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1. OBJETIVO 

Esta política tem como objetivo definir os princípios e diretrizes, adotados pelo Conglomerado Prudencial 
Porto Seguro no que se refere as práticas para gestão do risco socioambiental. 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta política abrange o Conglomerado Prudencial Porto Seguro, compreendendo as empresas Portoseg S/A 
– Crédito, Financiamento e Investimento, Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Porto 
Seguro Administradora de Consórcio Ltda. e seus funcionários, independente do cargo ou função. 

3. PRINCÍPIOS 

A Porto Seguro entende que a sustentabilidade do seu negócio está diretamente associada ao desempenho 
das suas operações, bem como à justiça social, ao equilíbrio econômico e ambiental e, à diversidade cultural.  

Neste contexto, destacam-se a seguir os princípios fundamentais adotados pela Porto Seguro no que se 
refere à responsabilidade socioambiental para a condução de seus negócios, operações e atividades. Estes 
princípios estão alinhados com os valores do Grupo, presentes na Política de Ética e Conduta.  

• Direito das Relações de Trabalho: visa garantir trabalho digno para homens e mulheres, alinhado à 
não discriminação, à remuneração justa, segura e que combata o trabalho infantil e escravo. Neste 
sentido, engloba também a conformidade com as legislações trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias aplicáveis à cada empresa pertencente ao Grupo; 

• Meio Ambiente e Comunidade equilibrados: adoção de práticas que estimulem a redução, 
reutilização e reciclagem de recursos, garantindo o correto descarte de resíduos. Promoção de ações 
que visem reduzir a desigualdade social e impactos na comunidade e meio ambiente. Envolve 
também a conformidade com as legislações ambiental e respeito à comunidade; 

• Relacionamento ético com fornecedores: atuação de forma transparente e ética com fornecedores 
e prestadores de serviço, os respeitando e trabalhando em parceria pelo desenvolvimento dos 
mercados nos quais atuam, observando as legislações trabalhistas; 

• Ética e Transparência : posicionamento ético e transparente, respeitando os direitos humanos e 
condizente com a legislação, bem como a divulgação de informações claras e precisas sobre seus 
negócios ao mercado; 

• Governos e Órgãos Públicos: respeitar e atender as diretrizes e normativas dos órgão públicos e 
colaborar sempre quando requisitado; 

4. DIRETRIZES  

As diretrizes desta Política de Responsabilidade Socioambiental estão divididas em duas partes: Negócios e 
Partes Interessadas, conforme estabelecido na Resolução 4.327 CMN. 

4.1. Negócios 

Os negócios devem ser orientados de acordo com as seguintes diretrizes: 

I. Desenvolver ações de educação financeira e orientação de vendas de acordo com perfil e 
necessidade dos seus clientes e usuários; 

II. Divulgar produtos e serviços de forma clara, transparente e ética; 
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III. Criar mecanismos e critérios específicos para a avaliação de riscos socioambientais em seus 
produtos e serviços, que considerem conceitos de sustentabilidade, e estejam de acordo com 
potenciais dano socioambientais; 

IV. Assegurar a conformidade com a legislação ambiental, trabalhista, previdenciária e tributária; 

V. Orientar suas equipes de produtos e serviços para que minimizem ou evitem seus impactos 
socioambientais, no que tange à aquisição de insumos, uso de recursos e geração de resíduos; 

VI. Promover, sempre que possível, a inclusão financeira e acessibilidade diferenciada para pessoas 
jurídicas que tenham comprovadamente em sua razão social o impacto socioambiental positivo na 
sociedade; 

4.2. Partes Interessadas 

São consideradas partes interessadas da Porto Seguro os clientes, acionistas, corretores, funcionários, 
prestadores de serviços, órgãos públicos, bem como comunidade na qual esteja inserida. Nesse contexto, as 
relações com as partes interessadas são orientadas de acordo com as diretrizes: 

I. Fomentar canais de comunicação que permitam a melhoria na qualidade dos relacionamentos, de 
forma ágil, transparente, resoluta e ética, que promova a satisfação de seus usuários; 

II. Oferecer acessibilidade e estrutura física e tecnológica, profissional e de segurança eficientes e 
eficazes aos seus usuários; 

III. Respeitar os Direitos Humanos, Diversidade, Dignidade, e adotar práticas que proíbam atos 
discriminatórios e de assédio de qualquer natureza; 

IV. Desenvolver ações de engajamento em sustentabilidade no ambiente interno e para seus clientes e 
usuários; 

V. Inserir na contratação de prestadores critérios de sustentabilidade que considerem seus impactos 
socioambientais; 

VI. Fortalecer o relacionamento da Porto Seguro com a comunidade na qual esteja inserida, 
considerando seus aspectos socioambientais, culturais, governos e instituições e promover o 
desenvolvimento de longo prazo; 

5. GLOSSÁRIO 

Para os efeitos desta política, consideramos as seguintes definições para os termos abaixo:   

• Risco socioambiental:  possibilidade de ocorrência de perdas financeiras decorrente de danos 
socioambientais; 

• Sustentabilidade : relação harmoniosa das atividades e operações do Grupo Porto Seguro com os 
aspectos sociais, legais, ambientais, econômicos e culturais das partes interessadas; 

• Atividades:  processos e práticas administrativos que fazem parte da rotina de trabalho dos 
funcionários e que possam causar impactos ambientais, tais como consumo de água, de energia, de 
papéis e geração de resíduos; 

• Operações: operações financeiras cujas características inerentes aos produtos e serviços 
relacionados geram exposição ao risco socioambiental; 

• Relevância:  o grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e das operações da 
Instituição; 
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• Proporcionalidade:  a compatibilidade da Política de Responsabilidade Socioambiental com a 
natureza, complexidade das atividades, operações, serviços e produtos financeiros da Instituição; 

 


