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 12 DE MARÇO DE 2018
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,
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 08 horas 30 minutos, do dia 12 de
março de 2018, 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, por unanimidade de votos: (a) aprovar a Proposta da
Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que deliberará sobre as
contas do exercício de 2017; (b) propor a distribuição a título de Dividendos Extraordinários à
conta de Reserva de Retenção de Lucros de exercícios anteriores.Em virtude da confortável
posição financeira alcançada pela Companhia, possibilitando a revisão gradual da estrutura de
capital com consequente aumento no retorno do acionista,a Companhia propõe a distribuição
a título de Dividendos Extraordinários no montante aproximado de R$ 155.000.000,00 (cento
e cinquenta e cinco milhões de reais) sendo o total de R$ 0,35 por ação de emissão da
Companhia à conta de Reserva de Retenção de Lucros, existente no último balanço datado de
31 de dezembro de 2017 a serem disponibilizados em 27 de abril de 2018. O montante total de
dividendos será calculado conforme a base acionária de 20 de abril de 2018, consideradas as
recompras, transferências e/ou cancelamentos ocorridos até a data. O pagamento está sujeito à
aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária. (c) aprovar, a
adoção da “Política de Compliance” e da “Política de Due Dilligence e Integridade”,
DOCUMENTOS I e II, respectivamente, desta ata que, autenticados pela mesa, serão arquivados
na sede da Companhia; (d) aprovar, para uso interno, a adoção da “Política de Consequências”;
(e) referendar, após análise e deliberação acerca do conteúdo, o Plano de anual da área de
Compliance e o Plano anual de Riscos e Auditoria Interna, iniciado em janeiro de 2018, cuja
previsão de encerramento é 31/12/2018; (f) autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência
necessária à implementação das deliberações acima. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o
presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 12
de março de 2018. 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, de 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

ANEXO I – POLÍTICA DE COMPLIANCE

1.

OBJETIVO

Esta Política tem o objetivo de disseminar a prática de compliance por todos os níveis de
hierarquia da Companhia, demonstrando a importância de agir em conformidade com as regras
Código de Conduta, Políticas Corporativas, normativos internos e legislação aplicável ao
negócio.
A Política visa orientar a função de compliance no Grupo MRV com a definição de diretrizes,
papéis e responsabilidades.

2.

APLICAÇÃO

A presente Política abrange todas as empresas do Grupo MRV e todos os colaboradores de
qualquer nível hierárquico. O cumprimento desta Política fortalece a ética, governança e
eficiência do Grupo MRV, além de preservar a reputação e perenidade da Companhia.

3.

DEFINIÇÕES

- Compliance: a expressão compliance deriva do verbo inglês “to comply”, que significa dever de
cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir as regras internas e externas a MRV. Na
hipótese de não conformidade a empresa fica sujeita a sanções, perda financeira, danos à
reputação e a imagem.

4.

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE MRV

O Programa de Integridade MRV tem o objetivo de garantir que a condução dos negócios do
Grupo MRV ocorra conforme os mais elevados padrões de ética e transparência em todas suas
atividades e negócios.
Para tanto estabelece um conjunto de procedimentos e controles com o objetivo de prevenir,
detectar e responder a riscos de condutas irregulares que descumpram as regras seja do Código
de Conduta, das Políticas Corporativas, dos processos internos e das legislações aplicáveis ao
negócio.
Os pilares que sustentam o Programa de Integridade MRV são:
- Conhecimento e gerenciamento dos riscos de Compliance ;
- Comprometimento com a Cultura de Integridade
- Gestão efetiva de Compliance;
- Regras claras: Código de Conduta e Políticas Corporativas;
- Conheça seus terceiros e parceiros (Due Diligence de Integridade)
- Controles internos e monitoramentos;
- Comunicação e Treinamento;
- Canal Confidencial e medidas administrativas e disciplinares
É responsabilidade de todos os colaboradores do Grupo MRV a execução e cumprimento do
Programa de Integridade.

Com a finalidade de detalhar e divulgar para todos os públicos existe o site sobre o Programa de
Integridade MRV que pode ser acessado no link: http://www.mrv.com.br/institucional/pt/amrv/programa-de-integridade.

5.

ESTRUTURA DA ÁREA DE COMPLIANCE

A estrutura da área de Compliance é ligada ao Conselho de Administração, com acesso irrestrito
à Alta Administração e independência na condução de ações com todas as áreas e empresas
do Grupo MRV, de modo a garantir a imparcialidade em todas as suas operações e controles.
A estrututura da área de Compliance é composta por Analistas, Coordenação de, Gestão
Executiva , com a supervisão e Compliance Officer.
Para manter a independência o reporte da área de Compliance é feito diretamente ao Comitê de
Ética e ao Conselho de Administração.

5.1.

