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Ficha Técnica: 
 
Título: Política Ambiental, Social e Corporativa (“Política”) 
 
 
Área responsável: Compliance 
 
 
Diretor responsável Diney Vargas, Diretor de Risco e Compliance 
 
 
Descrição da Política: A Política tem como objetivo definir os procedimentos a 

serem observados pelos Colaboradores da Gestora no que 
diz respeito a Governança Ambiental, Social e Corporativa. 

 
 
Aplicação: Todos os funcionários, sócios, diretores e prestadores de 

serviços alocados nas dependências da Apex, bem como 
funcionários temporários e estagiários. 

 
Data de aprovação: Jan/2021 
 
 
Aprovado por: Comitê Executivo e Comitê de Risco e Compliance 
 
 
Data de Publicação: Jan/2021 
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 Objetivo  

 
Esta Política tem como objetivo definir os procedimentos a serem observados pelos 
Colaboradores da Gestora no que diz respeito a Governança Ambiental, Social e 
Corporativa.  
 

 Diretrizes Gerais 

 
Aspectos que envolvam a Governança Ambiental, Social e Corporativa têm impacto 
importante no desempenho financeiro e comunidades onde a Apex atua, sendo o 
Comitê de Risco e Compliance o órgão responsável por assessorar e garantir o 
cumprimento dos procedimentos aqui estabelecidos. 
 
Para elaboração desta Política, foram considerados uma gama de códigos e padrões de 
conduta do Principles for Responsible Investment (PRI) elaborado pelas Nações Unidas, 
tendo sido a mesma estruturada de forma que a Gestora possa identificar possíveis 
fatores de risco atrelados às questões de governança ambiental, social e corporativa, 
em especial quando da decisão de investimento em novas companhia.  
 

  Preceitos 

 

Para devido cumprimento desta Política, os Colaboradores da Apex deverão considerar: 
 

➢ A conformidade com as normas que regem a proteção dos direitos humanos, das 
normas de saúde e segurança ocupacionais e de trabalho, práticas ambientais e 
de negócios das jurisdições em que Apex conduz negócios; 

➢ A adesão aos mais altos padrões de conduta destinados a evitar até mesmo a 
aparência de práticas empresariais negligentes, abusivas ou corruptas; e 

➢ A identificação e gestão de riscos e oportunidades relacionadas à esta Política. 
 

Fatores atrelados à Governança Ambiental, Social e Corporativa que os Colaboradores 
devem considerar em sua análise: 
 

➢ Mudanças na regulação (e.x. leis que afetam o meio-ambiente e o tema de 
poluição); 

➢ Ameaças Naturais (e.x. clima) 
➢ Implicação em Custos (e.x. redução no custo de capital, melhorias no meio-

ambiente); 
➢ Impacto em imagem e marca (e.x. remuneração excessiva, práticas de trabalho 

abusivas); 
➢ Multas (e.x. incidentes poluentes); 
➢ Acesso à matéria-prima (e.x. segurança da oferta de petróleo, compromisso de 

preservação do meio-ambiente); 
➢ Evolução do produto (e.x. Produtos menos intensivos em energia, 

medicamentos); e 
➢ Direitos dos acionistas (e.x. eleição dos diretores). 
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 Princípios de Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment  - 
PRI) 

 
Os colaboradores da Apex devem a todo o tempo considerar os seis Princípios de 
Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment  - PRI ), sendo eles: 
 

1. Incorporar as questões ambientais, sociais e de governança coorporativa nas 
análises de investimento e nos processos de tomada de decisão; 

2. Incentivar a adoção dos temas questões ambientais, sociais e de governança 
coorporativa nas Políticas e práticas de detenção de ativos; 

3. Buscar a transparência adequada nas empresas em que investimos (investidores 
institucionais) quanto às questões ambientais, sociais e de governança 
coorporativa; 

4. Promover a aceitação e implementação dos princípios no conjunto de 
investidores institucionais; 

5. Estimular o trabalho conjunto para reforçar a eficiência na implementação dos 
princípios; 

6. Divulgar as atividades e progressos em relação à implementação dos princípios. 
 
Esses Princípios foram desenvolvidos por um grupo internacional de investidores 
institucionais que refletem a importância crescente das questões de governança 
ambiental, social e corporativa para as práticas de investimento.  
 
Da mesma forma que os investidores institucionais, a Apex tem o dever de agir no 
melhor interesse de longo prazo dos seus Investidores. Neste papel fiduciário, a Apex 
acredita que a governança ambiental, social e corporativa pode afetar o desempenho 
dos Veículos Geridos (em diferentes graus por empresas, setores, regiões, classes de 
ativos e através do tempo). A gestora reconhece também que a aplicação dos Princípios 
pode melhor alinhar os investidores aos objetivos mais amplos da sociedade.  
 
A Apex se compromete a adotar e aplicar os Princípios, se compatível com as nossas 
responsabilidades fiduciárias, bem como a avaliar a eficácia e melhorar o conteúdo dos 
Princípios ao longo do tempo. A Apex acredita que, desta maneira, pode melhorar sua 
capacidade de cumprir compromissos com os beneficiários, bem como alinhar nossas 
atividades de investimento com os interesses mais amplos da sociedade. Além disso, 
encorajamos outros investidores a adotarem tais Princípios. 
 
Para mais informações sobre Princípios de Investimento Responsável, acessar 
www.unpri.org ou entrar em contato com a área de Compliance, por meio do e-mail 
compliance@apexcapital.com.br. 

http://www.unpri.org/
mailto:compliance@apexcapital.com.br

