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| Política ESG 
 
Esta Política tem como objetivo definir os procedimentos a serem observados pelos 
Colaboradores da Apex Capital no que diz respeito a questões ESG. 
 
A política deve ser seguida por todos os colaboradores, independente do nível 
hierárquico. É também aplicável aos fornecedores, prestadores de serviços e qualquer 
pessoa, física ou jurídica, que venha a se relacionar com a Apex. 
 
A sigla ESG vem do inglês e é a abreviação de Environmental, Social e Governance. A 
expressão chamou a atenção do mercado em decorrência de novas exigências sociais e 
é sinônimo de competitividade, responsabilidade e reputação.  
 
Além de considerarmos as tradicionais métricas financeiras das empresas, investidores, 
parceiros e clientes, é importante avaliarmos também seus compromissos sociais.  
 
Buscamos tornar nosso negócio mais sustentável, investindo em melhorias nos processos 
internos de gestão, governança e, com o apoio de consultorias externas, como podemos 
incorporar as demandas de ESG no nosso processo de investimentos e construção de 
portfólio. 
 
| Princípios Fundamentais de ESG 
 
A Apex Capital tem como princípios ESG os pontos abaixo: 
 

 Adotamos valores ESG nas nossas políticas e incentivamos que nossos 
colaboradores reflitam sobre o assunto através de treinamentos e avaliação de 
desempenho; 
 

 Promovemos consciência ESG entre colaboradores para garantir que os riscos 
associados às nossas atividades e operações sejam identificados, avaliados e 
mitigado; 

 
 Valorizamos a diversidade entre os colaboradores, seja relacionada à raça, cor, 

religião, idade, estado civil, deficiência, sexo, orientação sexual, língua, físico, 
nacionalidade, origem social, opinião política ou qualquer outra forma; 

 
 Asseguramos a equidade e o tratamento idêntico a todo e qualquer cliente, bem 

como será transferido à carteira dos veículos geridos qualquer benefício ou 
vantagem que a Apex possa alcançar em decorrência de sua condição de Gestora; 

 



 
 

 Não compactuamos ou toleramos quaisquer situações de discriminação, assédio 
moral e sexual, exposição, constrangimento, humilhação, intimidação ou 
hostilidade nas relações e no ambiente de trabalho; 
 

 Adotamos comportamentos que estejam em consonância com os padrões éticos, 
de confiança e de lealdade; 
 

 Proporcionamos condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho a 
todos os colaboradores da Apex, independente do cargo; 
 

 Respeitamos e atendemos aos requisitos da legislação trabalhista vigente no 
Brasil;  
 

 Incentivamos boas práticas ambientais por parte de todos os colaboradores da 
Apex, através de campanhas sobre o uso racional de água, energia e materiais de 
escritório; 
 

 Enquanto sociedade, apoiamos projetos sociais e realizamos doações 
anualmente para colaborar com as boas atitudes de instituições que promovem 
o desenvolvimento humano, integração, inclusão e social 
(https://www.apexcapital.com.br/social). 

 

| Práticas ambientais 
 
Temos um compromisso em promover práticas que interferem positivamente no meio 
ambiente e incentivamos que nossos colaboradores tenham essa consciência tanto no 
escritório físico, como quando realizam suas atividades de forma remota. 
 
Pensar de forma mais verde e incorporar valores de respeito ao meio ambiente em nossa 
cultura, representa uma excelente oportunidade de crescimento. Em conjunto, é 
importante entender que  o  comportamento individual é fundamental no processo de 
preservação ambiental, por isso utilizamos como base a política dos 5Rs, que foca em 
mudanças de atitudes individuais. 
 
Os 5Rs são práticas que visam reduzir a geração de lixo no meio ambiente, fazendo com 
que mudemos nosso comportamento diante do consumo e a forma que lidamos com os 
resíduos gerados.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Os “Rs” consistem em cinco ações: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  
 

 
 
1º. Repensar: é importante repensar nossas práticas em relação ao meio ambiente e 
observar ações que podemos inserir na rotina que ajudam na sustentabilidade. Repensar 
é o início da mudança. 
 
2º. Recusar: essa ação estimula uma análise mais criteriosa ao que consumimos, como, 
por exemplo, a matéria prima do produto ou se é uma compra realmente necessária - 
dando preferência à fornecedores sustentáveis. 
 
