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De acordo com a Resolução 4327/14 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas por ela deverão implementar Política de Responsabilidade Socioambiental 
(PRSA) . 

 

Essa política segue as diretrizes apontadas na Resolução dentro dos princípios de Relevância e 
Proporcionalidade. 

 
Relevância: o grau de exposição ao risco socioambiental das atividades e das operações da instituição. 

 
Proporcionalidade: a compatibilidade com a natureza da instituição e com a complexidade de suas 
atividade e de seus serviços e produtos financeiros. 

 
 
 
 
 

 
 

Para efeito da Politica de Risco Socioambiental , os termos seguintes terão o seguinte significado: 
 

Partes interessadas: empregados, clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos pela DILLON 
S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 

 
Atividades: processos e práticas internas da DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, 
que possam causar impacto socioambiental, não se confundindo com operações e ou serviços 
financeiros. 

 

Operações: operações financeiras identificas como sendo passíveis de análise de aspectos 
socioambientais pela Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, definidas com base na metodologia 
conforme item 3.3. 

 
Tercerizados: empresas ou pessoas físicas que prestarão serviço auxiliar na realização dos 
procedimentos de monitoramento na área de compliance. 

2. DEFINIÇÕES 

1. INTRODUÇÃO 
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A DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários adotará o gerenciamento daquelas 

atividades que for considerada apta para monitoramento, devido sua relevância e ou sua possibilidade. 

Com relação as operações financeiras, a identificação ficará sujeita as análise de aspectos 

socioambientais, daqueles que houver a capacidade de identificação prévia das utilizações dos 

recursos pela contraparte e observar aquelas que por exigência legal, demandem licenças previas no 

âmbito socioambientais. 

Não serão passiveis de análise socioambiental as operações financeiras cuja natureza impossibilite ou 

inviabilize a identificação previa de recursos pela contraparte. 

 
 

 
 
 

A instituição deverá verificar e gerenciar as seguintes atividades: 
 

- no processo de fundição do ouro, avaliando e verificando se os gazes provenientes do 

processo estão dentro dos limites estabelecidos pelos órgão ambientais competentes; 

- no processo de utilização dos recuros hídricos e elétricos, avaliando e verificando a utilização 

dos recursos hídricos e de energia (exemplos: consumo de agua e de energia elétrica); 

- da destinação dos resíduos, verificando as credencias e licenças de empresas utilizadas no 

descarte; 

- dos aspectos relacionados ao trabalho análogo a escravidão, infantil e a exploração sexual; 

- quando do processo de contratação de prestadores de serviço e fornecedores no aspecto 

socioambiental. 

 

 
 
 

As operações da DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários são monitoradas por 

Departamento de Compliance a fim de evitar/bloquear qualquer aquisição de ouro em regiões 

garimpeiras. 

3.2 OPERAÇÕES DE MONITORAMENTO 

3.1  ATIVIDADE DE MONITORAMENTO 

3. ATIVIDADES E OPERAÇÕES COM MONITORAMENTO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 
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A aquisição deverá preceder um cadastro tanto do garimpeiro quanto da Lavra a qual a pessoa física 

ou jurídica está relacionada por Permissão de Lavra Garimpeiro (PLG) , por Concessão de Lavra ou 

Guia de Utilização (GU), concedidos pela Agência Nacional de Mineração e ou Ministério de Minas e 

Energia. 

No monitoramento a DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários definiu critérios 

de verificação primordial. 

 

 
1) VENDA de Ouro, Ativo Financeiro, em quantidades superiores a 10.000gramas por mês, 

onde verificará do adquirente, pessoa física ou pessoa jurídica, se o mesmo possui ou 

encontra-se com anotações em , em sistema de informação RISK MONEY (ou similar que 

se possa ser contratado): 

a. Listas Restritivas Nacionais; 
 

b. Lista PEP (Pessoa Politicamente Exposta); 
 

c. Listas Restritivas Internacionais; 
 

d. Tribunais de Justiça. 
 

Observando se nas anotações não há menção em processo(s) de crime 

ambiental, se há menção de processo(s) em que consta acusação de empregar 

pessoas em condições análogas a de escravo. 

2) AQUISIÇÃO de Ouro, em quantidades superiores a 5.000 gramas por mês, no caso em 

que a Instituição deverá verificar se o vendedor possui Licença Operacional concedida por 

órgão de Meio Ambiente, se não há menção em processo por crime ambiental e ou está 

respondendo por processo em que é acusado de empregar possoas em condições 

análogas s de escravo. 

3) Operações onde o cliente no momento do cadastro informou como sendo de Risco 

Socioambiental. 
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A DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários possui estrutura de governança compatível 

com o seu porte, para das tratamento adequado às questões socioambientais, proporcionalmente à 

exposição ao seu risco e a garantir a aplicação de sua Política. 

a. Possui um diretor responsável pelo cumprimento da presente política. 
 

b. A atividade de monitoramento é desenvolvida pela área de Compliance e Gerenciamento e 

Risco. 

c. Possui Auditoria Interna que verifica e avalia a política. 
 

d. Mantem periodicamente atualizados seus colaboradores com palestras e cursos periódicos 

com os procedimentos e normativos para a aplicação desta política estimulando a melhoria e 

continua aderência a prática das normas internas e diretrizes aqui elaboradas. 

 

 

 
 

 
Risco Socioambiental  é a possibilidade de ocorrência de perdas de danos socioambientais, os quais 

deverão ser considerados como um componente das diversos riscos que a Instituição está exposta. 

Existem rotinas e procedimentos para identificar, avaliar, gerenciar e mitigar os riscos Socioambiental  

das operações e atividades priorizadas, as quais ficam definidas a partir dos critérios de Relevância e 

Proporcionalidade. 

A identificação ocorre a partir da aplicação dos critérios definidos nos itens 3.1 e 3.2 com um caso 

concreto. uma vez identificado, é construído um dossiê, para que a instituição possa fazer sua 

avaliação, gerenciamento e mitigação, constante, e ainda quando aplicável a comunicação ao órgão 

de controle e monitoramento. 

Em situação onde verificado que  o risco representado seja superior ao interesse comercial da 

manutenção da operação, o cliente/contraparte deverá te seu relacionamento suspenso ou finalizado . 

A análise deve ser feita pelo Departamento de Compliance e Gerenciamento de Risco, tomando como 

base os aspectos legais, de crédito e de imagem. 

5 GERENCIAMENTO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 

4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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A DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários registrará os dados referentes às perdas 

que decorrerem de questões socioambientais pelo período mínimo de 5 (cinco) anos contados da sua 

identificação. Para isso, o registro incluirá o valor estimado da perda decorrente de questão 

socioambiental, a natureza da ação/processo administrativo, o local da tramitação e o objeto da ação. 

 
 
 
 

 
 
 

A divulgação desta política deverá ocorrer através da publicação no site da Instituição. 
 
 
 

 

 
 
 
 

A Política de Responsabilidade Socioambiental  deverá ser motivo de atualização e revisão toda vez 

que houver mudanças legais, regulamentares e de mercado e dever ser avaliada a cada intervalo de 

cinco anos. 

A DILLON S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários estimula a participação das partes 

interessadas no processo de elaboração da política a ser revisada, para tanto aceita sugestões através 

do email: c om plia nc e@ di llo n.c om .br  

O Departamento de Compliance e Gerenciamento de Risco Operacional, documenta sugestões e 

melhorias para que ao final ocorra a aprovação por parte da diretoria. 
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