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GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO
1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes, critérios, limites, atribuições e responsabilidades para o
gerenciamento de riscos de mercado da Paranapanema, de modo a:
• prevenir os impactos inesperados das variações de preços de commodities, taxas de
câmbio e taxas de juros na lucratividade e na liquidez de caixa da Paranapanema.
• estabelecer uma estrutura de governança corporativa e controles internos que
assegurem a efetiva implantação das diretrizes da Paranapanema com relação à
Gestão de Riscos de Mercado.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas e
coligadas.
3. REFERÊNCIAS
•

Regimento Interno do Conselho de Administração

•

Código de Ética.

•

Norma de Segurança da Informação.

•

Política de Governança Corporativa

•

Norma de Padronização de Normativos Administrativos.

CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (revogado a
partir de 01/01/2018)
•
•

CPC 38 – Instrumentos Financeiros (válido a partir de 01/01/2018)

4. DEFINIÇÕES
4.1. CME Group: Mercado organizado de derivativos e futuros, com sede em Chicago, e
que engloba a seguintes bolsas:
4.1.1. Chicago Mercantile Exchange (CME)
4.1.2. New York Mercantile Exchange (NYMEX)
4.1.3. Chicago Board of Trade (CBOT)
4.1.4. Commodities Exchange (COMEX)
4.2. Comissão de Riscos: Órgão consultivo de assessoramento à Diretoria Executiva.
4.3. Comitê de Auditoria: Órgão consultivo de assessoramento ao Conselho de
Administração na forma do seu regimento interno de 14 de dezembro de 2010.
4.4. Comitê de Riscos: Comitê de Finanças, Riscos e Contingências. Órgão consultivo
de assessoramento ao Conselho de Administração na forma do seu regimento interno
de 14 de dezembro de 2010.
4.5. Contabilidade de Hedge: A Contabilidade de Hedge consiste em aplicar regras
específicas e opcionais no registro dos instrumentos financeiros de hedge, que
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permitem refletir de forma mais adequada os efeitos do hedge no item protegido,
reduzindo consequentemente a volatilidade nas contas patrimoniais e de resultados.
4.6. Contratos a Termo: Instrumento derivativo de compra ou venda de um ativo em
determinada data futura a um preço específico. Normalmente negociados em balcão.
4.7. Contratos Futuros: Instrumento derivativo padronizado de compra ou venda de um
ativo em determinada data futura a um preço específico. A liquidação pode ser física
ou financeira. Normalmente negociados em bolsa. Há chamada de margem diária
para contratos futuros.
4.8. Derivativos: São contratos referenciados a preços de mercadorias, taxas de câmbio
ou juros, ou outros preços de mercado, contratados com pouco ou nenhum
investimento inicial e liquidados, predominantemente, por diferença financeira, sem
entrega da mercadoria. Podem ser contratos a termo ou futuros.
4.9. Derivativo Embutido: São cláusulas de contratos comerciais que, se separadas do
objeto do contrato, constituem um derivativo.
4.10. Hedge: É uma operação em que instrumentos financeiros são utilizados para produzir
um efeito compensatório positivo ou negativo advindo de uma variação de preços,
índices e/ou taxas de mercado.
4.11. Instrumentos Asiáticos: São instrumentos cujo o preço de liquidação é formado pela
média aritmética ou ponderada dos preços ou índices oficiais de um determinado
período.
4.12. LBMA – London Bullion Market Association: Associação de comércio internacional de
metais preciosos, com sede em Londres. Responsável por divulgação dos preços
oficiais de ouro e prata.
4.13. LME – London Metal Exchange: Bolsa de Metais de Londres. Responsável pela
divulgação dos preços oficiais de cobre, zinco, chumbo e estanho.
4.14. NDF – Non-Deliverable Foward: O mesmo que Contrato a Termo, cujo o objeto é a
taxa de câmbio de uma determinada moeda.
4.15. Notas Complementares: O mesmo que derivativo embutido.
4.16. Opções: Operações financeiras entre duas partes, sendo uma delas um lançador e a
outra o detentor de um direito. Na data de liquidação, o detentor tem o direito de
comprar o ativo objeto (call), ou vender o ativo objeto (put). Pode ser negociada em
bolsa ou em balcão.
4.17. Risco de Mercado: É a possibilidade de resultados adversos na lucratividade, fluxo
de caixa ou posição patrimonial da empresa, causados pela variação de preços de
mercadorias, taxas de câmbio, taxas de juros, índices de preços e preços de ativos
financeiros.
4.18. Swap: Operação financeira entre duas contrapartes para troca de fluxos de caixa em
uma data futura.
4.19. VaR – Value at Risk: Método para avaliar a possibilidade de perda financeira
associada a um ativo em um dado horizonte de tempo e associado a um intervalo de
confiança.

