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POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
1.
OBJETIVO
Estabelecer e consolidar os procedimentos relacionados à Governança Corporativa da Paranapanema S.A.
(“Paranapanema” ou “Companhia”) visando garantir o funcionamento e a atuação de cada um de seus
Órgãos de Governança no sistema decisório e de fiscalização da Companhia, sempre com base em suas
respectivas responsabilidades, conforme definido por lei, pelo Estatuto Social da Companhia e os respectivos
Regimentos Internos (“Política”).
2.
APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os administradores e colaboradores da Paranapanema e de suas controladas.
3.

REFERÊNCIAS
 Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976)
 Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
 Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
 Estatuto Social da Companhia
 Código de Ética da Companhia
 Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (“IBGC”)
 Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas

4.
4.1.

DEFINIÇÕES
“Governança Corporativa”: conjunto de leis, políticas, instrumentos regulatórios, práticas, processos,
e regras de funcionamento e relacionamento dos órgãos de governança que regulam a maneira como
uma empresa é dirigida, administrada ou controlada.
“Órgãos de Governança”: Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal, além dos demais órgãos de fiscalização e controle da Companhia.

4.2.

5.
5.1.

DIRETRIZES E ESTRUTURA
A Companhia e seus Órgãos de Governança pautarão as suas atuações nos princípios da transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

5.2.

Ainda como diretriz, cada um dos Órgãos de Governança da Companhia, e aos membros que os
compõe, devem agir e atuar sempre no melhor interesse da Companhia. Engajar-se em seu
aprimoramento constante para melhor desempenho de seu papel dentro da estrutura de Governança
Corporativa da Companhia.

5.3.

Os instrumentos que estabelecem as regras de Governança Corporativa da Companhia, tais como seu
Estatuto Social, Regimentos Internos, Política de Alçadas e Tabela de Delegação de Autoridade e
Limites de Alçada e a Política de Partes Relacionadas e Conflito de Interesse, estabelecem
competências e responsabilidades que buscam separar de forma clara as funções e alçada de atuação
de cada instância, com o objetivo de minimizar possíveis sobreposições de funções, evitar conflitos de
interesse, e aprimorar o processo decisório na alta administração.

5.4.

A Paranapanema possui um conjunto de órgãos que auxiliam a administração, a condução e a
fiscalização de seus negócios, conforme estabelecido abaixo:
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5.4.1. Assembleia Geral de Acionistas. A Assembleia Geral reúne os acionistas, de forma ordinária ou
extraordinária, para deliberar determinadas matérias, estabelecidas de acordo com a Lei e com
o Estatuto Social da Companhia. Todo material direcionado aos acionistas é desenvolvido para
proporcionar a transmissão de informações claras, transparentes e exatas, além de garantir a
efetiva participação dos acionistas nas assembleias e o acesso a área de Relações com
Investidores para esclarecimento de qualquer dúvida.
5.4.2. Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal dispõe de um Regimento Interno que estabelece as regras e
os procedimentos relativos ao seu funcionamento, o qual prevê a periodicidade das reuniões,
que ocorrem com cronograma de datas já pré-estabelecidas. Faz parte do escopo do Conselho
Fiscal o exame, a verificação, a fiscalização e controle das contas da Companhia e da legalidade
dos atos praticados pelos administradores, sempre se reportando à Assembleia Geral.
5.4.3. Conselho de Administração. O Conselho de Administração dispõe de um Regimento Interno, o
qual estipula o escopo, os procedimentos de realização das reuniões e a periodicidade de suas
reuniões, que ocorrem de forma mensal respeitado o cronograma pré-estabelecido. O
Conselho de Administração aprova os principais planos e metas organizacionais, estabelece
diretrizes específicas a serem implementadas internamente, e monitora o desempenho
empresarial da Companhia e de seus executivos sem, contudo, interferir em suas atividades
operacionais.
5.4.3.1. Comitês de Assessoramento. A fim de proporcionar uma análise aprofundada de
matérias estratégicas para os negócios da Companhia, o Conselho de Administração
poderá constituir Comitês de Assessoramento, cujas manifestações constituirão
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recomendações ao Conselho de Administração, de forma a contribuir com o processo
decisório do órgão.
a)

b)

c)

d)

