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1. Introdução 

Esta Política de Responsabilidade Socioambiental (RSA) consolida as diretrizes 

de ação social, ambiental e econômica, bem como formaliza o compromisso da FAPES 

com a responsabilidade socio-empresarial e a busca de melhores práticas de governança 

corporativa, sempre alinhada a sua missão, visão e valores. 

 

2. Objetivo 

A presente Política tem por objetivo o estabelecimento de diretrizes que norteiem 

as ações da FAPES quanto à promoção do desenvolvimento sustentável, buscando 

equilibrar as oportunidades de negócio e condições econômico-financeiras com a 

responsabilidade social e ambiental. 

 

3. Aplicabilidade  

As diretrizes e princípios descritos neste documento se aplicam a todos os 

processos e colaboradores da FAPES, bem como as partes interessadas. 

 

4. Diretrizes Gerais 

✓ Gerir a FAPES de forma sustentável, considerando os fatores econômicos, sociais 

e ambientais, bem como os riscos e oportunidades relacionados; 

✓ Valorizar e proteger o meio ambiente, com inclusão e justiça social, considerando 

os preceitos do desenvolvimento sustentável no exercício de suas atividades; 

✓ Cumprir os requisitos legais vigentes, bem como os compromissos 

voluntariamente assumidos; 

✓ Manter-se alinhado as boas práticas de governança corporativa e ao 

direcionamento estratégico da FAPES, atuando de forma ética, transparente e 

responsável em todas as situações; 

✓ Buscar a melhoria contínua dos processos, tendo como base o conceito de 

sustentabilidade; 

✓ Reconhecer, preservar e disseminar os valores da FAPES; 
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✓ Utilizar o conceito Triple Bottom Line da sustentabilidade em seu planejamento e 

decisões, de forma a agregar valor nas três dimensões: econômica, social e ambiental; 

✓ Adotar políticas de valorização dos empregados e de promoção de seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, dando ênfase ao compromisso social, ambiental 

e de respeito aos direitos humanos; 

✓ Estabelecer parcerias com fornecedores e terceiros que estejam alinhados com as 

diretrizes e princípios da FAPES; 

✓ Incorporar parâmetros que viabilizem a análise de questões de sustentabilidade 

relacionadas a carteira de investimentos; e 

✓ Construir indicadores específicos para mensurar e acompanhar as ações e 

práticas de sustentabilidade no setor. 

 

5. Princípios  

Os princípios desta Política estão fundamentados nos compromissos assumidos 

com o desenvolvimento sustentável do Pacto Global da Organização das Nações Unidas 

– ONU, com os princípios de Governança Corporativa, com os Princípios para 

Investimento Responsável (PRI) e com a missão, visão e valores, orientadores do Código 

de Ética e Conduta da FAPES. 

 

5.1. Direitos Humanos e Trabalho 

✓ Apoiar e respeitar a Declaração dos Direitos Humanos em todas as atividades e 

esferas de influência, assegurando que a FAPES não participe de ações que violem tais 

direitos; 

✓ Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou infantil; 

✓ Eliminar a discriminação através de ações que visem a valorização da diversidade, 

a inclusão e o combate à discriminação em relação a raça, gênero, orientação sexual, 

crenças e pessoas com deficiência; 

✓ Apoiar a liberdade de associação e o respeito a representação dos funcionários; 

✓ Desenvolver ações voltadas à preparação para a aposentadoria dos funcionários 

nos aspectos financeiros e psicológicos; e 
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✓ Assegurar boas condições de trabalho, segurança e saúde dos funcionários, 

avaliando e adequando, quando necessário, tarefas, produtos, ambientes e sistemas, a 

fim de adequá-los às necessidades das pessoas. 

 

5.2. Meio Ambiente e Responsabilidade Social 

✓ Promover a ecoeficiência de todos os processos visando a redução de consumo e 

o uso sustentável dos recursos; 

✓ Aplicar melhores práticas na gestão de recursos e serviços; 

✓ Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis; 

✓ Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais e sociais, 

desenvolvendo ações de sensibilização e educação que promovam o aumento da 

responsabilidade ambiental e social;  

✓ Incentivar os colaboradores a engajarem-se em projetos sociais que promovam a 

melhoria da realidade social; e 

✓ Promover a acessibilidade, assegurando todos os direitos da pessoa com 

deficiência. 

 

5.3. Corrupção e Integridade 

✓ Prevenir e combater a corrupção e a fraude em todas as suas formas, em sua 

esfera de influência; e 

✓ Promover, junto aos colaboradores e partes interessadas, a adoção dos preceitos 

estabelecidos no Código de Ética e Conduta da FAPES como norteador de todas as 

decisões. 

 

5.4. Comunicação 

✓ Ser transversal no processo de incorporação de aspectos de sustentabilidade nas 

práticas de gestão da organização; e  

✓ Os relacionamentos com a imprensa e demais órgãos de comunicação devem ser 

pautados pela isonomia e transparência, visando estabelecer uma comunicação 

responsável e que fomente o diálogo nos diferentes grupos de atuação. 
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5.5. Relacionamento com as partes interessadas 

✓ Criar condições para o estabelecimento de parcerias que favoreçam o diálogo e o 

desenvolvimento de aspectos relacionados à sustentabilidade, considerando as 

necessidades e expectativas das partes interessadas; 

✓ Respeitar os princípios da livre e leal concorrência; 

✓ Adquirir produtos e serviços sustentáveis, bem como promover ações que 

incentivem as partes interessadas a buscar a sustentabilidade; 

✓ Desenvolver ações que estimulem o uso seguro, eficiente e sustentável dos 

recursos disponibilizados; 

✓ Relatar, sempre que houver necessidade, informações relevantes às diferentes 

partes interessadas;. 

✓ Considerar aspectos socioambientais nos processos de seleção, contratação e 

gestão de fornecedores, observando definição de critérios para compras de produtos e 

serviços que impliquem menor impacto social e ambiental; e 

✓ Atuar intensivamente na gestão de impactos causados por bens e serviços 

utilizados.  

 

5.6. Gestão de Investimentos  

✓ Incorporar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa 

(ESG) às análises de investimentos e aos processos de tomada de decisão; 

✓ Ser proativo e aplicar os temas de ESG às políticas e práticas de propriedade de 

ativos da FAPES; 

✓ Buscar com que as entidades nas quais realizamos investimentos divulguem suas 

ações relacionadas ao tema ESG; 

✓ Trabalhar de forma efetiva na aceitação e implementação dos princípios no setor 

de investimento, buscando formas de ampliar sua abrangência e eficácia;  

✓ Desenvolver mecanismos de mensuração de resultados e divulgar relatórios sobre 

atividades realizadas. 

 

6. Considerações Finais 

A presente Política deverá ser revisada no mínimo a cada 2 (dois) anos ou sempre 

que houver necessidade de atualização, sendo submetida à revisão de Compliance e 

aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.  


