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APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1. OBJETIVO
Estabelecer o direcionamento estratégico e orientar as decisões relativas às aplicações
financeiras.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas e
coligadas.
3. REFERÊNCIAS
Regimento do Conselho de Administração.



Política de Transações com Partes Relacionadas.



Política de Alçadas.



Código de Ética.



Política de Segurança da Informação.



Norma de Padronização de Normativos Administrativos.
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4. DEFINIÇÕES
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4.1. Aplicação financeira: É a compra de um ativo financeiro, na expectativa de que, no
tempo, produza um retorno financeiro, ou seja, espera-se não só obter o capital
investido, como também um excedente, a título de juros, atualização monetária e/ou
dividendos.
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4.2. Caixa: É o somatório dos recursos financeiros disponíveis, em um período
determinado, de uma empresa, incluindo saldos em caixa, saldos em bancos e
aplicações financeiras.
5. DIRETRIZES
5.1. Esta Política fundamenta-se nos seguintes princípios:


Apoiar o plano de crescimento e a continuidade dos negócios, observando o risco
inerente às aplicações financeiras.



Fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos.



Permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira, mantendo o nível de
solidez requerido pelos acionistas.



Fortalecer as práticas de governança corporativa da Companhia.

5.2. A Gestão de Caixa é uma atividade essencial para a sobrevivência da empresa e para
permitir o financiamento das operações e investimentos necessários para atingir as
metas de retorno aos acionistas.
5.3. A Companhia deve buscar instrumentos para garantir a maximização da utilização do
Caixa na geração de valor ao acionista. Caso não haja aplicação que garanta o retorno
de Caixa satisfatório ao acionista, a decisão de retornar o Caixa excedente ao
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acionista e sua forma de execução deverá ser deliberada pelo Conselho de
Administração e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária.
5.4. No caso de haver Caixa excedente na Companhia, a empresa poderá destinar o total
do seu Caixa Disponível para aplicações em títulos de renda fixa (ex.: CDB’s, RDB’s
e outros) ou fundo exclusivo próprio de instituições públicas e/ou privadas, que
detenham classificação de risco de no mínimo 1 (uma) nota AAA e/ou no mínimo 2
(duas) notas AA conferidas pelas empresas qualificadoras de risco escala local ou seu
equivalente em escala internacional (ex: Moodys, Fitch, Standard e Poors ou similar).
5.5. No caso de estruturação de FIDC (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios)
por parte da empresa, a Paranapanema poderá ser detentora de cotas deste fundo
em até 20% (vinte por cento) do valor do patrimônio do mesmo. Sendo que o FIDC
deve ser estruturado para compras de créditos da Paranapanema.
5.6. Para aplicações em instituições que não se enquadrem no item 5.4, as mesmas
devem ser previamente aprovadas pelo Comitê de Finanças e ratificadas pelo
Conselho de Administração.
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5.7. O limite de investimento máximo por instituição financeira é de 35% (trinta e cinco por
cento) do montante destinado para aplicações para os casos de ativos diretos (CDB’s,
RDB’s e outros) e até 40% (quarenta por cento) do montante destinado para
aplicações para os casos de fundo exclusivo próprio.
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6. RESPONSABILIDADES
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5.8. As aplicações individuais não têm prazo máximo de maturação, entretanto, os limites
definidos por este e suas estratégias de alocações deverão ser monitorados pela área
de Riscos Financeiros e/ou a que a venha substituir da Companhia, sua competência
poderá ser alterada pelo Diretor Financeiro.

6.1. DIRETOR FINANCEIRO


Zelar pelo cumprimento desta Política.

6.2. ÁREA DE RISCOS FINANCEIROS


Monitorar para averiguar a conformidade desta Política.

7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Norma poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos:


Perdas financeiras por aplicações financeiras em instituições com baixo rating no
mercado.



Retorno financeiro abaixo das expectativas dos acionistas.



Perdas financeiras por concentração de aplicações de recursos em uma ou poucas
instituições.

8. ANEXOS
Não aplicável.
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