ÁREA EMITENTE: RISCOS CORPORATIVOS

Pág. 2

Tipo de Instrumento

POLÍTICA

Número

Versão

POL 02.002

03

Título

GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO
4.20. Waiver: Renúncia de um direito ou dispensa de exigência.
5. DIRETRIZES
5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE MERCADO
5.1.1. A Paranapanema, em suas atividades do negócio, está exposta a diversos riscos de
mercado, que se originam do fato de a empresa:
5.1.1.1. Comprar matéria prima e vender produtos acabados e coprodutos cujos os
preços dos metais contidos são referenciados às cotações dos correspondentes
metais na LME, LBMA ou CME Group.
5.1.1.2. Reconhecer no balanço obrigações e recebimentos em moeda estrangeira
relacionados a sua atividade operacional, especificamente em dólar americano,
pelo fato de que as cotações dos metais na LME, LBMA e CME Group e os
prêmios embutidos no valor total das transações são denominados nessa moeda.
5.1.1.3. Possuir passivos financeiros denominados e/ou indexados em moeda
estrangeira, principalmente dívidas e financiamentos.
5.1.1.4. Possuir dívidas cujas as taxas de juros estão indexadas à Libor, CDI, TJLP, ou
outras taxas pós-fixadas.
5.1.2. Os riscos já identificados para gerenciamento e controle sob esta Política são:
5.1.2.1. Preço de commodities: cobre, ouro, prata, zinco, chumbo e estanho.
5.1.2.2. Taxas de Câmbio
5.1.2.3. Taxa de Juros
5.1.2.4. Risco de Base (Basis Risk).
5.2. RISCO DE PREÇO DE COMMODITIES
5.2.1. A origem do risco de preço de commodities é o descasamento temporal entre os
preços de compra e de venda dos metais contidos.
5.2.2. A exposição será avaliada de maneira consolidada entre todas as unidades, salvo
naqueles casos em que por determinação normativa externa à companhia seja
necessária a separação dos livros.
5.2.3. A exposição à preço de commodities será calculada liquidamente considerando-se
todos os itens em exposição, sendo eles:
5.2.3.1. Estoque físico dos metais.
5.2.3.2. Compromissos Firmes de compra e/ou vendas.
5.2.3.3. Derivativos embutidos de compra e/ou vendas.
5.2.3.4. Derivativos em bolsa.
5.2.4. A Paranapanema buscará neutralizar a sua exposição a risco de preço de
commodities fazendo a compensação de instrumentos de hedge já reconhecidos
que se refiram ao mesmo metal e que tenham a mesma formação de preço, mas
cuja a posição – compra ou venda – sejam opostas.
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5.2.5. Dada a imprevisibilidade na variação de alguns itens em exposição, é dado um limite
de tolerância, estabelecido a partir de uma perda máxima diária (VaR) aceitável pela
companhia.
5.2.6. A perda máxima diária (VaR) de cada metal deve ser aprovada em conjunto com
esta política, e está descrita no Anexo 1.
5.2.7. Os limites de exposição serão calculados a partir da perda máxima diária (VaR), e
convertidos em unidades de metal com o intuito de facilitar a sua visualização e a
contratação dos derivativos, que ocorre em lotes/unidades de cada metal. Cabe a
área de Riscos Corporativos efetuar a conversão dos valores e atualizar os relatórios
de exposição.
5.2.8. Caso seja apurada uma posição líquida em exposição superior àquela estabelecida
no anexo 1 desta Política, a exposição deverá ser neutralizada, ou minimamente,
levada à uma posição dentro do limite, através da contratação de derivativos.
5.2.9. Caberá à área de Riscos Financeiros informar sobre a abertura de exposição além
do limite, e acompanhar a efetivação do enquadramento aos limites autorizados pelo
Anexo 1 e dentro dos prazos estabelecidos pelo item 5.6.2 desta Política.
5.2.10.A Paranapanema poderá gerenciar sua exposição de acordo com as tendências de
mercado, desde que respeitado os limites estabelecidos no Anexo 1 desta Política.
5.2.11.Caso a exposição esteja fora dos limites estabelecidos no Anexo 1 desta Política, e
a cobertura da exposição não tenha sido efetuada dentro do prazo de sete dias
corridos, conforme estabelecido no item 5.6.2, seja pela impossibilidade de
contratação de derivativos, ou por estratégia da companhia, deverá ter sua
permanência na posição justificada na Comissão de Riscos. Deverá ser dado waiver
por prazo determinado, conforme alçada de aval no Anexo 1 desta Política. Tanto a
exposição e suas justificativas quanto o waiver deverão ser reportados ao Comitê de
Finanças.
5.2.12.A perda máxima diária (VaR) de cada metal e a tabela de alçadas, descritas no
Anexo 1 desta Política deverão ser revisados anualmente e submetidos para
aprovação do Conselho de Administração através do Comitê de Finanças.
5.2.13.Caberá à área de Riscos Corporativos e Controles Internos a criação de normas e
de procedimentos específicos para mensuração da exposição ao risco de preços de
commodities, que deverá obedecer obrigatoriamente ao seguinte:
5.2.13.1.

