IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019
1.
Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de maio de 2019, às 16:30 horas, na filial
da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13 º andar.
2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do artigo 26
do estatuto social da Companhia, ficando consignada a presença dos Conselheiros na
forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da reunião o Sr. Atademes
Branco Pereira.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe. Secretário: Sr. Atademes
Branco Pereira.
4.

Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte:

4.1.

Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Política de Gestão de Riscos: Após análise e discussão de alterações à Política de
Gestão de Riscos da Companhia, particularmente para o atendimento do Regulamento
do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, o Conselho de Administração aprovou
modificações no referido documento, o qual passa a vigorar nos termos do Anexo I à
presente ata.
4.2.

5.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que,
depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos
conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para
as deliberações tomadas na reunião.
São Paulo, 29 de maio de 2019.
Assinaturas: Dan Ioschpe, Presidente. Atademes Branco Pereira, Secretário.
Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar
Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Alexandre Gonçalves Silva; Israel Vainboim; Leandro
Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira.
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Dan Ioschpe
Presidente da mesa

Atademes Branco Pereira
Secretário

ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/05/2019
Política Corporativa IMSA-PL-0002
Assunto: Gestão de Riscos Corporativos
Data efetiva: 30/05/2019
Atividade: Gestão de Riscos
Corporativos

I-

Nível de revisão: R.01

OBJETIVO

Estabelecer os princípios, as diretrizes e a estrutura a serem observados no processo de
gerenciamento de riscos corporativos, bem como definir, detalhar e formalizar as
responsabilidades de desenvolvimento e acompanhamento deste processo.

II -

ESCOPO

Esta política é à Iochpe-Maxion S.A. (a “Companhia”) e às suas controladas, diretas e
indiretas, e, quando aplicável, às suas subsidiárias e coligadas que compõe suas divisões
de negócios.

III -

POLÍTICA

O gerenciamento de riscos insere-se no compromisso da Companhia com a criação e
preservação de valor para a Companhia e seus acionistas, atuando de forma ética e em
conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos para o ambiente
interno e externo da Companhia. O gerenciamento de riscos deve auxiliar os tomadores
de decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e distinguir entre formas
alternativas de atuação. As ações de resposta ao risco devem considerar as possíveis
consequências de longo prazo para a Companhia e devem ser priorizadas de acordo com
a agregação ou preservação de valor aos acionistas sempre em linha com a perpetuidade
da Companhia e observados os preceitos legais.

3.1 Diretrizes
O processo de gerenciamento de riscos da Companhia deve observar as seguintes
diretrizes:


Estabelecer o gerenciamento de riscos como parte da cultura empresarial

da Companhia, em linha com sua missão, visão e valores;


Adequar o planejamento estratégico da Companhia e a tratativa dos

riscos a ele associados ao perfil de risco estabelecido pelo Conselho de
Administração;


Gerenciar, de forma proativa e abrangente, os riscos associados aos

processos de negócios, de gestão e de suporte mantendo-os em um nível de
exposição alinhado com o perfil de risco da Companhia;

Alinhar as ações do gerenciamento de riscos corporativos entre todas
linhas de defesa da Companhia, abrangendo os administradores, gestores e
profissionais das áreas de negócios, inclusive os responsáveis pelos
departamentos de Governança, Riscos e Compliance e Auditoria Interna da
Companhia;

Garantir a autonomia no processo de gerenciamento dos riscos e a
segregação de funções entre os tomadores de riscos, os responsáveis pela
implementação de controles para mitigação dos riscos e os responsáveis pelo
seu monitoramento; e

Prezar pela transparência e prestação de contas a todas as partes
interessadas da Companhia sobre os principais riscos e suas iniciativas para
endereçá-los.

3.2 Processo de Gerenciamento de Riscos
O gerenciamento de riscos corporativos da Companhia baseia-se na aplicação da
metodologia do “COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework”,
adaptando-a às características e peculiaridades da Companhia e de seu ambiente de
negócios.
A Companhia deve elaborar e revisar periodicamente uma matriz compreendendo seus
principais riscos operacionais, financeiros, estratégicos, legais e de compliance,
considerando sua probabilidade de ocorrência e a magnitude de seu impacto nos
negócios da Companhia (“Matriz de Riscos”).

A Matriz de Riscos conterá os riscos abaixo definidos, assim como outros que venham a
ser estabelecidos pela Diretoria:


Risco Operacional: possibilidade de ocorrência de perdas (de produção,
ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiências ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de
eventos externos. Os riscos operacionais geralmente acarretam redução,
degradação ou interrupção, total ou parcial, das atividades, com impacto
negativo na reputação da sociedade, além da potencial geração de
passivos contratuais, regulatórios e ambientais;



Risco Financeiro: possibilidade de a Companhia não conseguir obter
financiamentos futuros, assim como não ser capaz de refinanciar ou
repactuar financiamentos correntes. Tal risco também engloba (i) a
possibilidade

de

inadimplemento

de

obrigações

financeiras,

particularmente aquelas decorrentes de empréstimos e instrumentos de
garantia, com impacto nas operações da Companhia e/ou em perdas
significativas; (ii) a volatilidade do câmbio que pode afetar negativamente
a Companhia quando esta possuir ativos ou passivos atrelados à moeda
estrangeira; e (iii) alterações na percepção de risco dos agentes do
mercado que podem gerar volatilidade nas taxas de juros e, desta forma,
aumentar as despesas financeiras da Companhia;


