MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20 NIRE
31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2017
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados,
independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e
secretariada pela Sra. Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às 09
horas do dia 19 de Junho de 2017, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário
Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da ORDEM
DO DIA, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas: (a) Autorizar, por maioria,
abstendo-se o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, a outorga de garantias fidejussórias, na
modalidade fiança ou aval, em favor de sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES S.A. (“Prime”), com a renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364,
366, 368, 821, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de
10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”) e nos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de
16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), conforme aplicável à respectiva
garantia, e de garantias reais, em qualquer uma das modalidades de cessão fiduciária de quotas
de sua titularidade de emissão do fundo Itaú Maximiza Renda Fixa Crédito Privado Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, correspondentes a 105% (cento e cinco por
cento) do valor total das respectivas Operações de Captação de Recursos às quais estejam
vinculadas, cessão fiduciária de outros bens ou direitos, alienação fiduciária de bens móveis e/ou
imóveis, hipoteca, penhor ou qualquer outra modalidade de garantia real prevista na legislação
brasileira, a fim de garantir o cumprimento de obrigações da Prime no âmbito de operações de
captação de recursos, no mercado de capitais local, inclusive mediante emissão de debêntures,
notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários ou outros títulos de dívida pela Prime
(“Operações
de
Captação
de
Recursos”),
no
valor
individual
de
até R$ 305.000.000,00 (trezentos e cinco milhões de reais) (“Valor Individual das Operações
Não Liquidadas”), durante o período de 1 (um) ano, contado da data da presente reunião, sendo
que em nenhuma hipótese a Companhia poderá ser garantidora de Operações de Captação de
Recursos da Prime, cuja distribuição pública seja coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A., Itaú
Unibanco S.A., ou qualquer outra entidade do seu grupo econômico, que representem, ao mesmo
tempo, valor garantido em montante global superior a R$ 305.000.000,00 (trezentos e cinco
milhões de reais). As condições específicas de cada uma das Operações de Captação de
Recursos, inclusive valor de emissão, remuneração, data de vencimento e encargos, estarão
estabelecidas nas atas das Assembleias Gerais da Prime que aprovarão as respectivas
Operações de Captação de Recursos, sem que haja necessidade de nova aprovação deste
Conselho de Administração para a outorga da respectiva garantia, observado o Valor Individual
das Operações Não Liquidadas e o período de 1 (um) ano ora estabelecido; (b) Ratificar, por
unanimidade, a doação de 1% do lucro líquido do Exercício Social de 2016, no valor de
R$5.571.142,68 (cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e
sessenta e oito centavos) à Associação Instituto MRV, tendo em vista a importante atuação da
organização no contexto social do país; (c) Aprovar, por unanimidade, a recomendação de voto
da Diretoria Executiva sobre a “Proposta de Alterações no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado”, conforme Cédula de Votação a ser encaminhada à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, até o dia
23 de junho de 2017; (d) Aprovar, por unanimidade, a inclusão na área do “Fale Conosco” do
website de Relações Com Investidor da Companhia, a indicação do endereço de e-mail
assembleia@mrv.com.br, como canal para recebimento das recomendações e propostas de

acionistas para as Assembleias que serão posteriormente encaminhadas para apreciação deste
Conselho de Administração, como forma de aprimorar e atrair a participação dos acionistas; (e)
Aprovar, por unanimidade, a adoção da “Política de Não Retaliação a Denunciantes” e da
“Política de Mudanças Climáticas”, bem como a revisão da “Política de Gestão de Riscos” e da
“Política de Sustentabilidade”, DOCUMENTOS I, II, III e IV, respectivamente, desta ata que,
autenticados pela mesa, serão arquivados na sede da Companhia; (f) autorizar a Diretoria a
tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima, inclusive
celebrar todos os documentos no âmbito das respectivas Operações de Captação de Recursos,
incluindo as garantias e eventuais aditamentos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente
termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 19 de junho de
2017. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; Maria Fernanda N. Menin
Teixeira de Souza Maia, Secretária da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos
Alberto Cabaleiro Fernandez; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza; Marco Aurélio de
Vasconcelos Cançado; Paulo Eduardo Rocha Brant; Betania Tanure de Barros; Sinai
Waisberg. Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e
assinada pelos presentes no livro próprio.

