INTRODUÇÃO
Os critérios de procedimentos socioambientais adotados pela ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
derivam de sua política estabelecida que prioriza a ética e a transparência em todas suas áreas de atuação,
bem como a contribuição econômica para o desenvolvimento da sociedade como um todo, direcionando seus
recursos de maneira responsável e sustentável.

PRINCÍPIOS REGULATÓRIOS
Direcionar o desenvolvimento da ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA. para um desenvolvimento
sustentável;
Manter como pilares a ética e a transparência no dia a dia da ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA.,
fomentando o diálogo e explicando nossas decisões e atividades;
Inteirar-se dos procedimentos de Empresas parceiras em relação aos direitos humanos, às condições de
trabalho e impactos ambientais, repudiando práticas e atos de discriminação, de trabalho infantil ou com
indícios de trabalho escravo.
Proceder de maneira que sirva de espelho para todo mundo nos aspectos de garantia de trabalho, de
remuneração condizente sem discriminação e de segurança.

DIRETRIZES
A ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA. se vale de diretrizes que visam o desenvolvimento sustentável,
comprometendo-se com todos os profissionais envolvidos.
Aperfeiçoar estas diretrizes para maximizar a cadeia de valores visando a sustentabilidade.
Declinar de parcerias com Empresas que não respeitem o ambiente ou que recorram ao trabalho infantil ou
escravo;
Dedicar especial atenção a propostas de negócios formuladas por Clientes que visem o desenvolvimento
sustentável, incentivando estes projetos mediante a disponibilização de sua capacidade financeira e
empresarial;
Garantir para seus colaboradores um ambiente de trabalho digno e adequado por meio de padrões de
segurança ocupacional e de saúde bem como uma remuneração que garanta um nível de vida digna;
Incentivar iniciativas que visem melhoria da qualidade de vida da sociedade, o uso sustentável do meio
ambiente ou que visem reintegração social através de esportes educação e culturas;
Manter uma conduta empresarial responsável visando não somente os objetivos do negócio, mas o equilíbrio
entre estes e práticas voltadas para o crescimento sustentável.

GOVERNANÇA
Para que isto seja levado adiante, a ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA. estabelece planos com revisões
e adequações de suas políticas e práticas corporativas para sensibilizar a comunicação de seus colaboradores
e outras partes interessadas, criando um COMITÊ de responsabilidade socioambiental, formado por
funcionários vocacionados e atuantes que se dedicam ao fortalecimento de relações sociais, de acordo com a
política e diretrizes estabelecidas.

RESPONSABILIDADES
A ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, cumpre rigorosamente todas as regras trabalhistas e certifica
que seus colaboradores e prestadores de serviço possam usufruir de um bom ambiente de trabalho com
garantia de conforto, com temperatura regulada com ar condicionado, espaço para boa circulação, respeito
ao posicionamento espacial com divisão correta de metros quadrados por pessoa, banheiros regularmente
higienizados e provisão de água, café e espaços de comum convivência. Além disso, cuida para que sejam
respeitados os períodos de trabalho e os períodos de descanso.
Como corretora, a Advanced tem como objetivo apenas a compra e venda de moedas estrangeiras e a
intermediação de operações de câmbio com as maiores Instituições financeiras do país, não sendo de nossa
responsabilidade, nenhuma falha ou ação das empresas contratantes de nossos serviços em questões
ambientais. Mesmo tendo entre nossos clientes: Industrias químicas, farmacêuticas e fábricas, a Advanced
não possui nenhum vínculo com a atividade das mesmas.
Ainda se tratando de meio ambiente, a ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA cuida para que os
desperdícios de energia e água não ocorram. Após o expediente todas as luzes e equipamentos elétricos são
desligados. Há também um software que monitora o volume de impressões em cada departamento, e é
utilizado como uma ferramenta direta no combate ao desperdício. A maioria dos funcionários e colaboradores
possuem próprios meios de consumo de água, chá e café sendo também os itens descartáveis comprados em
menor escala.
A ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA também promove periodicamente campanhas filantrópicas e
assistencialistas com instituições pré-avaliadas pela gestão de Recursos Humanos junto a Diretoria.

NORMATIVOS
Entre inúmeros normativos que visam a conscientização para tão importante assunto, podemos destacar:
1.
2.
3.
4.
5.

Res. 4327 de 25 de abril de 2014 do BacenLei 12846 de 01 de agosto de 2013
Lei 10097 de 19 de dezembro de 2000
Lei 9605 de 12 de fevereiro de 1998
Código penal- Art. 149

