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Com mais de 20 anos de trabalho e conquistas, a Commcor atua de forma
transparente e íntegra, juntamente com nossos colaboradores e parceiros,
gerando serviços e soluções financeiras de alta qualidade aos nossos
clientes.

Visando acompanhar as tendências globais a Commcor, semestralmente
divulga suas ações no tocante a Responsabilidade Socioambiental. Desde os
seus primórdios a Commcor, tem um compromisso com a sociedade,
sempre ajudando os que mais precisam. Na figura de sua diretoria, a
Commcor, é responsável por prover auxilio a várias entidades de apoio e
assistência sociais, sendo assim o presente relatório vem ressaltar como
desenvolve a atividade de Responsabilidade Socioambiental e também
reportar os casos que impactam o meio ambiente e a sociedade.

Apresentação
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Conceito de Responsabilidade Socioambiental

• Responsabilidade socioambiental é a responsabilidade que uma empresa, ou
organização tem com a sociedade e com o meio ambiente além das
obrigações legais e econômicas.

• Apesar de ser um termo bastante utilizado, é comum observarmos erros na
conceituação de responsabilidade socioambiental, ou seja, se uma empresa
apenas segue as normas e leis de seu setor no que tange ao meio ambiente e a
sociedade esta ação não pode ser considerada responsabilidade
socioambiental, neste caso ela estaria apenas exercendo seu papel de pessoa
jurídica cumprindo as leis que lhe são impostas.

• A Commcor além de claro estar corretamente aderente nas legislações
pertinentes, faz seu papel em prol da sociedade e do meio ambiente,
fortalecendo assim, seu compromisso Socioambiental.
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Registro de Risco Socioambientais. 

• A Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.327/2014 traz
uma definição muito simples para o risco socioambiental: “a
possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos
socioambientais”. Sobre essa definição, vale ressalvar que as perdas
podem ocorrer mesmo antes de se efetivar o dano. A possibilidade
do dano já pode provocar perdas. Exemplo disso ocorre com o risco
de reputação. Se uma instituição financia projetos com alto
potencial de danos sociais e ambientais, isso pode afetar sua
reputação, mesmo antes de o dano se efetivar

• No Segundo Semestre de 2019, a Commcor não registrou nenhuma
ocorrência no que tange a Riscos Socioambientais, sendo que os
processos de KYC e KYP ficaram ainda mais robustos permitindo
com que as tomadas de decisões não impactem em riscos
relacionados a essa natureza.
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Campanha do Agasalho. 

• Entre os meses de Julho e Agosto aconteceu a Campanha “O Frio
Passa. O Gesto de Solidariedade Fica”, campanha teve como objeto
arrecadar itens de inverno, como blusas e cobertores, para serem
distribuídos aos mais necessitados durante o inverno, a campanha foi
em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira e ao término da
arrecadação, foi possível arrecadar um total de 25 (vinte e cinco) itens
que contribuíram e muito para um inverno menos rigoroso para
aqueles que mais precisam.

• Caso tenha interesse pelos projetos de assistência social providos
pela instituição, visite a página: http://www.cruzvermelha.org.br/pb/

Ações Responsabilidade 
Socioambiental.

Documento Confidencial – Uso Interno. Relatório elaborado em 31/12/2019– equipe de Compliance.

http://www.cruzvermelha.org.br/pb/


• No mês de Setembro, a Commcor, realizou seu cadastro junto à
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, o respectivo
cadastro é referente ao Controle de Transporte de Resíduos que é
provido pela AMLURB, tal controle visa a maior eficiência na coleta
de lixos, fazendo com que as empresas sejam mapeadas e as rotas
de coletas de lixo sejam atualizadas. Toda população de São Paulo
ganha com tal iniciativa uma vez que a coleta seletiva fica mais
eficaz.

• https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/
amlurb/cadastro_amlurb/index.

Adequação AMLURB – Sueste 
Plaza. 
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Bicicletário.
• No mês do Novembro, o Condomínio Sueste

Plaza onde a Commcor tem sua sede
implementou Bicicletário com Vestiários, para
que os condôminos que utilizam Bicicleta como
meio de locomoção possam guardar seus
utilitários com segurança e também se
higienizem de forma adequada.