Confere com o original:

Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa

DOCUMENTO I - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 19/06/2017

Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa

POLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO A DENUNCIANTES DO GRUPO MRV

1

OBJETIVO

Estabelecer regras de proteção aos envolvidos em investigações internas e aos denunciantes
que, de boa fé, relatarem condutas ou fatos que ferem as diretrizes do Código de Conduta do
Grupo MRV ou as leis vigentes.
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ABRANGÊNCIA

A presente Política de não retaliação à denunciantes abrange todas as empresas do Grupo MRV,
seus colaboradores, parceiros, fornecedores e demais grupos de relacionamento (acionistas,
investidores, clientes, imobiliárias, corretores credenciados, autoridades públicas, representantes
de agências reguladoras, autarquias, cartórios, representantes de entidades privadas etc.).
Nenhum

colaborador,

parceiro

ou

fornecedor

pode

alegar,

em

qualquer

hipótese,

desconhecimento das diretrizes aqui previstas.

3

CONTEÚDO ESPECÍFICO

3.1

DIRETRIZES DE NÃO RETALIAÇÃO A DENUNCIANTES

3.1.1

Os envolvidos em investigações internas e os denunciantes que, de boa fé, contribuírem

com informações em relação a qualquer fato ou postura que fere o Código Conduta do Grupo
MRV ou as leis vigentes, não poderão sofrer nenhum tipo de retaliação, sanção, perseguição e/ou
qualquer forma de constrangimento;
3.1.2

A identidade do denunciante, se informada por ele, deverá ser rigorosamente protegida;

3.1.3

O Grupo MRV não tolerará qualquer ato que prejudique direta ou indiretamente o

denunciante que por suspeita ou certeza denunciar fatos e ou condutas, reais ou potenciais, que

violem as regras previstas em leis ou as diretrizes contidas no Código de Conduta;

3.2

PUNIÇÕES POSSÍVEIS DE SEREM APLICADAS

3.2.1

O não cumprimento desta política implicará em medidas disciplinares. São punições

passíveis de serem aplicadas:
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Advertência por escrito (deve-se envolver o Departamento Pessoal e o Jurídico);



Suspensão (deve-se envolver o Jurídico);



Demissão sem justa causa;



Demissão por justa causa (deve-se envolver o Departamento Pessoal e o Jurídico);



Exclusão do fornecedor, parceiro ou empreiteiro do Grupo MRV;



Ajuizamento de ações judiciais cabíveis (deve-se envolver o Jurídico).

HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão
1

Data
19/06/2017

Descrição
Aprovação na Reunião do Conselho de Administração.

Este documento foi aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 19/06/2017.
***

DOCUMENTO II - Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 19/06/2017

Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa

POLÍTICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO GRUPO MRV

1. OBJETIVOS
A “Política de Mudanças Climáticas do Grupo MRV”, aprovada em 19/06/2016, pelo Conselho de
Administração, confirma o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, com as
mudanças climáticas e a necessidade de executarmos as nossas atividades de forma equilibrada
e responsável, nas diversas cidades em que atuamos. Estabelece ainda princípios e diretrizes a
serem aplicados nas atividades do Grupo MRV em todo país, com objetivo de promover a gestão
adequada e eficiente frente às suas emissões de Gases de Efeito Estufa (“GEE”).
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2. ABRANGÊNCIA

A presente Política abrange todas as empresas do Grupo MRV, seus colaboradores, parceiros e
fornecedores.
As diretrizes deverão ser observadas e cumpridas por todas as empresas do Grupo MRV e servir
como fonte de consulta permanente para todos os colaboradores, parceiros, fornecedores, e
demais Grupos de relacionamento do rupo MRV (acionistas, investidores, clientes, imobiliárias,
corretores credenciados, autoridades públicas, representantes de agências reguladoras,
autarquias, cartórios, representantes de entidades privadas, etc) com o objetivo de implementar
e/ou definir estratégias. O cumprimento desta Política é fundamental para garantir a redução das
emissões de Gases de Efeito Estufa do Grupo MRV.