Determinar conceitos e estipular metodologias para apuração da exposição.

5.2.13.2. Apresentar as premissas e aproximações que porventura vierem a ser
utilizadas.
5.2.13.3. Estipular as fontes de informação, frequência de atualização e circulação e a
responsabilidade pelos dados.
5.2.13.4. Incluir a exposição gerada por compromissos firmes, notas complementares,
e pela fixação automática dos preços futuros de compra ou venda.
5.2.13.5. Prever mensurações distintas para a exposição incluindo e excluindo
instrumentos financeiros derivativos.
5.3. RISCO CAMBIAL
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5.3.1. A origem do risco cambial se deve ao fato da companhia ter parte de seu fluxo de
caixa de atividades operacionais, de financiamento e de investimentos denominado
ou indexado a moedas estrangeiras, predominantemente o dólar norte-americano.
5.3.2. Além disso, o estoque de metais da companhia é indexado ao dólar norte-americano,
em razão do preço dos metais serem cotados nessa moeda.
5.3.3. O risco cambial advém do impacto das variações da taxa de câmbio sobre:
5.3.3.1. O valor futuro de receitas e custos, em razão do descasamento temporal entre
os dois itens, com impacto no Resultado Operacional.
5.3.3.2. Variação cambial sobre o valor de ativos e passivos reconhecidos, com impacto
no Resultado Financeiro, sejam tais impactos monetários ou não.
5.3.3.3. Fluxo de caixa, com impacto na liquidez do caixa da companhia.
5.3.4. A Exposição Cambial é o saldo em moeda estrangeira sem efeito compensatório na
data de conversão da moeda estrangeira em moeda nacional, ou da moeda nacional
em moeda estrangeira.
5.3.5. A Exposição Cambial será analisada e gerida separadamente de acordo com sua
natureza:
5.3.5.1. Caixa: todos os efeitos cambiais que estejam sensibilizando o caixa da
companhia deverão ser objeto de hedge a fim de evitar perdas por conta dos
descasamentos entre entradas e saídas em moeda estrangeira. O objeto de
hedge abrangerá todo o fluxo de caixa que esteja no horizonte do orçamento.
Deverá ser incorporado nas analise as posições de caixa em moeda estrangeira
e nacional, privilegiando a manutenção do caixa em moeda estrangeira sempre
que houver exposição passiva liquida nas contas patrimoniais. Quando a
exposição for ativa, deverá ser privilegiado o caixa em moeda nacional.
5.3.5.2. Contábil: efeitos sobre contas de resultado ou patrimoniais.
5.3.6. O gerenciamento de riscos terá como objetivo a adoção de estratégias de hedge
para mitigar os efeitos da variação cambial sobre o resultado e sobre a liquidez do
caixa.
5.3.7. A área de Riscos Corporativos é responsável por gerir as estratégias de hedge
adotadas, apurando as exposições líquidas, e considerando os efeitos dos
instrumentos de hedge.
5.3.8. Os períodos, os limites de cobertura e o prazo para contratação estão detalhados
no Anexo 2 desta Política.
5.3.9. A área de Riscos Corporativos buscará, dentro da possibilidade e em conformidade
com os pronunciamentos contábeis efetuar a Contabilidade de Hedge, fazendo
designações dos derivativos ao item objeto Receita-Prêmio, na medida em que ao
longo do tempo a exposição cambial mensal se aproxima da Receita Premio mensal.
5.3.10.Com o intuito de minimizar os efeitos sobre o resultado oriundos da variação cambial
de itens em moeda estrangeira reconhecidos no balanço, deverá se buscar
alternativas para que se possa equilibrar o volume de ativos e passivos, de forma
que os efeitos compensatórios minimizem o impacto da variação cambial não
monetária no resultado.
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5.3.11.Em conjunto com o que foi determinado no item 5.3.10, a Paranapanema buscará
fazer o ajuste cambial do estoque, de forma a mitigar os efeitos do descasamento
cambial entre o preço de compra e o preço de venda do metal. Para tanto, sempre
que possível e em conformidade com o pronunciamento contábil pertinente, fará uso
de estratégias de Contabilidade de Hedge utilizando passivos financeiros em moeda
estrangeira.
5.3.12.Caberá à área de Riscos Corporativos a criação de normativos e de procedimentos
específicos para mensuração da exposição ao risco cambial, que deverá obedecer
obrigatoriamente ao seguinte:
5.3.12.1.

