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SEGUROS
1. OBJETIVO
Estabelecer o direcionamento estratégico e orientar as decisões relativas à contratação
e gestão dos seguros efetuados pela Companhia.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas e
coligadas.
3. REFERÊNCIAS
Código de Ética.

•

Política de Segurança da Informação.

•

Política de Delegação de Autoridade e Alçadas de Aprovações.

•

Norma de Padronização de Normativos Administrativos.

•

Norma de Gestão de Risco de Mercado.

•

Norma de Seguros.

•

Tabela de Alçadas.
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•
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4. DEFINIÇÕES

lle

D

4.1. Ativo Segurável: É todo ativo tangível e passível de ser coberto por uma apólice de
seguro.

an

ie

4.2. Risco: É a probabilidade de impacto potencial no fluxo de caixa futuro, nas
demonstrações de resultados ou no balanço patrimonial das unidades de negócios,
dos projetos e da companhia causado pela alteração das variáveis de risco.

D

4.3. Riscos Relevantes: São todos aqueles que possam afetar a operação e os
resultados da empresa, bem como os que resultem em danos a terceiros, aos
funcionários, ao meio ambiente ou à imagem da Companhia.
4.4. Valor de Reposição: Significa o valor de aquisição de um ativo novo, a ser
reembolsado pela companhia seguradora quando da ocorrência de acidente coberto.
5. DIRETRIZES
5.1. ASPECTOS GERAIS
5.1.1. A contratação de seguros visa a proteção dos ativos e fluxos operacionais da
Companhia contra riscos relevantes, visando reduzir a volatilidade dos seus
resultados e buscando garantir a preservação do seu patrimônio e a continuidade
das suas operações.
5.1.2. Todos os riscos relevantes referentes aos ativos seguráveis da Companhia deverão
estar cobertos por apólices, dentre os quais, mas não se limitando a estes: riscos
operacionais, responsabilidade civil da empresa e seus diretores e administradores,
transportes de cargas (responsabilidade da Companhia pelo incoterm negociado
comercialmente), benefícios (vida corporativo e saúde), riscos de engenharia e
responsabilidade civil – obras para projetos cujo valor em risco e acumulado seja
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superior a cobertura automática da apólice de risco operacional e avaliado o risco
individual do projeto, veículos próprios, risco de crédito (quando aplicável) e outros
riscos diversos.
5.1.3. É imprescindível que para uma nova contratação e/ou renovação de seguro exista
um estudo de viabilidade econômico-financeira alinhado à estratégia de negócio, o
qual orientará a tomada de decisão sobre contratar/renovar. Caso não se opte por
contratar/renovar, as devidas justificativas devem ser registradas na súmula ou por
e-mail para futuros questionamentos e entendimento.
5.1.4. Todo o processo de contratação e gestão de seguros deve ocorrer de forma íntegra,
correta e tempestiva, de forma a assegurar o registro correto dos valores no
respectivo Sistema de Informação e deve respeitar as restrições legais, técnicas e
de mercado inerentes a cada caso.
5.1.5. Os níveis e limites de alçada relacionados ao processo de contratação e gestão de
seguros devem ser atualizados sempre que necessário, com base nos critérios e
limites estabelecidos na Política de Delegação de Autoridade e Tabela de Alçadas
de Aprovações da Companhia.
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5.1.6. As aprovações das atividades inerentes aos processos relacionados à contratação
e gestão de seguros e movimentação de valores em instituições financeiras devem
ser realizadas conforme níveis e limites de alçadas estabelecidos na Política de
Delegação de Autoridade e Alçadas de Aprovações da Companhia.

D

5.2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE SEGURADORAS E RESSEGURADORAS

an

ie

lle

Durante o processo de contratação das Corretoras ou Seguradoras, devem ser
observados, no mínimo, os aspectos de capacidade técnica (dados históricos,
prêmios e sinistros, conforme estabelecidos na Norma de Seguros), competência
para o tipo de seguro requerido e homologação na SUSEP.

