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APRESENTAÇÃO

Com mais de 23 anos de atuação no mercado financeiro, a Commcor DTVM possui o
compromisso de prestar seu serviço como distribuidora de títulos e valores mobiliários
de forma transparente, íntegra e observando as melhores práticas de governança
corporativa e socioambiental.

Dentre os compromissos assumidos pela Commcor, destacamos o nosso compromisso
público de conduzir as atividades aplicando uma gestão socioambiental compatível com o
nosso porte, desenvolvendo ações internas e externas com o objetivo de colaborar com
um meio ambiente mais sustentável, promovendo o auxílio à sociedade através de
entidades de apoio e assistência social, além de desenvolver um ambiente de trabalho
saudável e seguro aos nossos colaboradores, prestadores de serviço e clientes.

Prezando pela transparência e responsabilidade, a Commcor divulga semestralmente
suas ações contínuas e sazonais, além de reportar casos que possam ter gerado
quaisquer impactos ao meio ambiente e à sociedade.



CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Responsabilidade socioambiental consiste no dever de uma empresa ou organização para com a
sociedade, em especial no que diz respeito aos assuntos ambientais, econômicos, éticos e legais.

Apesar de ser um termo bastante utilizado, é comum observarmos erros na conceituação adequada
da responsabilidade socioambiental. Na filosofia da Commcor, somente o fato de uma empresa
cumprir com as normas e leis de seu segmento (em relação ao meio ambiente, por exemplo), não é
suficiente para se autodeclarar como responsável. No nosso entendimento, ser responsável
consiste, além do cumprimento das normas, no desenvolvimento de um cultura interna e
colaboração efetiva de todos da corporação, incluindo o seu corpo diretivo.

Além de atuar em conformidade com as legislações pertinentes, a Commcor busca desenvolver uma 
cultura interna em prol da sociedade e do meio ambiente de forma efetiva. 



RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA COMMCOR 

A Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.327/2014 define
que o risco socioambiental consiste na “possibilidade de ocorrência
de perdas decorrentes de danos socioambientais”.

Sobre essa definição, ressalta-se que as perdas podem ocorrer
mesmo antes de se efetivar o dano. A mera possibilidade do dano já
pode provocar perdas. O risco reputacional é um exemplo
inquestionável dessa possível consequência. Para facilitar a
compreensão, se uma instituição financia projetos com alto potencial
de danos sociais/ambientais, isso poderá afetar diretamente a sua
reputação, mesmo se os danos ainda não tenham se concretizado.

No 1º semestre de 2020, a Commcor não registrou nenhuma
ocorrência relacionada a Riscos Socioambientais, sendo que os
processos de KYC e KYP continuaram a ser atendidos de forma mais
robusta, permitindo com que as tomadas de decisões não
impactassem em riscos dessa natureza.



AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESPECIAIS DO SEMESTRE

DOAÇÕES A MINAS GERAIS: 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS CHUVAS   

Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/galeria_de_imagens/2020/01/722752-
apos-chuva-acima-da-media-para-o-mes-minas-passa-por-transtornos.html

• No final de janeiro/2020, Minas Gerais teve 101
cidades declaradas em situação de emergência em
virtude das fortes chuvas que ultrapassaram a
média histórica (329,1 mm) para o mês, gerando
temporais e enchentes que prejudicaram a
população, deixando cerca de 13 mil desabrigados,
3.354 desalojados e cerca de 55 mortes.

• Em vista aos estragos e visando auxiliar a
população desamparada da região, a Commcor, em
conjunto com o Centro de Comércio de Café de
Vitória/ES, doou cestas básicas e colchões aos
moradores da região.

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/galeria_de_imagens/2020/01/722752-apos-chuva-acima-da-media-para-o-mes-minas-passa-por-transtornos.html


AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESPECIAIS DO SEMESTRE

FOTOS DAS DOAÇÕES FEITAS PELA COMMCOR EM CONJUNTO COM O CENTRO DE COMÉRCIO DE 
CAFÉ DE VITÓRIA PARA A POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS PREJUDICADA PELAS FORTES CHUVAS:



AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESPECIAIS DO SEMESTRE

PANDEMIA DO COVID-19 E MEDIDAS ADOTADAS PELA COMMCOR:

Em 11 março/2020 foi decretada a pandemia do coronavírus (COVID-19) pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), ocasionando, posteriormente, a adoção de
medidas restritivas (como a quarentena) no Brasil, em especial no Município de São
Paulo, local em que está sediada a Commcor.
As atividades desempenhadas pela Commcor foram consideradas serviços essenciais
pelo Decreto no. 10.182/20 (Mercado de Capitais), razão pela qual a Commcor,
visando garantir a segurança de nossos profissionais e a continuidade dos nossos
serviços com a mesma qualidade, adotou Plano de Contingência e medidas
preventivas de segurança, incluindo:

• Adoção parcial de trabalho remoto de nossas equipes a partir de
16/03/2020, de forma que 95% de nossos colaboradores e
prestadores de serviços passaram a trabalhar em Home Office;

• Aos colaboradores e prestadores de serviço que permaneceram
trabalhando in loco ou que compareceram na sede, proibimos
temporariamente o uso de transportes públicos, incentivando o
uso de meios de transporte privativos, com a disponibilização de
vagas no estacionamento do condomínio e o custeio de corrida de
taxis e “Uber”;

• Disponibilização de máscaras (para uso obrigatório, durante o
expediente, por aqueles que permaneceram in loco na Commcor);

• Fornecimento de álcool em gel (em diversos pontos da empresa);
• Manutenção de janelas e portas abertas para permitir a circulação

de ar;
• Recomendação para que reuniões com clientes sejam feitas a

distância;
• Suspensão de processos seletivos in loco;



AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESPECIAIS DO SEMESTRE

PANDEMIA DO COVID-19 E MEDIDAS ADOTADAS PELA COMMCOR:

Continuação das principais medidas adotadas pela Commcor no combate à disseminação do COVID-19 e
segurança de nossos colaboradores:

• Mapeamento das áreas de trabalho para cumprimento do
distanciamento de 1,5m entre pessoas, evitando-se o
contato físico;

• Promoção da campanha da vacinação contra a gripe, na
qual os colaboradores foram recomendados a procurar
rede credenciada pelo plano de saúde ou rede particular
para vacinação (com reembolso);

• Condução de testes PCR no caso de eventuais
colaboradores com suspeita do COVID-19;

• Recomendação e proibição de que colaboradores ou
prestadores de serviços com sintomas gripais ou similares
aos do COVID-19 compareçam à sede;

• Disponibilização de tapetes sanitizantes para ingresso na
Commcor;

• Controle de acesso com aferição da temperatura
corporal;

• Aprimoramento na rotina e periodicidade da higienização
na Commcor, incluindo a contratação da empresa
SmartControl-Tecnomad para condução de sanitização do
ambiente específica contra bactérias, fungos e vírus;



AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESPECIAIS DO SEMESTRE

PANDEMIA DO COVID-19 E MEDIDAS ADOTADAS PELA COMMCOR:

CAMPANHA BEM ESTAR NA 
COMMCOR:

Com o objetivo de auxiliar e
promover o bem estar físico e mental
de nossos colaboradores e
prestadores de serviço durante o
período de isolamento social e home
office, iniciamos a campanha Bem
Estar Commcor, fornecendo
semanalmente episódios contendo
exercícios e técnicas de alongamento
e respiração, ferramentas úteis no
combate do desconforto e estresse
oriundo do confinamento.



AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESPECIAIS DO SEMESTRE

PANDEMIA DO COVID-19 E MEDIDAS ADOTADAS PELA COMMCOR:

• Dois Diretores da Commcor, como
Membros do Comitê de Gestão Financeira
da Associação B3, participaram da doação
feita de cerca de R$ 50 milhões para
inúmeras associações beneficentes, em
combate à pandemia.

• Prestamos nossa homenagem através das
mídias sociais a todos os profissionais de
saúde e demais profissionais que atuaram
no front de combate ao COVID-19, além
dos profissionais dos serviços essências
que continuaram suas atividades durante
o período de isolamento obrigatório.



AÇÕES SOCIOAMBIENTAL CONTÍNUAS 

• Possuímos uma coleta seletiva interna, sendo disponibilizadas
lixeiras para separação de itens recicláveis e orgânicos, as quais
estão localizadas na copa, na qual todos os colaboradores e
prestadores de serviço possuem livre acesso;

• A Commcor é cadastrada junto à Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana – AMLURB, em cumprimento ao PGIRS - Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo.
Essa iniciativa visa melhorar o gerenciamento de todas as
emissões e a destinação de resíduos sólidos da Cidade de São
Paulo, reduzindo gastos com a coleta de lixo, melhorando as
ações de zeladoria da Cidade, aumentando o controle de etapas
do Sistema e minimizando a proliferação de pragas urbanas.

Saiba mais: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/aml
urb/cadastro_amlurb/index.

COLETA SELETIVA NA COMMCOR: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/cadastro_amlurb/index.php?p=274393


AÇÕES SOCIOAMBIENTAL CONTÍNUAS 

COLETA SELETIVA – INSTITUTO MUDA: 

• Além da coleta seletiva disponibilizada internamente na Commcor, nosso condomínio (Sueste Plaza) possui
parceria com o Instituto Muda, que possui como objetivo promover práticas sustentáveis nos condomínios,
escolas e empresas de São Paulo através da Gestão de Resíduos;

• Assim, nas áreas comuns do condomínio, como no térreo e no primeiro subsolo, encontram-se lixeiras para
descarte dos seguintes itens: garrafas pets, cadernos velhos, caixas de papelão, cartuchos de impressora, óleo de
cozinha, pilhas/bateria, eletrônicos (cabos, impressoras, computadores e celulares), roupas para doação e
remédios.