Determinar conceitos e estipular metodologias para apuração da exposição.

5.3.12.2.

Apresentar as premissas e aproximações que porventura forem utilizadas.

5.3.12.3. Estipular as fontes de informação, frequência de atualização e circulação e a
responsabilidade pelos dados.
5.3.12.4. Prever mensurações distintas para a exposição incluindo e excluindo
instrumentos financeiros derivativos.
5.4. RISCO DE TAXA DE JUROS
5.4.1. A companhia irá mapear o impacto de taxa de juros flutuantes sobre os passivos
financeiros. Dessa forma, a origem do risco de Taxa de Juros é a probabilidade de
aumento das despesas financeiras futuras devido a uma elevação das taxas de juros
das dívidas da companhia.
5.4.2. A adoção de estratégia de hedge para risco de taxa de juros é opcional, e sua
contratação, ou não, deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração após
recomendação do Comitê de Finanças.
5.4.3. A Paranapanema poderá utilizar swaps para a conversão de dívidas em moeda
estrangeira em Reais, ou vice-versa, de forma a reduzir exposições não monetárias
originadas por descasamentos entre ativos e passivos em moeda estrangeira.
Nesses casos, caberá a Comissão de Riscos avaliar qual tipo de swap deve ser
utilizado para este fim.
5.4.4. Caberá à área de Riscos Corporativos evidenciar a eficácia da estratégia adotada,
ou mensurar e apresentar a exposição ao risco de taxa de juros caso a Comissão
de Riscos opte por não adotar estratégia de hedge.
5.5. RISCO DE BASE (BASIS RISK)
5.5.1. As operações de hedge da Paranapanema buscam a proteção para variações nos
preços de commodities, taxa de câmbio e taxa de juros. Contudo, dependendo da
complexidade das operações industriais e comerciais da Paranapanema, as
estratégias de hedge adotadas e os instrumentos de hedge disponíveis no mercado
podem não ser suficientes para neutralizar todos os riscos, sendo necessária a
utilização de instrumentos de hedge adicionais e/ou a modificação de parâmetros
operacionais ou comerciais para mitigar esse risco.
5.5.2. Os riscos de Base são decorrentes de:
5.5.2.1. Diferença temporal na contratação e liquidação entre as diferentes contas
patrimoniais e/ou de resultado.
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5.5.2.2. Diferença de volume, tamanho, e quantidade entre as diferentes contas
patrimoniais e/ou de resultado.
5.5.2.3. Diferenças entre indexadores das diferentes contas patrimoniais e/ou de
resultado.
5.5.3. A área de Riscos Corporativos e Controles Internos deverá identificar os riscos de
base e recomendar, sempre que possível, as estratégias e os instrumentos
necessários para mitigá-los, que deverão ser deliberados em Comissão de Riscos.
5.6. MONITORAMENTO
5.6.1. As exposições serão monitoradas periodicamente na frequência das atualizações
das informações necessárias para mensuração ou quando tal frequência não for
satisfatória tais variáveis serão estimadas com base nas demais informações
disponíveis.
5.6.2. A exposição ao risco de preço de commodities e risco cambial além dos limites
autorizados nos anexos 1 e 2 deverá ser neutralizada em um prazo máximo de sete
dias corridos.
5.6.3. Para o risco de preços de commodities:
5.6.3.1. Os limites estão descritos no anexo 1 desta Política.
5.6.3.2. No caso de exposição superior aos limites e prazos autorizados por esta Política,
deverá ser cumprido o determinado no item 5.2.11.
5.7. DERIVATIVOS
5.7.1. Devido aos seus efeitos sobre o resultado da companhia, e sobre a liquidez do caixa,
a contratação de derivativos é limitada à atividade de hedge.
5.7.2. Estão vedadas:
5.7.2.1. Operações de caráter especulativo.
5.7.2.2. Contratações de operações que posicionem a exposição do item protegido além
dos limites estabelecidos em política.
5.7.2.3. Operações com derivativos que impliquem em alavancagem.
5.7.2.4. Operações com derivativos de tipos não autorizados.
5.7.2.5. Operações com derivativos que possam gerar riscos adicionais superiores
àqueles que visam proteger.
5.7.3. Os tipos de derivativos autorizados estão listados no Anexo 3 – Derivativos