Informações.
• Os usuários interessados em utilizar os vestiários

e bicicletários do Condomínio, deveram realizar
seu cadastro junto administração através do e-
mail: suesteplaza@hersil.com.br, e agendar a
coleta de sua biometria para ter acesso as
dependências do bicicletário (mais informações
consulte o setor de Recursos Humanos da
Commcor).
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Natal Solidário.

• A Commcor, realizou no mês de Dezembro, a
campanha Natal Solidário, onde pode levar sorrisos e
assistência para aqueles que mais precisam, foi
realiza arrecadação de alimentos não perecíveis,
roupas e produtos de higiene para os assistidos que
são auxiliados pela Fraternidade Irmã Clara
Assistência aos Portadores de Paralisia Cerebral. Ao
final da campanha tivemos uma arrecadação muito
satisfatória e que pode contribuir muito com o bem
estar e um natal mais feliz para os assistidos da
Fraternidade Irmã Clara.

• Conheça mais da instituição visitando o endereço
eletrônico a seguir: http://ficfeliz.org.br/
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Coleta Seletiva – Cooperativa 

• O último destaque relacionado a Responsabilidade
Socioambiental do segundo semestre de 2019, foi a coleta
seletiva de materiais descartáveis no Condomínio Sueste
Plaza. A Coleta está sendo realizada pelo Instituto Muda
passou disponibilizou lixeiras especiais para manejo de
materiais descartáveis.

• Sendo assim, no primeiro subsolo do edifício os condôminos,
encontraram uma lixeira para descarte dos seguintes
materiais: Garrafas Pet, Cadernos Velhos, Caixas de Papelão e
também Garrafas Tetra Park. Na parte posterior do
condomínio, onde se encontra o recuo das motocicletas, os
condôminos poderão encontrar lixeira de materiais
eletrônicos, como por exemplo: Pilhas sem uso, Baterias,
Cartões de Banco velhos e Carregadores de Celulares Antigos.

• O Instituto Muda, disponibilizou estudo da coleta de resíduos
que foi realizada no condomínio Sueste Plaza onde
poderemos encontrar informações muito relevantes das
atividades que foram desenvolvidas, caso tenha interesse em
conhecer mais sobre a iniciativa, acesse o endereço a seguir:
http://institutomuda.com.br/servicos/
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• A Ação Social da Commcor está voltada para o desenvolvimento de instituições nas quais a corretora
acredita em sua missão. As instituições mais ajudadas são aquelas que privilegiam o apoio para
crianças e idosos, colaborando para criação de melhores condições para acomodá-los e mantê-los.

• Sempre que possível incentivamos também a educação, saúde e fomento de iniciativa geradoras de
oportunidades de trabalho e renda.

• 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.

Ações Continuas  realizadas pela Commcor.
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Responsabilidade Social 

• Corroborando com as boas práticas a Commcor, possuí uma Coleta Seletiva, sendo separado Recicláveis e
Orgânicos, tal procedimento é feito na copa onde os colaboradores tem livre acesso.

• As Luzes nas dependências dos banheiros são de acendimentos automático e desligamento também caso não
aja nenhuma pessoa, economizando assim energia e usando essa fonte de forma inteligente e sustentável.

• Visando a diminuição do uso de matérias descartáveis, a Commcor disponibilizada para os colaboradores 2
itens que são essenciais para o uso no dia a dia: squeeze de água e caneca de café. Tal medida aboliu o uso de
materiais descantáveis levando maior conscientização dos colaboradores.

• O ar condicionado possuí um sistema inteligente que visa a economia e o melhor uso da energia elétrica. O
funcionamento deste, se da apenas em horário comercial e a equipe de infraestrutura verifica periodicamente
se o sistema está em pleno funcionamento e também aciona a equipe de manutenção para limpeza do
sistema, desta forma o ar sempre está limpo e gerando menos poluição, mais economia e uso de modo
consciente.

• As torneiras nas dependências dos banheiros da Commcor possuem sistema de pressão, sendo assim, fica
quase impossível o desperdício voluntário por parte dos colaboradores. Medida essa que além de gerar
economia na água também promove a conscientização sobre o uso inteligente desse recurso natural e de sua
preservação.
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