
Política Socioambiental e de Governança Corporativa (ESG) 
   

Objetivo 

Esta Política Socioambiental e de Governança Corporativa – ESG (“Política) 

tem por objetivo valorizar e integrar as dimensões ambiental, social e de 

governança nas estratégias, políticas práticas e procedimentos da Central de 

Custódia, em todas as suas atividades e serviços, incluindo seu relacionamento 

com partes interessadas: colaboradores, parceiros, clientes e usuários de seus 

produtos e serviços, comunidades impactadas pela sua atuação e 

fornecedores. Acreditamos que práticas comerciais sólidas e responsabilidade 

empresarial são condutores que devem ser aplicados para gerar valor às 

partes interessadas por meio de crescimento sustentável. 

 

Princípios 

A Política e sua implementação são pautadas pelos princípios de relevância, 

por meio da identificação das questões ESG aplicáveis às atividades e ao 

modelo de negócio da Central de Custódia, e proporcionalidade, com 

medidas e diretrizes adequadas à sua estrutura e posicionamento de mercado 

diante de seu pioneirismo. Além desses princípios, priorizamos uma postura 

ética e transparente, respeitando os direitos humanos e praticando o 

desenvolvimento sustentável. Os valores ESG estão incorporados em nossos 

serviços, sempre procurando inovar de forma a promover, induzir e assegurar 

boas práticas de transparência e prestação de contas relativas às 

informações socioambientais e à rastreabilidade dos materiais.  

 

Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os colaboradores da Central de Custódia, além 

de parceiros, clientes, fornecedores, incluindo os prestadores de serviços 

relacionados diretamente com as atividades e serviços da empresa. 

 

Diretrizes  

A Central de Custódia está orientada pelas seguintes diretrizes: 

 apoiar e contribuir para o constante aperfeiçoamento das políticas 

públicas associadas ao desenvolvimento sustentável, notadamente a 

de resíduos sólidos (PNRS); 

 desenvolver parcerias e compartilhar experiências com outras 

organizações para promoção do desenvolvimento sustentável, da 

responsabilidade socioambiental e da transição para uma economia 

de baixo carbono, fortalecendo o diálogo entre partes interessadas; 

 desenvolver e aperfeiçoar continuamente políticas, práticas e 

procedimentos, produtos, serviços e outros instrumentos que incorporem 

critérios socioambientais e climáticos e contribuam para o 

desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis;  



 implementar a responsabilidade socioambiental nos seus controles e 

gestão de riscos, observado o arcabouço legal aplicável, bem como 

em seus processos de planejamento estratégico e operacionais; 

 desenvolver e aperfeiçoar continuamente metodologias e outros 

instrumentos de monitoramento e avaliação da gestão integrada de 

resíduos sólidos, resultados socioambientais e climáticos gerados pela 

atuação da Central de Custódia;  

 aprimorar continuamente o conhecimento e disseminar a cultura do 

desenvolvimento sustentável, da gestão integrada de resíduos sólidos, 

da responsabilidade socioambiental e da transição para uma 

economia de baixo carbono no ambiente corporativo da Central;  

 adotar políticas de valorização dos colaboradores e promoção de seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, com ênfase no compromisso 

socioambiental, governança e de respeito aos direitos humanos;  

 induzir as melhores práticas de responsabilidade socioambiental em 

seus fornecedores, clientes e demais parceiros, contribuindo para o 

avanço do desenvolvimento sustentável. 

 

A Central de Custódia estabelece e executa, de forma transparente, a 

aplicação dos princípios e diretrizes visando a melhoria contínua da sua 

Política Socioambiental e de Governança Corporativa (ESG). A presente 

Política deve ser avaliada e revisada pelo menos a cada cinco anos. 