Autorizados desta Política.
5.7.4. O uso de novos tipos de derivativos depende da autorização do Conselho de
Administração, cuja proposta de implementação deve ser formulada com a
exposição das características do instrumento pleiteado e suas implicações
financeiras, fiscais e contábeis.
5.7.5. O uso de derivativos está limitado à uma posição líquida máxima para a cobertura
do equivalente ao mesmo montante apurado de cada item a ser protegido – metal,
câmbio ou taxa de juros.
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5.7.6. No caso de derivativos de metais, o limite máximo de cada metal estabelecido no
item 5.2.9 poderá ser acrescido mediante autorização dos níveis de governança
estabelecidos nesta política.
5.7.7. Os limites das posições líquidas máximas objetivam minimizar eventuais problemas
de liquidez para a Companhia.
5.8. DERIVATIVOS EMBUTIDOS
5.8.1. A Paranapanema efetua compras e vendas de metais com ajuste futuro de preços.
Essas cláusulas contratuais são consideradas como derivativos embutidos.
5.8.2. A utilização de derivativos embutidos permite neutralizar o efeito do descasamento
temporal na compra e na venda dos metais, sempre que for possível a utilização do
mesmo parâmetro na venda dos produtos.
5.8.3. A área de Riscos Corporativos deverá identificar os derivativos embutidos em
contratos comerciais e avaliar o risco e o poder de proteção por eles proporcionado,
bem como considera-los no cálculo das exposições liquidas.
5.9. COMISSÃO DE RISCOS
5.9.1. A Comissão de Riscos é um órgão consultivo de assessoramento à Diretoria
Executiva no que se refere ao gerenciamento de riscos de mercado.
5.9.2. As responsabilidades da Comissão de Riscos estão estabelecidas no item 6.2 desta
Política.
5.9.3. A Comissão de Riscos é composta pelos seguintes membros:
5.9.3.1. Membros Permanentes: Diretor-Presidente, Diretor Financeiro, Controller,
Gerente de Riscos Corporativos, Gerente de Tesouraria e o Gerente de
Planejamento Financeiro.
5.9.3.2. Membros Convidados: Outros membros da Diretoria Executiva, ou demais
membros de outras áreas.
5.9.4. A periodicidade das apresentações é semanal.
5.9.5. As reuniões da Comissão de Riscos deverão seguir o determinado abaixo:
5.9.5.1. Reuniões da Comissão de Riscos serão válidas com a presença de no mínimo 3
(três) membros permanentes.
5.9.5.2. As deliberações e aval poderão ser efetuadas em Comissões de Riscos, ou outro
meio desde que devidamente formalizada em ata, e com a presença de no
mínimo 3 membros permanentes incluindo a participação do Diretor-Presidente
ou Diretor Financeiro.
5.9.5.3. As deliberações e aval serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros
permanentes, cabendo voto de desempate ao Diretor-Presidente, ou na ausência
deste, ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
5.9.5.4. Todas as reuniões serão registradas em ata e encaminhadas a todos os
membros permanentes, com cópia para os membros convidados presentes.
5.9.5.5. Reuniões extraordinárias podem poderão ser convocadas por qualquer membro
permanente quando julgar necessário.
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5.10. CONTABILIDE DE HEDGE
5.10.1.A Paranapanema poderá adotar a Contabilidade de Hedge no registro dos
instrumentos financeiros de hedge. O principal objetivo da Contabilidade de Hedge
é demonstrar a eficácia das estratégias de hedge adotadas por meio das
demonstrações financeiras contábeis (em substituição de demonstrações
financeiras e/ou relatórios gerenciais). A decisão sobre adotar ou descontinuar um
programa deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração.
5.10.2.A aplicação da Contabilidade de Hedge é definida por pronunciamento contábil
especifico. Cabe a área de Riscos Corporativos em conjunto com a Contabilidade,
garantir o cumprimento do pronunciamento.
5.10.3.Cabe a área de Riscos Corporativos em conjunto com a Contabilidade avaliar qual
o melhor tipo de Contabilidade de Hedge para cada item a ser protegido e para cada
estratégia.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. Auditoria Interna
•