AÇÕES SOCIOAMBIENTAL CONTÍNUAS 

• Nas dependências dos banheiros as luzes possuem sensor de presença,
permitindo o acionamento e o desligamento automático, de modo que as
luzes de tais ambientes só ficam acessas quando efetivamente houver a
presença alguém, economizando energia de forma inteligente e
sustentável;

• O ar condicionado possui um sistema inteligente configurado para
economizar e garantir o melhor uso da energia elétrica, funcionando
somente durante o horário comercial. A equipe de infraestrutura verifica
periodicamente se o sistema está em pleno funcionamento e também
aciona a equipe de manutenção para limpeza do sistema, garantindo que o
ar esteja sempre ideal, evitando-se desperdícios e o aumento da poluição.

• Nas dependências dos banheiros as torneiras possuem sistema de pressão,
mitigando-se possíveis desperdícios voluntários de água pelos
colaboradores ou visitantes. Além de economizar na água, essa medida
colabora com a conscientização sobre o uso inteligente desse recurso
natural e a sua preservação.

TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS PELA COMMCOR PARA ECONOMIA DE ENERGIA, LUZ E ÁGUA: 



AÇÕES SOCIOAMBIENTAL CONTÍNUAS 

• Com o objetivo de colaborar com diminuição de uso de
materiais descartáveis, a Commcor disponibilizada para
os colaboradores e prestadores de serviço squeeze de
água (garrafa) e canecas de café;

• Em nossas salas de reunião disponibilizamos xícaras e
copos de vidro, abolindo o uso de descartáveis durante
reuniões;

• Além disso, a Commcor incentiva a conscientização
interna para que só sejam impressos materiais
efetivamente necessários e que seja evitado o
desperdício de papel; e

• É incentivada a reutilização de matérias impressos
internamente (como por exemplo, transformar os
materiais em blocos de anotações e rascunhos).

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO USO DE MATÉRIAIS DESCARTÁVEIS: 



AÇÕES SOCIOAMBIENTAL CONTÍNUAS 

BICICLETÁRIO SUESTE PLAZA:

Desde novembro de 2019, nosso condomínio possui
bicicletário disponibilizado para que os condôminos
possam utilizar bicicletas como meio de locomoção ao
trabalho, contando ainda com vestiários que permitem
que os colaboradores guardem seus pertences com
segurança e possam se higienizar de forma adequada.

Para obter informações de como realizar o cadastro
para acessar o bicicletário e o vestiário, basta contatar o
nosso RH ou realizar o seu cadastro diretamente junto à
administração do Condomínio
(suesteplaza@hersil.com.br), mediante coleta de
biometria.

mailto:suesteplaza@hersil.com.br


AÇÕES E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A Ação Social da Commcor reflete o nosso compromisso junto às
causas sociais, para o fim de garantir suporte a instituições que
acreditamos na missão e trabalho desenvolvidos.

Destacamos e damos preferência no auxílio a instituições voltadas a
crianças e idosos, colaborando para criação de melhores condições
para acomodá-los e mantê-los. Além disso, sempre que possível
colaboramos com campanhas voltadas ao fomento da educação, da
saúde e de oportunidade de trabalho.

Algumas das instituições que a Commcor colabora frequentemente:
• Lar São Vicente de Paula (Lar dos Velhos) – Tanabi – SP;
• Lar das Crianças de Tanabi - Tanabi – SP;
• APAE – Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais – Tanabi – SP;
• LAMARA Assoc. Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual

– São Paulo – SP;
• Instituto BM&FBOVESPA – Projeto Educar para Aprender e Aprender

para Educar – São Paulo – SP; e
• Instituição FIC Fraternidade Irmã Clara – São Paulo – SP.



GRÃOS E BOI
cereais@commcor.com.br
2127-2780

CAFÉ
cafe@commcor.com.br
2127-2799

DERIVATIVOS FINANCEIROS
derivativosfin@commcor.com.br
2127-2700

TÍTULOS PÚBLICOS E PRIVADOS
rendafixa@commcor.com.br
2127-2720 ou 2127-2724

BOVESPA
bovespa@commcor.com.br
2127-2800

VAREJO E WEALTH
atendimento@commcor.com.br
wealth@commcor.com.br
2127-2710

FIDUCIÁRIO
fiduciario@commcor.com.br
2127-2738

Rua Joaquim Floriano, 960
14º andar, Itaim Bibi,
São Paulo, SP - Brasil
CEP 04534-004

55 11 2127-2777

commcor.com.br