3º. Reduzir: reduzir significa poupar, principalmente quando o assunto está ligado aos 
nossos recursos naturais. Esse é o caso, por exemplo, da água potável, que é, muitas 
vezes, utilizada de maneira indiscriminada. 
 
4º. Reutilizar: esta prática consiste em utilizar novamente alguns objetos que seriam 
descartados, como embalagens que podem ser reaproveitadas ou utilizadas para outras 
finalidades. 
 
5º. Reciclar: este processo trata-se do reaproveitamento de um produto de modo que 
ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Reciclar é importante, pois 
ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e a utilização dos nossos recursos naturais.  
 
A seguir, algumas práticas que incentivamos no nosso espaço físico e que podem ser 
utilizadas quando o colaborador estiver exercendo suas atividades em casa: 
 

 Reduza a quantidade de lixo que produz; 
 

 Economize água nos banheiros e copa; 
 

 Evite a utilização de plásticos;  



 
 

 
 Realize o descarte adequado dos resíduos – temos lixos específicos para 

substâncias orgânicas e recicláveis;  
 

 Realize o descarte adequado de pilhas, baterias, lixo eletrônico etc. – temos um 
espaço separado para esse fim;  
 

 Reduza o consumo de folhas de papel, papel toalha etc.;  
 

 Substitua o papel por ferramentas tecnológicas – isso é uma forma de ajudar com 
a diminuição na emissão de gás poluente e preservação das árvores;  
 

 Reutilize objetos que seriam descartados ou embalagens que podem ser 
reaproveitadas ou utilizadas para outras finalidades; 
 

 Recicle um produto de modo que se torne matéria-prima para fabricação de outro 
objetivo ou outra finalidade;  
 

 Apague as luzes ao sair do escritório ou do espaço que não voltará;  
 

 Imprima o necessário;  
 

 Opte por fornecedores ou materiais de escritórios preferíveis em termos 
ambientais; 
 

 Atente-se aos elementos visuais que estão em alguns pontos do escritório 
(apague a luz, recicle, economize água etc.); 
 

 Utilize xícaras e canecas reutilizáveis ao invés dos copos de papel ou plástico; 
 

 Desligue os aparelhos da tomada quando não estiver usando;  
 

 Configure sua máquina de forma que entre em “modo econômico” após um 
tempo pré-determinado;  
 

 Se possível, opte por reuniões virtuais (principalmente as que necessitam de 
deslocamento de carro), reduzindo assim a alta emissão de carbono. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

| Ecotronics 
 
Temos parceria com a empresa Ecotronics Ambiental, que visa uma solução ambiental 
para que possamos realizar o descarte correto dos nossos resíduos eletrônicos. 
 
O lixo eletrônico pode ser: computador, notebooks, teclado, celular, smartphone, tablets, 
impressora, monitores, televisores, dvd player, vídeo cassete, cabos/ fios elétricos em 
geral, placas de circuito, pilhas/ baterias e eletroeletrônicos em geral.  
 
Os benefícios do descarte correto são muitos, destacando: 
 

 Conservação da água e solo, evitando a contaminação dos lençóis freáticos; 
 

 Alívio dos aterros sanitários; 
 

 Proteção de dados; 
 

 Impulso à economia, por meio da logística reversa; 
 

 Reutilização de metais preciosos. 
 

No escritório, temos uma caixa onde depositamos pilhas/ baterias que não funcionam 
mais e, de tempos em tempos ou de acordo com a demanda, enviamos para o descarte. 
Essa caixa fica na área administrativa. 
 
Caso algum colaborador tenha resíduo eletrônico em casa e precise se desfazer, 
incentivamos e pedimos que tragam para o escritório para que possamos desprezar o lixo 
corretamente. 
 
(A Ecotronics Ambiental se encontra regularmente instalada de acordo  com a legislações 
pertinentes, estando apta a fazer a coleta ambientalmente correta em conformidade 
com a lei 12.305/2010.). 
 
| Considerações 
 
Todas essas ações, em conjunto ou individualmente, proporcionam um avanço na 
preservação ambiental e em questões sociais, mesmo que de forma gradual. 
 
Estamos comprometidos a realizar melhorais internas  e compreendemos nosso 
propósito dentro de um ecossistema corporativo, desenvolvendo novas práticas de 
negócios e investimentos relacionados a altos padrões de governança ambiental, social e 
corporativa. 
 
 