Funções da Área de Compliance

A área de Compliance tem como tem como sua principal função realizar a implementação e
desenvolvimento do Programa de Integridade, além de exercer atuação em outras funções, a
saber: preventiva, normativa, educativa, monitoramento e controle, consultiva e a deliberativa.
Na função preventiva tem o objetivo de identificar, avaliar e responder os riscos de integridade e
combater situações de índicios de condutas irregulares e de corrupção que possam causar
prejuízos materiais e reputacionais a empresa. A atividade avaliação de integridade (due
diligence) de fornecedores, terceiros e parceiros também é responsável por prevenir os riscos
de corrupção e reputação no relacionamento com o público externo.
Na função normativa busca orientar na criação e revisão de Políticas Corporativas, assessorar
na criação e/ou melhorias de processos e normativos que assegurem a observância das
diretrizes de ética e integridade na atividade das áreas.
Na função educativa visa promover a comunicação e capacitar por meio de treinamentos
periódicos sobre o Programa de Integridade, Políticas de Compliance e o Código de Conduta do
Grupo MRV, todas as partes interessadas ao negócio.
Na função de monitoramento e controle, objetiva garantir e aprimorar a estrutura de controles
internos dos principais riscos de integridade para assegurar sua gestão eficaz, além de realizar
a análise e tratativa das declarações de conflito de interesses e recebimento de brindes,
presentes e hospitalidades.
Na função consultiva é responsável por esclarecer dúvidas e auxílio em relação à aplicação
Código de Conduta, políticas, processos e demais normativos relativos à ética e Compliance,
além

de

sinalizar

as

áreas

a

necessidade

de

desenvolvimento

ou

revisão

de

processos/procedimentos.
Na função deliberativa realiza pareceres com recomendações de como atuar em casos de due
diligence de integridade, desvios éticos ou indícios de irregularidades ou corrupção. Em
situações críticas o Compliance irá reportar o parecer para o Comitê de Ética, que será
responsável por avaliar e deliberar sobre como atuar no caso concreto e qual a medida disciplinar
a ser aplicada, quando necessário.

Para o desempenho de suas funções a área de compliance pode solicitar a diversas áreas o
compartilhamento de relatórios, documentos, emails e demais informações necessárias ao
exercício de sua atividade.

5.2.

Funções do Comitê de Ética

O Comitê de Ética é uma instância colegiada de caráter consultivo, deliberativo e educativo que
suporta a área de Compliance na execução e efetividade do Programa de Integridade do Grupo
MRV.
Este comitê é composto por cinco Diretores Executivos, liderado pela Compliance Officer,
também Diretora Executiva, e possui a função de quando acionado pelo Gestor da área de
Compliance avaliar parecer sobre riscos de integridade, desvios de conduta e descumprimentos
dos normativos internos que venham a ser identificados, e deliberar quais ações serão tomadas
e medidas disciplinares que poderão ser aplicadas; esclarecer as eventuais dúvidas de
interpretação dos documentos internos; resolver conflitos de interesses; apoiar o Conselho de
Administração, quando necessário; dentre outras.

6.

INTERFACES DA ÁREA DE COMPLIANCE COM AS DEMAIS ÁREAS
A área de Compliance possui interfaces com diversas áreas para promover a efetividade

do Programa de Integridade e demais funções de compliance. Nesse sentido, seguem as áreas
de maior relacionamento e suas principais atividades de interface.
- Auditoria Interna é responsável por administrar o Canal Confidencial e realizar as
investigações e apurações dos relatos, dar suporte a investigações decorrentes de due diligence
de integridade e informar pontos de melhorias no Programa de Integridade;
- Jurídico é responsável por realizar o acompanhamento e atualização da legislação e
regulamentos aplicáveis ao negócio que impactem no Programa de Integridade, realizar a
inclusão da cláusula anticorrupção nos contratos, promover o reporte aos órgãos judiciais
competentes sobre a apuração de casos criminais, apoiar nas investigações e orientar quanto
as medidas disciplinares aplicáveis para os casos de descumprimento;
- Desenvolvimento Humano é responsável por auxiliar na elaboração do plano de
treinamento do Programa de Integridade, dar suporte nas aplicações dos treinamentos, aplicar o
questionário de análise do perfil ético prévio a contratação de colabradores e auxiliar nas
aplicações das medidas disciplinares para casos de descumprimentos;
- Comunicação Interna é responsável por auxiliar na elaboração do plano de
comunicação do Programa de Integridade, realizar comunições sobre temas de compliance,
auxiliar no processo de comunicação para público alvos distintos e realizar os sorteios dos
brindes, presentes e hospitalidades;
- Suprimentos é responsável por realizar avaliação prévia de fornecedores, terceiros e
parceiros por meio da aplicação do questionário de due diligence de integridade e envia para
área compliance os classificados como alto risco para realizar avaliação mais detalhada dos
riscos de integridade no relacionamento entre as partes;