Auditar o cumprimento desta política e de seus procedimentos.

6.2. Comissão de Riscos
•

Identificar riscos e acompanhar o aferimento de exposições.

•

Orientar e validar propostas de limites e de respostas aos riscos e submetê-las à
aprovação do Comitê de Riscos.

•

Rever os resultados e contabilizações da estratégia de Hedge.

•

Aprovar instrumentos financeiros e contrapartes de operações de Hedge.

•

Monitorar a implementação das ações de gestão de riscos.

•

Propor atualizações, modificações ou flexibilizações eventuais de critérios ou limites
estabelecidos desta Política à Diretoria Executiva para apresentação ao Comitê de
Riscos.

6.3. Comitê de Auditoria
•

O Comitê de Auditoria possui as atribuições e responsabilidades definidas no seu
regimento.

6.4. Comitê de Riscos
•

O Comitê de Riscos possui as atribuições e responsabilidades definidas no seu
regimento.

•

Toda matéria sobre gerenciamento de Riscos a ser apreciada pelo Conselho de
Administração deve ser apresentada ao Comitê de Riscos.

6.5. Contabilidade
•

Efetuar os registros contábeis dos instrumentos financeiros, em conformidade com as
normas e pronunciamentos contábeis.

6.6. Controller
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•

Zelar pela correta representação dos instrumentos financeiros e atividades de
gerenciamento de riscos nas demonstrações financeiras.

•

Zelar pelo fluxo de informação contábil relativa às operações da Paranapanema para
fins de gerenciamento de riscos.

6.7. Diretoria Executiva
•

Avaliar o posicionamento da empresa para cada risco identificado, de acordo com as
diretrizes e políticas emanadas do Conselho de Administração;

•

Aprovar os indicadores de desempenho a serem utilizados na gestão de riscos;

•

Patrocinar as ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de riscos e
controles internos.

6.8. Diretor-Presidente
•

Coordenar o funcionamento da Comissão de Riscos e sua comunicação com a
Diretoria Executiva.

•

Patrocinar ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de riscos e
controladoria da Companhia.

•

Apresentar ao Comitê de Riscos, para posterior apreciação do Conselho de
Administração após decisão da Diretoria Executiva:

•

As propostas de atualização, modificação e flexibilização desta Política.

•

As propostas de operações financeiras que extrapolem a alçada da Diretoria Executiva.