3. DIRETRIZES
A “Política de Mudanças Climáticas do Grupo MRV” estabelece que todos os colaboradores,
parceiros e fornecedores devem:

3.1 Promover, implementar e disseminar ações de desenvolvimento sustentável;
1

Gases de Efeito Estufa (GEE) Constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos, que absorvem e emitem
radiação infravermelha. A emissão desses gases foi regulamentada pelo Protocolo de Quioto, tratado internacional
complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Fonte: Glossário ISE ano 2016.

3.2 Buscar novas tecnologias de construção e uso de matérias-primas economicamente viáveis e
aperfeiçoar os processos de engenharia de modo a minimizar os impactos no meio ambiente;

3.3 Utilizar critérios de sustentabilidade, incluindo, mas não se limitando a análise de emissões de
Gases de Efeito Estufa, na seleção e gestão de fornecedores e parceiros sempre que possível;

3.4 Utilizar água e energia de forma consciente com controle e gerenciamento, adotando medidas
de substituição de equipamentos obsoletos para melhor aproveitamento dos recursos;

3.5 Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, sempre que possível;

3.6 Apoiar iniciativas nacionais e internacionais referentes ao tema mudanças climáticas,
buscando aplicação de mecanismos eficientes para o combate das mudanças climáticas e
alinhamento de opiniões, tais como: Programa Brasileiro GHG Protocol, Carbon Disclosure
Project (CDP) e Índice de Carbono Eficiente – ICO2.

3.7 Participar de iniciativas voluntárias visando capacitar seus colaboradores envolvidos no
processo de levantamento dos GEE, na busca de soluções de implementação de medidas para a
autorregulação da companhia frente a possíveis regimes regulatórios que podem surgir no futuro,
em relação ao tema Mudanças Climáticas;

3.8 Elaborar procedimentos, promover treinamentos/ capacitações e conscientização dos
colaboradores, parceiros e fornecedores para ações de relacionadas às Mudanças Climáticas;

3.9 Contribuir efetivamente no combate aos efeitos negativos causados pelas Mudanças
Climáticas, identificando, quantificando, reduzindo e compensando suas emissões de Gases de
Efeito Estufa, sempre que possível;

3.10 Realizar anualmente o levantamento das operações do Grupo MRV que venham a emitir em
suas operações e atividades que geram Gases de Efeito Estufa, quantificando estas emissões e
publicando-as no Inventário de Emissões de Gases do e Efeito Estufa e realizando a divulgação
através do site MRV Sustentável (http://www.mrvsustentavel.com.br);

3.11 Estabelecer, implementar e acompanhar projetos de redução das emissões de Gases de
Efeito Estufa do Grupo MRV contabilizadas no Inventário de Emissões de Gases de Efeito
Estufa, garantindo que o processo de gestão de emissões de GEE seja executado em sua
totalidade;

3.12 Estabelecer metas anuais de impacto nas remunerações variáveis com o objetivo de
incentivar a redução de emissões de gases de efeito estufa para os funcionários e executivos do
Grupo MRV;

3.13 Promover e incentivar a inovação tecnológica, o investimento em Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D) e a concepção de novos projetos e produtos para que sejam concebidos
de maneira sustentável, contribuindo também para a redução de emissões de Gases de Efeito
Estufa, mitigando os seus efeitos no clima;

3.14 Incentivar a análise de emissões de GEE em sua cadeia produtiva, priorizando a seleção e
desenvolvimento de fornecedores e prestadores de serviços, atuando também junto à cadeia de
suprimentos, sempre que possível;