- Relações com Investidores é responsável por atuar em conformidade com as Instruções
Normativas da Comissão de Valores Mobiliários, realizar os controles e monitoramento de seu
cumprimento, e apoiar no tratamento das informações relevantes de compliance a serem
enviadas para Comissão de Valores Mobiliários, ao mercado financeiro e as partes interessadas;
Todas as Áreas da MRV são responsáveis pela efetividade do Programa de Integridade e
deverão comunicar qualquer suspeita de irregularidade no cumprimento das normas internas e
dispositivos legais aplicáveis aos negócios que gerem riscos ao Compliance, tais como indícios
de fraudes, corrupção, desvios éticos e conflitos de interesses.

7.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

7.1.

Fale com Compliance

O Fale com Compliance é um canal de consulta ética com o objetivo de facilitar e esclarecer o
atendimento de dúvidas de todos os colaboradores do Grupo MRV relacionadas aplicação do
Código de Ética, das Políticas de Compliance no dia a dia e sobre dilemas éticos. O Fale com
Compliance está disponibilizado na página da Intranet.
Essa feramenta foi criada para atender de forma rápida as consultas realizadas, bem como
permitir o seu registro e gestão.

7.2.

Canal Confidencial

O Canal Confidencial é uma ferramenta que permite a identificação e combate de abusos,
desvios de comportamento, assédios e fraudes para que as situações sejam investigadas e
devidamente tratadas.
O Canal é operado por uma empresa especializada terceira, é totalmente seguro e sigiloso,
preservando a identidade do usuário e garantindo o anonimato. É fundamental agir com
responsabilidade ao efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos.
Não haverá qualquer retaliação para o Colaborador que utilizar o Canal Confidencial, conforme
estabelecido na Política de Não Retaliação a Denunciantes.
Nesse sentido, seguem os contatos do Canal Confidencial MRV:
- E-mail: canalconfidencialmrv@br.ictsglobal.com
- Site: www.canalconfidencial.com.br/mrv - 24 horas por dia;
- Telefone: 0800 888 2833 - atendimento via analista de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h,
e, fora desse horário, via secretária eletrônica.
- Correio: Caixa Postal 521 CEP 06320-971

8.

COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS

O Grupo MRV manterá um plano de comunicação e treinamento periódico e constante para seus
Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da importância do cumprimento das regras
do Código de Conduta, das Políticas Corporativas e dos valores da Companhia.
Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta Política poderão
ser enviadas pelo canal de comunicação “Fale com o Compliance”, disponível na Intranet.

ANEXO II - POLÍTICA DE DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE

1.

OBJETIVO
Esta Política tem o objetivo de estabelecer as diretrizes fundamentais para o processo

de Due Diligence de Integridade (“DDI”) dos fornecedores, prestadores de serviços, parceiros,
patrocinados e beneficiários do Grupo MRV.

2.

ABRANGÊNCIA
A presente Política é aplicável a todos os envolvidos em processos de contratação de

fornecedores, prestadores de serviços e parceiros, fusões, aquisições, além dos responsáveis
por doações e patrocínios institucionais e esportivos.

3.

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, alguns termos devem ser entendidos da seguinte forma:
- Diligenciados: Todos os fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, patrocinados ou
beneficiários da MRV que já passaram pela análise de Due Diligence de Integridade realizada
pelo Compliance.
- Due Diligence de Integridade: Processo de avaliação preventiva de riscos de corrupção,
reputação e integridade nos relacionamentos com fornecedores, prestadores de serviços,
parceiros, patrocinados e beneficiários da MRV, com base na avaliação de perfil, histórico de
práticas de corrupção e presença em listas de restrição.
- Due Diligence de Integridade Prévia: Análise de novos potenciais fornecedores, prestadores de
serviços, parceiros, patrocinados e beneficiários da MRV anterior à negociação, a fim de
conhecer seu perfil, histórico e práticas anticorrupção.
Due Diligence de Integridade por demanda ou “Spot”: Análise de casos de suspeita de corrupção,
atos ilícitos, fraudes, entre outras questões de não conformidades com os valores da MRV.
- Due Diligence de Integridade Periódica: Análise de fornecedores, prestadores de serviços,
parceiros, patrocinados e beneficiários da MRV classificados como alto risco de integridade, a
fim de verificar a relação com a MRV e possíveis mudanças de cenários após a realização da
Due Diligence de Integridade prévia.
- Índices de Risco de Corrupção: “Corruption Perception Index” - tipo de fornecedor conforme a
atividade exercida, mídias relevantes na base de dados nacionais, processos jurídicos e listas
de restrição.
- Listas de Restrição: São listas disponibilizadas por órgãos públicos, em que são divulgadas as
empresas que possuem algum tipo de irregularidade identificada. Alguns exemplos são: CEIS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEPIM - Cadastro de Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, SIAFI - Sistema de Administração Orçamentária e
Financeira, COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras e TCU - Tribunal de Contas
da União, entre outras consideradas necessárias para o caso analisado.
- Nível 1: Análise quantitativa de integridade realizada a partir da avaliação do número de mídias
negativas relevantes, apontamentos de fornecedores, prestadores de serviço, parceiros,