D

5.3. GESTÃO DOS SEGUROS

5.3.1. As legislações nacionais e internacionais de seguros devem ser de pleno
conhecimento e rigorosamente cumpridas pelas áreas da Companhia envolvidas no
processo de contratação e gestão de seguros.
5.3.2. A área Financeira, responsável pela Contratação de Seguros exceto de Vida e
Saúde, deve realizar estudo para a identificação e valoração dos principais riscos
que impactam significativamente o fluxo de caixa da empresa, considerando
aspectos patrimoniais, ambientais, trabalhistas e de responsabilidade civil, com
suporte das áreas responsáveis pelo bem e/ou pessoas a serem segurados,
aprovado pelo gestor da área e atualizado anualmente ou no período de vigência
das apólices.
5.3.3. A área de Gestão de Pessoas, responsável pela contratação e gestão dos seguros
de Vida e Saúde, deve realizar estudos sobre a identificação e valoração dos
principais riscos que impactam no seguro de Vida e Saúde, visando garantir a
confidencialidade das informações e a cobertura necessária dos segurados.
5.3.4. O estudo para identificação e valorização dos riscos deve considerar, minimamente,
os cenários de possíveis ocorrências de sinistros com os principais ativos da
Companhia, incluindo os respectivos cálculos de: Perda Máxima Possível, Lucros
Cessantes, Avaliação Patrimonial e eventuais custos adicionais, para determinação
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do Limite Máximo de Indenização. Havendo a necessidade, a Companhia poderá
autorizar a contratação de uma empresa especializada para a realização do estudo
de identificação e valorização de riscos ou para sua complementação.
5.3.5. Os riscos assumidos pela Companhia serão formalmente informados à área
responsável pela contratação e gestão de seguros, que deve manter controle sobre
os mesmos de forma a evitar possíveis perdas financeiras na eventual ocorrência de
sinistros.
5.3.6. A comunicação ao mercado sobre eventuais ocorrências de graves sinistros que
afetem a continuidade do negócio e/ou gerem perdas financeiras representativas
deve ser efetuada pela área de Relações com Investidores.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Aprovar a política de Seguros da Companhia.

•

Deliberar sobre casos não previstos nesta política. Para casos que envolvam valor,
considerar os riscos que superem R$ 50 milhões.
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6.2. DIRETORIA EXECUTIVA

Aprovar a comunicação ao mercado de eventos relacionados aos sinistros de
graves proporções e impactos.

•

Definir os riscos que serão assumidos pela Companhia e os que serão cobertos
através da contratação de apólice (s) de seguro (s), considerando a continuidade
do negócio e/ou imagem da Companhia.

•

Deliberar sobre casos não previstos nesta Política. Para casos que envolvam valor,
considerar os riscos que superem R$ 50 milhões.
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•

D

6.3. FINANCEIRO – CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE SEGUROS CORPORATIVOS
•

Zelar pela contratação e gestão dos seguros corporativos que cubram os riscos
definidos na Política de Seguros da empresa, necessários a mitigação dos
mesmos.

6.4. GESTÃO DE PESSOAS
•

Zelar pela contratação e gestão dos seguros de Vida e Saúde que cubram os riscos
definidos na Política de Seguros da empresa, necessários a mitigação dos
mesmos.

6.5. RELAÇÕES COM INVESTIDORES
•

Comunicar eventos graves de sinistros mediante alinhamento e aprovação com a
Diretoria.

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

Não atendimento das expectativas dos stakehorders da Companhia.
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•

Perdas financeiras pela falta de diretrizes para a contratação de seguros.

8. ANEXOS
•

Não aplicável.

NOME DA ÁREA

DATA

Financeiro – Mesa de Operações

18/02/2015

Aprovado por

Conselho de Administração – Ata de RCA

28/05/2015

Revisado por

Financeiro – Contratação de Seguros

08/08/2017

Controles Internos

03/10/2017

Financeiro – Gestão de Seguros

24/08/2017

Gestão de Pessoas

19/10/2017

Auditoria Interna

25/08/2017

Comitê de Avaliação

08/11/2017

Conselho de Administração – Ata de RCA

25/01/2018
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Aprovado por

ou

Avaliado por
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Elaborado por
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