Risco Estratégico: a possibilidade de decisão ou implementação
inadequada de estratégias de negócios, também envolve eventos
externos que impactem adversamente a estratégia de negócios da
Companhia, podendo gerar perda no valor econômico da organização; e



Risco Legal e/ou de Compliance: possibilidade de inobservância da lei,
normas ou regulamentos, inclusive aqueles estabelecidos pela própria
Companhia, entidades reguladoras e órgãos governamentais nacionais e
estrangeiros. Tais riscos envolvem normas de diversas naturezas, tais
como fiscais, trabalhistas, ambientais, anticorrupção, lavagem de
dinheiro e antitruste.

3.3 Identificação e Comunicação dos Riscos
Sem prejuízo do engajamento e das obrigações da administração da Companhia e de
todos os seus demais colaboradores, cumpre aos gestores de todas as áreas da
Companhia e particularmente ao Departamento de Governança, Riscos e Compliance
identificar os riscos a que a Companhia esteja exposta e reportá-los à Diretoria e/ou ao
Comitê de Gestão de Riscos.

3.4 Avaliação dos Riscos
As avaliações dos riscos identificados e sua relevância, para fins de elaboração e revisão
da Matriz de Riscos, cabe à Diretoria, assessorada pelo Comitê de Gestão de Riscos.
A avaliação dos riscos deverá ocorrer periodicamente e considerar a probabilidade e
impacto do evento, utilizando-se de metodologias de mensuração quantitativa e
qualitativa.
A Matriz de Riscos deverá ser apresentada pelo Departamento de Governança, Riscos e
Compliance ao Comitê de Auditoria Estatuário e ao Conselho de Administração (i) ao
menos uma vez por semestre, ocasião em que o Conselho de Administração deliberará
sobre sua manutenção ou alteração, e (ii) sempre que o Comitê de Auditoria Estatutário
ou o Conselho de Administração o requererem.
A Matriz de Riscos também será apresentada pelo Departamento de Governança, Riscos
e Compliance ao Comitê de Auditoria Estatuário e ao Conselho de Administração sempre
quando (i) a Diretoria entender pertinente ou (ii) houver mudanças significativas dos
riscos.

3.5 Tratamento dos Riscos
A Diretoria, assessorada pelo Comitê de Gestão de Riscos, deverá propor ao Conselho
de Administração as medidas para a solução ou mitigação dos riscos da Companhia e,
após deliberação do Conselho de Administração, fazer com que tais medidas sejam
implementadas conforme determinação do Conselho de Administração.

Eventualmente a Companhia poderá aceitar um risco, sem que sejam tomadas medidas
de mitigação, considerando o grau de tolerância de risco estabelecido pelo Conselho de
Administração ou, eventualmente, a impossibilidade de tomada de medidas protetivas.

3.6 Monitoramento
A Diretoria, auxiliada principalmente pelo Departamento de Governança, Riscos e
Compliance, deverá monitorar a implementação das medidas de solução ou mitigação
de riscos, conforme deliberadas pelo Conselho de Administração. Ainda, caberá ao
Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, dentro de suas competências,
supervisionar a implementação das medidas de gerenciamento de riscos da Companhia.

IV -

RESPONSABILIDADES

A estrutura de gerenciamento de riscos corporativos da Companhia abrangerá todos
os níveis da Companhia, principalmente o Conselho de Administração, a Diretoria, o
Comitê de Auditoria Estatutário, o Comitê de Gestão de Riscos, o Departamento de
Governança, Riscos e Compliance e os demais gestores da Companhia.

Conselho de Administração
Sem prejuízo de suas demais atribuições, é de responsabilidade do Conselho de
Administração da Companhia:
 estabelecer as diretrizes de risco para a Companhia;
 aprovar as políticas relacionadas ao gerenciamento de riscos da Companhia;
 supervisionar, com o suporte do Comitê de Auditoria Estatutário, a efetividade
da estrutura e do processo de gerenciamento de riscos da Companhia de forma
a mantê-la compatível com as estratégias de negócios;
 analisar e deliberar sobre a proposta da Diretoria para a composição da Matriz
de Riscos, validando os riscos e o grau de risco aceitável pela Companhia na
condução de seus negócios; e
 deliberar sobre as propostas da Diretoria para a solução, mitigação ou aceitação
de riscos da Companhia, estabelecendo alterações quando entender pertinente.

