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1. Introdução
Esta política atende à Resolução nº 4.327 do Banco Central do Brasil, que dispõe
sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implantação da Política
de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

2. Objetivo
Esta política tem como objetivo formalizar diretrizes e procedimentos para a
manutenção e melhoramento contínuo das práticas socioambientais da Quantitas.

3. Definições
Para os efeitos desta política, a Quantitas define responsabilidade socioambiental
como um conjunto de ações que promove o desenvolvimento econômico consciente e
sustentável objetivando beneficiar a sociedade e o meio ambiente.
Já o risco socioambiental é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas na
instituição decorrentes de danos socioambientais. O gerenciamento deste se dá pelo conjunto
de políticas e práticas adotadas em caráter contínuo com o objetivo de identificar, classificar,
avaliar, monitorar, mitigar, controlar e eliminar a exposição aos riscos socioambientais que
venham a ser incorridos pela instituição no exercício regular de suas atividades.

4. Diretrizes
Ficam estabelecidas como diretrizes de responsabilidade socioambiental:
- Empregar os melhores esforços no cumprimento da legislação vigente para garantir a
conformidade socioambiental das operações da instituição;
- Garantir um ambiente inclusivo e bem-estar, igualdade e condições de trabalho
adequadas aos seus colaboradores;
- Avaliar a exposição socioambiental das operações de crédito, financiamento e
empréstimo;
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- Inclusão de estudo de risco socioambiental no processo de análise de investimentos e
tomada de decisão;
- Divulgar as diretrizes socioambientais estabelecidas nessa política aos seus
colaboradores com o objetivo de conscientizá-los e mobilizá-los quanto às questões
de responsabilidade socioambiental;
- Incentivar a gestão adequada de resíduos;
- Buscar a eficiência energética e hídrica no que tange a atividade da empresa.
A Quantitas buscará aplicar critérios de sustentabilidade e responsabilidade
socioambiental no processo de aprovação de produtos e serviços sempre que estes forem
sujeitos ao gerenciamento socioambiental.

5. Ações
A Quantitas toma algumas medidas visando a responsabilidade socioambiental. Entre
estas, estão:
- Uso de lâmpadas LED;
- Gestão adequada de resíduos;
- Reutilização de folhas e cadernos;
- Preferência pela utilização de assinatura digital em documentos, de forma a evitar a
impressão dos mesmos;
- Incentivo ao uso de utensílios gerais não-descartáveis;
- Incentivo à locomoção compartilhada;
- Participação em eventos e competições universitárias;
- Parceria com a Universidade do Vale dos Sinos com o programa “Week at
Quantitas”.

6. Responsabilidades e Governança
Cabe a todo colaborador da Quantitas observar a aderência às diretrizes e
procedimentos desta política.
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A área de Riscos e Compliance é responsável por manter esta política atualizada e
alinhada às Diretrizes propostas, esclarecer dúvidas, auxiliar no cumprimento dos planos de
ação e acompanhar a evolução dos mesmos.
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