Comitê de Auditoria: tem a missão de assessorar o Conselho de Administração
nas questões de gestão e controle, avaliando os atos da administração e
incentivando a adoção das melhores práticas de mercado, com a principal função
de examinar os relatórios financeiros da Companhia e acompanhar os trabalhos
dos auditores independentes.
Comitê de Finanças, Riscos e Contingências: tem como escopo monitorar a
execução do planejamento financeiro, revisar a estrutura de capital (fontes e
alocação de recursos), direcionar a política de gestão de riscos corporativos e
avaliar seu potencial de contingências.
Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade: tem como escopo assessorar o
Conselho de Administração nos temas atinentes a: (i) pessoas e talentos,
proporcionando seleção, capacitação técnica e um ambiente de trabalho
adequado para que possam atingir suas metas com máxima eficiência e eficácia;
(ii) avaliação da capacidade de retenção, renovação e sucessão de pessoas; (iii)
ações voltadas para a responsabilidade socioambiental que visem a
sustentabilidade da Companhia.
Comitê de Estratégia: tem a missão de assessorar o Conselho de Administração
em temas relacionados: (i) às diretrizes estratégicas da Companhia; (ii) estratégias
em temas de novos negócios; e (iii) oportunidades de investimento, aquisições e
venda de ativos.

5.4.4. Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva exerce a administração e operação geral da
Companhia, com as atribuições e poderes que lhes são outorgados por lei e pelo Estatuto
Social, a fim de assegurar a execução fiel e eficiente dos propósitos da Companhia, de acordo
com as deliberações emanadas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral.
5.4.5. Auditoria Interna. A Auditoria Interna é responsável pela aferição dos instrumentos internos de
controle, e assessoramento da administração no trabalho de prevenção de erros e fraudes,
obrigando-se a informá-la, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de
erros ou fraudes detectadas no decorrer de seu trabalho. A Auditoria Interna está ligada ao
Conselho de Administração, e seus relatórios são encaminhados e revisados pelo Comitê de
Auditoria.
5.4.6. Controles Internos e Compliance. Cumpre à área de Controles Internos e Compliance a
verificação do nível de segurança dos controles da Companhia e, sendo verificada alguma
eventual falha ou risco, recomendar a implementação de mecanismos internos e novos
normativos (políticas, normas ou procedimentos) de forma a aumentar o nível de segurança e
prevenção de práticas de atos lesivos.

6. RESPONSABILIDADES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

6.1.



Rever anualmente o sistema de governança corporativa, visando a aprimorá-lo
Zelar pelo cumprimento integral da Política
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DIRETORIA EXECUTIVA

6.2.



Recomendar ao Conselho de Administração eventuais atualizações da Política
Zelar pelo cumprimento integral da Política

7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política garantirá o funcionamento direcionado e orientado dos Órgãos de Governança,
de forma a preservar a imagem institucional da Companhia e garantir sua perenidade no tempo, e assim
evitar (i) a diminuição do valor da Paranapanema perante os acionistas e demais stakeholders, (ii) falhas no
processo decisório e estratégico da administração da Companhia, e (iii) o aumento de exposição da
Companhia à riscos.
8. ANEXOS
Não consta
9.

REGISTROS DE APROVAÇÕES
NOME

Elaborado por
Avaliado por

Aprovado por
Revisado por
Aprovado por

DATA

Giovanna Araujo Pacheco

16/09/2015

Ricardo Veiga Alva

17/09/2015

Herbert Wang Ho

-

Marco Aurélio Milani

17/09/2015

Diretoria Executiva – Ata RDE

21/09/2015

Conselho de Administração – Ata RCA

24/09/2015

Giovanna Araújo Pacheco

2018

Diretoria Executiva – Ata RDE

28/12/2018

Conselho de Administração – Ata RCA

12/12/2018
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