3.15 Promover e incentivar a redução das emissões de GEE associadas ao transporte e logística,
a concepção de novos produtos, serviços e/ou modelos de negócios que possibilitem a redução
das emissões de GEE;

3.16 Identificar os riscos e vulnerabilidades do negócio frente às mudanças climáticas, visando à
adaptação a esse fenômeno;

3.17 Promover estudos e incentivar a adoção do preço interno do carbono do Grupo MRV;

3.18 Promover a internalização das externalidades geradas pelas emissões de GEE do Grupo
MRV por meio de instrumentos econômicos;

3.19 Desenvolver um plano de ação, com medidas de adaptação, para mitigação de riscos e
fortalecimento de resiliência frente à mudança do clima.

4. PROCEDIMENTO
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos acerca da aplicação desta “Política de Mudanças
Climáticas do Grupo MRV” deverão ser encaminhadas ao Comitê de Governança Corporativa,
Ética e Sustentabilidade, no endereço eletrônico: sustentabilidade@mrv.com.br.

5. HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão
1

Data
19/06/2017

Descrição
Aprovação na Reunião do Conselho de Administração.

Este documento foi aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 19/06/2017.
***
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1.

OBJETIVO

A “Política de Gestão de Riscos”, aprovada em 25/04/2016 e revista em 19/06/2017 pelo
Conselho de Administração tem por finalidade estabelecer as diretrizes adotadas pelo Grupo
MRV e suas controladas, na identificação, avaliação, comunicação e tratamento dos riscos e das
oportunidades geradas em decorrência da sua operação. As atividades do Grupo MRV podem
ser impactadas negativamente implicando em perdas ao negócio, bem como podem ser afetadas
positivamente através do aproveitamento das oportunidades decorrentes. O estabelecimento
desta Política de Gestão de Riscos visa assegurar que as responsabilidades e diretrizes sejam
definidas abrangendo inclusive metas, metodologias e monitoramentos aplicáveis.

Na gestão e monitoramento dos riscos do negócio, estratégicos e/ou operacionais, o Grupo MRV
deve sempre que possível vislumbrar oportunidades que minimizem aspectos negativos
2

dasatividades compensando com ações positivas . Exemplificamos efeitos positivos da atividade
principalmente nos aspectos e indicadores: impactos econômicos indiretos (G4-EC7, G4-SO1) e
comunidades locais (G4-SO2), publicados anualmente em nosso Relatório de Sustentabilidade.

2.

ABRANGÊNCIA

A presente Política abrange todas as empresas do Grupo MRV. As diretrizes deverão ser
observadas e cumpridas por todas as empresas do Grupo MRV e servir como fonte de consulta
permanente para implementar e/ou definir estratégias de gestão dos Riscos eOportunidades.

3.

CONCEITOS



Matriz de Risco: documento que formaliza os riscos Estratégicos mapeados no Grupo

MRV.


Risco Estratégico: são riscos abrangentes que afetam o Grupo MRV de forma sistêmica e

podem eventualmente ameaçar a perenidade do Grupo MRV;


Risco Operacional: são riscos pouco abrangentes, tipicamente isolados em um

departamento e/ou processo e não ameaçam a perenidade do Grupo MRV.

4.

TIPOLOGIAS DE RISCO

Os Riscos Estratégicos do Grupo MRV são subdivididos em nove categorias, de acordo com a
sua natureza, conforme segue:
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Exemplo de vislumbramento de oportunidade na nossa operação: na incorporação de empreendimentos, por exemplo, podemos
impactar negativamente o volume de veículos nos arredores dos empreendimentos (risco operacional), o que compensamos com a
entrega de melhorias viárias, construções de áreas de lazer e/ou espaços públicos.



