comerciais e Demais Gerências (1ª linha de negócio) 

• Manutenção de contato direto com clientes, parceiros e fornecedores, orientando-os na obtenção de documentos por 
meio digital, sem a necessidade de impressão e na obtenção de declaração por parte de seus fornecedores atestando 
a regularidade de suas atividades e a obrigação de sua manutenção durante a vigência do contrato; 

• Envio de informações sobre o fornecedor para acompanhamento do Controles Internos, em casos de suspeita de 
descumprimento da PRSA; 

• Gerenciar os impactos socioambientais das atividades desempenhadas. 

5.4. Departamento de Controles Internos e Riscos Operacionais 

• Observados os princípios da relevância e proporcionalidade, propor para a aprovação da diretoria, critérios para 
monitoramento e avaliação dos processos relacionados ao risco socioambiental; 

• Elaborar e manter atualizada a PRSA; 

• Registrar e gerenciar as perdas decorrentes de questões socioambientais;  

• Emitir parecer socioambiental, em caso de identificação de risco, em conformidade com os processos internos. 

5.5. Compliance 

• Identificar mudanças legais e regulamentares que poderão afetar o gerenciamento do Risco Socioambiental da 
SINGULARE, e 

• Assegurar divulgação interna das mudanças legais e regulamentares. 

5.6. Recurso Humanos 

• Capacitação de colaboradores para a implementação de ações em sintonia com a Política. 

5.7. Auditoria Interna 

• Avaliar a adequação da PRSA, processos e controles envolvendo o gerenciamento de risco socioambiental; 

• Identificar eventuais deficiências, e 

• Aprovar os planos de ação e acompanhar sua implementação. 

6. Avaliação e Gestão do Risco Socioambiental 

O gerenciamento do risco socioambiental da SINGULARE deve considerar: 

• Sistemas, rotinas e procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigas e controlar o risco 
socioambiental presente nas atividades e nas operações; 
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• Registro de perdas efetivas em função de danos socioambientais, pelo período mínimo de cinco anos; 

• Avaliação prévia dos potenciais impactos socioambientais negativos de novas modalidades de produtos e serviços, 
inclusive em relação a risco de reputação, e 

• Procedimentos para adequação do gerenciamento do risco socioambiental às mudanças legais, regulamentares e de 

mercado. 

Para identificação das Operações sujeitas à análise de aspectos socioambientais, será adotado método que considere a 
capacidade da SINGULARE em identificar previamente a finalidade da utilização dos recursos pelo tomador e observar aquelas 
que, por exigência legal, requeiram tal análise. Operações financeiras cuja natureza inviabilize que se identifique previamente a 
finalidade da utilização dos recursos pelo tomador, não serão passíveis de análise socioambiental. 

Devem ser consideradas na avaliação do risco socioambiental as atividades econômicas proibidas (que contrariam os princípios 
e valores da SINGULARE e as quais não serão financiadas e não farão parte da carteira de investimentos própria e/ou de 
terceiros). 

7. Atividades proibidas 

As atividades incluídas na “lista de atividades proibidas” contrariam os princípios e valores da SINGULARE e, dessa forma, 
não farão parte da carteira de investimentos própria e/ou de terceiros: 

• Empresas relacionadas com atividades que incentivem a prostituição, jogos de azar e outras contravenções penais; 

• Empresas que em suas atividades, utilizem mão-de-obra infantil em desacordo com a legislação; 

• Empresas que estejam incluídas no cadastro nacional de empregadores que tenham mantido trabalhadores em 
condições análogas às de escravo, conforme definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos 
Humanos. 

8. Impactos socioambientais nas Atividades da SINGULARE 

A SINGULARE deverá gerenciar os impactos socioambientais de suas Atividades, considerando: 

• A eficiência no consumo de energia e de recursos naturais; 

• Gestão adequada de resíduos próprios; 

• Aspectos relacionados ao trabalho análogo a escravo, infantil e à exploração sexual, e 

• Aspectos socioambientais nos processos de contratação de fornecedores e prestadores de serviços. 

9. Divulgação e capacitação dos colaboradores 

A PRSA da SINGULARE será divulgada às Partes Interessadas e, para os colaboradores envolvidos diretamente com a sua 

implementação, será providenciada capacitação em abrangência e profundidade exigidas pelas funções que exercem. 

10. Alinhamento com Órgãos Reguladores e Legislações 

Resolução CMN (BACEN) 4.327/2014: 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. 

Normativo Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN nº.14 (28.ago.2014): diretrizes e procedimentos 
fundamentais para as práticas socioambientais nos negócios e na relação com as partes interessadas. 

11. Informações de Controle 

Vigência: novembro.2021 

12. Responsáveis pelo Instrumento Normativo: 

Etapa Responsável Contato Unidade Organizacional 

Elaboração Rodrigo Poso rodrigo.poso@singulare.com.br Controles Internos 

mailto:rodrigo.poso@singulare.com.br
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