Comitê de Auditoria Estatutário
Sem prejuízo de suas demais atribuições, é de responsabilidade do Comitê de Auditoria
Estatutário:


monitora as diretrizes de risco estabelecidas para a Companhia;



revisar as políticas relacionadas ao gerenciamento de riscos da Companhia e
propor eventuais alterações ao Conselho de Administração;



assessorar o Conselho de Administração no monitoramento das atividades de
gerenciamento de riscos da Companhia;



analisar a proposta da Diretoria para a composição da Matriz de Riscos, incluindo
os riscos e o as propostas para a solução, mitigação ou aceitação de riscos da
Companhia; e



revisar todas as informações apresentadas ao mercado relacionadas aos riscos
da Companhia, assim como à estrutura de gerenciamento de riscos, suas
atividades e os resultados apurados.

Diretoria
Sem prejuízo de suas demais atribuições, é de responsabilidade da Diretoria da
Companhia:


implementar as estratégias e diretrizes aprovadas pelo Conselho de
Administração para solução ou mitigação dos riscos da Companhia, coordenando
todas as áreas da Companhia para este fim;



executar as políticas relacionadas ao gerenciamento de riscos e, sempre que
necessário, propor ao Conselho de Administração eventuais necessidades de
revisão desta política;



elaborar a Matriz de Riscos, com o apoio do departamento de Governança,
Riscos e Compliance;



propor ao Conselho de Administração medidas para solução, mitigação ou
aceitação dos riscos objeto da Matriz de Riscos;



monitorar a implementação dos planos de ação estabelecidos com base na
Matriz de Riscos, realizando as devidas ações ou medidas corretivas que forem
necessárias; e



preparar, com o apoio do Departamento de Governança, Riscos e Compliance,
as informações a serem apresentadas ao mercado relacionadas à estrutura de
gerenciamento de riscos, as suas atividades e os resultados apurados.

Comitê de Gestão de Riscos
A Companhia contará com um Comitê de Gestão de Riscos, órgão de assessoramento
da Diretoria, o qual será composto por, no máximo, 6 (seis) membros, dentre eles o
Diretor Financeiro, o Diretor de Controladoria e o responsável pelo Departamento de
Governança, Riscos e Compliance. Os demais membros, se houver, serão eleitos pela
Diretoria e terão mandato de 2 (anos) a contar de sua eleição.
O Comitê de Gestão de Riscos se reunirá ao menos uma vez a cada trimestre para
debater o processo de gerenciamento de riscos da Companhia e sempre que julgar
necessário. O Comitê de Gestão de Riscos terá regimento interno próprio o qual deverá
ser aprovado pela Diretoria.
Sem prejuízo das demais atribuições do Comitê de Gestão de Riscos previstas nesta
Política, é de sua responsabilidade:


atuar e interagir com a gestão, a Auditoria Interna, o Departamento de
Governança, Riscos e Compliance, de forma a assegurar o cumprimento das
diretrizes de gerenciamento de riscos estabelecidas pelo Conselho de
Administração;



analisar as políticas relacionadas ao gerenciamento de riscos periodicamente,
apresentando eventuais propostas de alterações à Diretoria;



assessorar a Diretoria e, quando solicitado, o Comitê de Auditoria Estatutário, na
identificação de riscos, propostas de medidas para solucionar, mitigar ou aceitar
os riscos e monitoramento das atividades de gerenciamento de riscos da
Companhia;



revisar periodicamente a Matriz de Riscos e os respectivos planos de ação
existentes para a mitigação de riscos;



aprovar a metodologia a ser utilizada na condução do processo de
gerenciamento de riscos corporativos;



aprovar a escala de impacto e probabilidade utilizada para avaliação dos riscos;
e



atuar proativamente na identificação de novos tipos de risco para a Companhia.

Gestores
Sem prejuízo de suas demais atribuições, é de responsabilidade dos gestores das áreas
da Companhia:


assegurar a operacionalização do gerenciamento de riscos, implementando
ações preventivas e corretivas aos riscos identificados;



identificar e comunicar à Diretoria ou ao Comitê de Gestão de Riscos os riscos a
que a Companhia esteja sujeita;



manter um ambiente de controles internos e de compliance efetivo; e



desenvolver processos e procedimentos, treinamentos e formas de
comunicação que permitam a disseminação, de forma consistente, do processo
de gerenciamento de riscos da Companhia.

Departamento de Governança, Riscos e Compliance
Sem prejuízo de suas demais atribuições, é de responsabilidade do Departamento de
Governança, Riscos e Compliance:


monitorar o processo de gerenciamento de riscos da Companhia sob a
coordenação da Diretoria e do Comitê de Gestão de Riscos;



elaborar e assegurar o cumprimento das políticas relacionadas ao
gerenciamento de riscos da Companhia;



auxiliar a Diretoria na elaboração e revisão da Matriz de Riscos;



avaliar e propor estratégias de mitigação dos riscos;



fornecer ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria Estatutário, à
Diretoria e ao Comitê de Gestão de Riscos análises e avaliações sobre o processo
de gerenciamento de riscos da Companhia;



elaborar a escala de impacto e probabilidade utilizada para avaliação dos riscos;



apoiar a Diretoria na elaboração das informações a serem apresentadas ao
mercado relacionadas à estrutura de gerenciamento de riscos, as suas atividades
e os resultados apurados; e



atuar proativamente na identificação de novos tipos de risco para a Companhia.

****