Compliance: risco de punições legais, regulatórias, de perda reputacional e/ou financeira

decorrente de inconformidades no cumprimento e aplicação de leis e regulamentações e/ou
Código de Conduta, Políticas e Normas do Grupo MRV.


Conjuntura: risco decorrente de perdas e mudanças verificadas nas condições políticas,

culturais, sociais e econômicas ou financeiras do Brasil.


Crédito: risco de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de clientes,

instituições financeiras e garantias de aplicações financeiras.


Imagem: risco de perda decorrente da marca MRV ser “desgastada” junto ao mercado e

ou às autoridades, em razão e publicidade negativa, verdadeira ou não.


Legal: risco de perda decorrente de multas, penalidades ou indenizações resultantes de

ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de decisão
desfavorável em processos judiciais ou administrativos.


Liquidez: risco de falta de recursos para honrar compromissos assumidos em função do

descasamento entre ativos e passivos. Possibilidade de perda decorrente da incapacidade de
realizar uma transação em tempo razoável (caixa).


Mercado: risco decorrente da possibilidade de haver pressões para alteração nos preços

dos nossos produtos e custos de insumos para a operação.


Operação: risco de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos

internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos (ex.: fatores meteorológicos);


Regulatório: risco decorrente de mudanças nas regulamentações em vigor, que podem

afetar negativamente dos negócios do Grupo MRV.

Já os Riscos Operacionais, não têm tipologia específica aplicável.

5.

RESPONSABILIDADES

5.1 Conselho de Administração



Aprovar as diretrizes constantes na Política de Riscos do Grupo MRV;



Definir a Estrutura funcional dos Comitês e Departamentos convergentes à Gestão de

Riscos;


Aprovar a Matriz de Riscos Estratégicos.

5.2 Comitê de Riscos e Compliance



Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;



Acompanhar, exigir e zelar pelo fiel cumprimento: (i) das leis e normas aplicáveis aos

negócios e atividades; (ii) do Código de Conduta.; (iii) das regras e manuais internos;



Assegurar a adequação, fortalecimento e funcionamento dos sistemas de controles

internos do Grupo MRV;


Deliberar sobre as recomendações elaboradas pela área de Riscos e Auditoria Interna;

5.3 Comitê de Governança, Ética e Sustentabilidade



Zelar e disseminar o comprometimento da Companhia por uma gestão pautada pelos

pilares de Governança Corporativa, Sustentabilidade e Ética Empresarial;


Combater todas as formas de corrupção;



Garantir uma agenda periódica de treinamentos sobre conduta e Ética para a

Administração e colaboradores da Companhia.


Emitir recomendações sobre situações de potencial conflito de interesses entre partes

relacionadas da Companhia.

5.4 Diretoria Executiva



Suportar as decisões do Conselho de Administração e dos Comitês de Riscos e

Compliance e Governança, Ética e Sustentabilidade, no que tange a mitigação dos riscos;


Subsidiar recursos para a implementação de controles internos efetivos e estratégias de

mitigação de riscos.

5.5 Riscos e Auditoria Interna



Elaborar e revisar a Política de Riscos do Grupo MRV;



Elaborar o plano anual de Auditoria;



Identificar, avaliar, comunicar e tratar os Riscos Estratégicos e Operacionais;



Reportar ao Conselho de Administração e Comitê de Riscos e Compliance e Governança,

Ética e Sustentabilidade os resultados das avaliações dos Riscos Estratégicos;


Reportar à Diretoria Executiva os resultados das avaliações dos Riscos Operacionais;



Investigar denúncias oriundas ou não do Canal Confidencial de forma isenta e

respeitando a integridade do denunciante e do denunciado.

