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I.

OBJETIVO

As melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês, como são
conhecidas internacionalmente) vem recebendo atenção especial de agentes de todos os
segmentos do mercado e, a BLP Gestora de Recursos Ltda. (“BLP”), também reconhece a
importância de se adotar práticas mais sustentáveis na condução dos seus negócios e apoiar
seus colaboradores, contrapartes e parceiros de negócio, nesta causa.
A legislação já garante a proteção ao meio ambiente e a governança corporativa, mas existem
diversas outras iniciativas que podem ampliar um desenvolvimento comercial mais sustentável e
ético.
Neste contexto, a BLP acredita que há uma oportunidade para ir além, e decidiu assumir certos
compromissos que poderão trazer bons resultados para o futuro:

II.

ESTRATÉGIA

A estratégia ESG adotada pela BLP está apoiada nos seguintes princípios:
i.

Uso consciente dos recursos disponíveis em sua estrutura;

ii.

Privilegiar parcerias com entidades que não apareçam em listas restritivas do governo;

iii.

Agir com Ética em suas relações comerciais;

iv.

Estimular um ambiente diversificado e com oportunidades iguais a todos;

v.

Combater todos os tipos de discriminação, abuso e maus tratos contra o ser humano.

III.

COMPROMETIMENTO

Estamos comprometidos a aplicar, de forma gradativa, as seguintes práticas:
i.

Baixa emissão de poluentes;

ii.

Diligenciar terceiros contratados (colaboradores e prestadores de serviços em geral);

iii.

Respeitar leis, regulamentos e políticas internas;

iv.

Acolher os colaboradores em suas diferenças e apoiar a inclusão e a tolerância com as
multiplicidades culturais;
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v.

Revisar periodicamente esta política de acordo com as novas regulamentações e as boas
práticas do mercado.

IV.

APLICAÇÃO

Esta política é aplicável a todos os seus colaboradores.
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