•

Os relatórios de acompanhamento das atividades de gerenciamento de riscos previstos
nesta Política, e em seus anexos.

6.9. Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
•

Zelar pelo enquadramento das operações com instrumentos financeiros nos limites e
demais disposições desta Política.

•

Zelar pelo monitoramento da conformidade com os limites e demais disposições desta
Política, reportando ao Diretor-Presidente os desenquadramentos verificados.

•

Dirigir a área de Riscos Corporativos nas suas atribuições.

•

Apresentar à Diretoria Executiva os relatórios de acompanhamento das atividades de
gerenciamento de riscos previstos nesta Política para garantir a confiabilidade das
demonstrações contábeis e fiscais da Companhia.

•

Dirigir a operacionalização de operações com instrumentos financeiros derivativos.

•

Recomendar à Diretoria Executiva a priorização das estratégias de mitigação e ações
de gestão sobre os riscos de mercado críticos da Companhia, que ameacem o não
atendimento das necessidades financeiras de qualquer natureza, alinhados aos
objetivos estratégicos do negócio.

6.10. Riscos Corporativos
•

Mensurar e reportar a exposição aos riscos identificados.

•

Contribuir para a identificação de novos riscos e reavaliação de riscos já identificados.
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•

Produzir os relatórios de monitoramento e acompanhamento previstos nesta Política.

•

Centralizar as informações necessárias para comunicação interna e externa das
atividades de Riscos Corporativos, garantindo transparência na divulgação dos
mesmos.

•

Sugerir à Diretoria Executiva:

•

Propostas de atualização, modificação ou flexibilização desta Política ou de
procedimentos a ela relacionados.

•

A identificação e avaliação de novos riscos e/ou reavaliação dos já identificados, com
a devida identificação e clareza sobre o grau de exposição da empresa frente aos
potenciais impactos.

•

As propostas de operações para gerenciamento de riscos.

7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos, dentre
outros:
•

Perdas financeiras por conta da volatilidade dos preços de commodities, variação
cambial e variação de taxas de juros.

•

Não atendimento das expectativas dos nossos acionistas.

•

Perdas financeiras por contratação de operações financeiras especulativas.

•

Autuações e punições por descumprimento de normativos legais.

8. ANEXOS
•

Anexo 1 - Exposição a Preços de Commodities - Limite de Perda Diária (VaR) em
USD.

•

Anexo 2 – Limites e Prazos de Cobertura Cambial.

•

Anexo 3 – Derivativos Autorizados.
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Anexo 1 - Exposição a Preços de Commodities - Limite de Perda Diária (VaR) em USD

Metal

Limite
em USD (VaR)

Aval
Membros Permanentes
Comissão de Riscos

Aval
Conselho de Administração

Cobre

600.000

+ USD 200.000

Superior a USD 800.000

Zinco

15.000

+ USD 4.000

Superior a USD 19.000

Chumbo

1.000

+ USD 500

Superior a USD 1.500

Estanho

2.500

+ USD 1.000

Superior a USD 3.500

Ouro

100.000

+ USD 30.000

Superior a USD 130.000

Prata

60.000

+ USD 20.000

Superior a USD 80.000
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Anexo 2 – Limites e Prazos de Cobertura Cambial
Estratégia de
Hedge
Hedge de Fluxo de
Caixa

Cobertura Mínima

- até 3 Meses: 70%
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Anexo 3 – Derivativos Autorizados
DERIVATIVOS
Derivativos de Commodities (cobre, ouro, prata, zinco, estanho e chumbo):
a) Futuros de Metais na LME e CME Group.
b) Swaps Asiáticos.
c) Opções registradas ou não em Bolsa.
Derivativos Cambiais:
a) Contratos de Câmbio Futuros.
b) Contratos de Câmbio a Termo (NDF), asiáticos ou não.
c) Swaps USD x CDI e USD x Pré.
d) Opções registradas ou não em Bolsa.
Derivativos de Taxa de Juros:
a) Swaps e Futuros de Taxa de Juros Pré x CDI.
b) Swaps de Taxa de Juros USD Libor x USD Fixo.
Derivativos de Volatilidade (cobre, ouro, prata, zinco, estanho, chumbo e
moeda):
a) Opções registradas ou não em Bolsa.
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