5.6 Compliance


Elaborar o plano anual de Compliance;



Realizar a gestão do Compliance;



Identificar, avaliar, comunicar e tratar os Riscos de Compliance;


Conscientizar os colaboradores do Grupo MRV sobre o Compliance, com objetivo de
fomentar a conformidade;


Reportar ao Conselho de Administração e Comitês de Riscos e Compliance os resultados

dos processos de monitoramento dos Riscos de Compliance;

5.7 Gestores das áreas correlacionadas aos Riscos Estratégicos e Operacionais



Implementar controles internos recomendados pela área de Riscos e Auditoria Interna;



Assegurar a implementação dos planos de ação para mitigação de riscos;



Ser proativo na identificação de riscos comunicando-os sempre a área de Riscos e

Auditoria Interna;


Contribuir através de fornecimento de informações que subsidiem as apurações

realizadas pela área de Riscos e Auditoria Interna.

6. DIRETRIZES DA GESTÃO DE RISCOS


A Gestão de Riscos do Grupo MRV está alinhada à sua Estratégia e corrobora com o seu esforço
na construção de pilares sustentáveis do seu negócio;



A Gestão de Riscos do Grupo MRV segue premissas estabelecidas em boas práticas de mercado
expressas em regulamentações brasileiras e internacionais;



A Gestão de Riscos do Grupo MRV deve considerar impactos negativos e positivos no
estabelecimento da Matriz de Riscos;



Os riscos elencados na Matriz de Riscos do Grupo MRV, devem evoluir para o estabelecimento
de planos de contingenciamento, criados a partir da simulação de cenários de realização do risco,
vislumbrando impactos negativos e positivos;



A existência de um processo estruturado de Gestão de Riscos deve sobretudo assegurar que os
riscos e os seus impactos sejam considerados no processo de tomada de decisão.

6.1 Identificação de riscos



Os Riscos Estratégicos são identificados através de rodadas de discussões com a Diretoria
Executiva e pessoas designadas, além de benchmark com empresas de porte e mercado
semelhantes;



Os Riscos Operacionais são identificados através da execução de auditorias nos processos,
conforme previsto no plano anual de auditoria. São identificados também através da apreciação
de denúncias com constatação de fraudes.

6.2 Avaliação de riscos



Os riscos são avaliados conforme metodologia própria da área de Riscos e Auditoria Interna;



Uma vez avaliados, os riscos Estratégicos são catalogados e classificados de acordo com o
impacto (classificado a critério da Diretoria Executiva) e grau de maturidade dos controles;



Os Riscos Operacionais recebem classificação de grau: alto, médio e baixo considerando-se duas
variáveis: se o risco é ou não inerente e se existem ou não falhas de controles que nos expõem
ao risco.

6.3 Comunicação dos riscos



Os Riscos Estratégicos são acompanhados pela área de Riscos e Auditoria Interna e reportados
ao Comitê de Riscos e Compliance e ao Conselho de Administração semestralmente;



Os Riscos Operacionais são acompanhados pela área de Riscos e Auditoria Interna e reportados
à Diretoria Executiva eventualmente, sempre que finalizado e emitido relatório de auditoria.

6.4 Tratamento de riscos



Os riscos podem ser aceitos, conforme deliberação da Diretoria Executiva não implicando na
necessidade de adequação de processos e controles;



Quando os riscos não são aceitos, se estabelece a obrigação de adequarmos os processos e
controles para sua mitigação;



A Estratégia de mitigação e controle dos Riscos Estratégicos é discutida e aprovada pelo
Conselho de Administração e operacionalizada pelas áreas envolvidas com respaldos da área de
Riscos e Auditoria Interna;



A Estratégia de mitigação e controle dos Riscos Operacionais é discutida e aprovada pelo
Diretoria Executiva e pelos gestores das áreas envolvidas com respaldos da área de Riscos e
Auditoria Interna;



Para cada Risco Estratégico são definidos processos contingenciais para que se garanta a
continuidade do nosso negócio em caso de exposição, minimizando os eventuais danos.

6.5 Reavaliação de riscos



Os Riscos Estratégicos são reavaliados a cada seis meses independente da classificação de
impacto e grau de maturidade de controles;



Os Riscos Operacionais são reavaliados conforme sua classificação de grau. Riscos altos são
reavaliados a cada seis meses, médios a cada doze meses e baixos a cada dezoito meses.

7. PROCEDIMENTO
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos acerca da aplicação desta “Política de Gestão de Riscos”
deverão ser encaminhadas a Área de Riscos e Auditoria Interna, no endereço eletrônico
auditoriainterna@mrv.com.br.
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POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GRUPO MRV

1. OBJETIVOS
A “Política de Sustentabilidade do Grupo MRV”, aprovada em 24/05/2015 e revista pelo
Conselho de Administração, confirma o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e
a necessidade de executarmos as nossas atividades de forma equilibrada e responsável, nas
diversas cidades em que atuamos. Estabelece ainda princípios e diretrizes a serem aplicados nas
atividades do Grupo MRV em todo país, com objetivo de promover a gestão sustentável em seus
três pilares principais: Social, Governança e Ambiental.

2. ABRANGÊNCIA

A presente Política abrange todas as empresas do Grupo MRV, seus colaboradores, parceiros,
fornecedores e demais grupos de relacionamento (acionistas, investidores, clientes, imobiliárias,
corretores credenciados, autoridades públicas, representantes de agências reguladoras,
autarquias, cartórios, representantes de entidades privadas, etc.).

As diretrizes deverão ser observadas e cumpridas por todas as empresas do Grupo MRV e servir
como fonte de consulta permanente para implementar e/ou definir estratégias. O cumprimento
desta Política é fundamental para garantir a Sustentabilidade do Grupo MRV.

3. DIRETRIZES
A “Política de Sustentabilidade do Grupo MRV” estabelece que todos os Colaboradores,
parceiros e fornecedores devem:

3.1 Promover, implementar e disseminar ações de desenvolvimento sustentável;

3.2 Respeitar a diversidade, combatendo a discriminação, o assédio moral e sexual e a corrupção
em todas as suas formas;

3.3 Garantir condições de trabalho adequadas e o bem-estar de colaboradores;

3.4 Respeitar nossos clientes;

3.5 Buscar novas tecnologias de construção e uso de matérias-primas economicamente viáveis e
aperfeiçoar os processos de engenharia de modo a minimizar os impactos no meio ambiente;

3.6 Utilizar água e energia de forma consciente com controle e gerenciamento, adotando medidas
de substituição de equipamentos obsoletos para melhor aproveitamento dos recursos;

3.7 Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, sempre que possível;

3.8 Divulgar as práticas e indicadores de sustentabilidade;

3.9 Estabelecer anualmente metas de sustentabilidade para as lideranças de todo o Grupo MRV;
3.10 Promover o comprometimento da liderança com o desenvolvimento do tema no Grupo MRV;
3.11 Promover e incentivar a inovação tecnológica, o investimento em Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D) e a concepção de novos projetos e produtos para que sejam concebidos
de maneira sustentável, contribuindo também para a redução de emissões de Gases de Efeito
Estufa, mitigando os seus efeitos no clima, conforme a Política de mudanças Climáticas do Grupo
MRV;
3.12 Enfatizar a importância do “Código de Conduta do Grupo MRV” e sua aplicação nas
principais decisões do Grupo MRV.

3.13 Conscientização e engajamento de todos os colaboradores com a sustentabilidade;
3.14 Influenciar a cadeia de suprimentos no desenvolvimento de produtos e projetos mais
sustentáveis;
3.15 Buscar a redução de impacto no entorno das obras e reforçar esse compromisso com os
moradores da região;
3.16 Garantir a satisfação dos clientes, cumprindo os acordos firmados entre as partes e
oferecendo soluções socioambientais e inovação para os produtos;
4. PROCEDIMENTO
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos acerca da aplicação desta “Política de Sustentabilidade
do Grupo MRV” deverão ser encaminhadas ao Comitê de Governança Corporativa, Ética e
Sustentabilidade, no endereço eletrônico sustentabilidade@mrv.com.br.
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