patrocinados ou beneficiários em listas de restrição, presença de processos criminais, índice de
risco de corrupção e pessoas politicamente expostas (PEP).
- Nível 2: Análise qualitativa de integridade realizada a partir da avaliação das informações
referentes aos resultados do Nível 1, aprofundadas e demonstradas de forma detalhada.
- Pessoas Politicamente Expostas (PEP): Agentes públicos que desempenham ou tenham
desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências
estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus
representantes, familiares e estreitos colaboradores.
- Red Flags: Situações suspeitas correspondentes a eventos que, se detectados, devem ser
observados com maior atenção, por possuírem maior probabilidade de ocorrência de
irregularidades.

4.

DIRETRIZES GERAIS

A Due Diligence de Integridade é realizada com o intuito de avaliar os riscos de corrupção,
reputação e integridade nos relacionamentos da MRV com seus fornecedores, parceiros,
prestadores de serviço, patrocinados e beneficiários e identificar se está se relacionando com
organizações que compartilham de seus valores de integridade.
Todos os potenciais parceiros, patrocinados ou beneficiários da MRV deverão ser submetidos à
Due Diligence de Integridade, previamente à celebração do contrato.
Em relação aos fornecedores e prestadores de serviços que possuírem alto ou médio risco de
integridade, conforme a Tabela 1, deverá ser aplicado o Questionário de DDI.

O

resultado deste questionário determinará, por meio de diversos critérios de Compliance, quais
fornecedores deverão continuar no processo de avaliação de integridade e seguir para a etapa
de Due Diligence de Integridade.
Também poderá ocorrer a Due Diligence de Integridade por demanda (ou “spot”), que será
realizada a partir da solicitação de colaboradores que identificarem qualquer situação de suspeita
ou probabilidade de ocorrência de irregularidades envolvendo fornecedores, parceiros,
prestadores de serviços, patrocinados ou beneficiários da MRV.
Além das Due Diligences de Integridade prévias e por demanda, a área de Compliance realizará
a Due Diligence de Integridade periódica dos diligenciados que foram apontados com alto risco
de integridade a fim de que, periodicamente sejam reavaliados.
Após a realização das análises de integridade, o Compliance emitirá seu parecer para o caso
com as devidas recomendações a serem seguidas pelas áreas responsáveis.
Caso, após a realização da Due Diligence, a área de Compliance dê um parecer desfavorável e
a viabilidade estratégica do negócio for de grande relevância para a MRV, o caso poderá ser
submetido ao Comitê de Ética que realizará a deliberação final.

Sendo “reprovados”

pelo Comitê de Ética, tais fornecedores serão bloqueados e desativados da base da MRV. Para
negociações futuras de diligenciados bloqueados, será necessária uma nova análise de Due
Diligence de Integridade Prévia.
Todas as informações coletadas durante as análises de Due Diligence de Integridade devem ser
tratadas com confidencialidade e sigilo pela área de Compliance e demais envolvidos.

4.1.

Aplicação

Todos os potenciais fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, patrocinados e
beneficiários submetidos à Due Diligence de Integridade, deverão passar obrigatoriamente pelo
Nível 1 da análise, e caso sejam identificados sinais de alerta

(red flags), o Nível 2

deverá ser aplicado. No caso de não identificado nenhum red flag, o diligenciado será
considerado “aprovado” e poderá passar para a etapa de negociação.
No caso de identificados fatores relevantes no Nível 2 da análise, a aprovação deverá ser
definida pela área de Compliance e, caso necessário, pelo Comitê de Ética.

4.2.

Critérios de classificação

Para realizar a classificação dos riscos de integridade dos fornecedores, parceiros, prestadores
de serviços, patrocinados ou beneficiários, alguns fatores determinantes são considerados a
partir da análise de perfil, existência de influência ou relacionamento com o setor público e
segmentos de bens e serviços prestados/fornecidos, conforme tabela abaixo:

Tabela 1

A partir das análises e devolutivas das Due Diligences de Integridade realizadas, a área de
Compliance poderá determinar novos terceiros para serem enquadrados como de alto risco e,
portanto, serem monitorados e submetidos a Due Diligence de Integridade periódica.

5.

A ÁREA DE COMPLIANCE

Além de realizar as análises de Due Diligence de Integridade, a área de Compliance documenta
os riscos e as ações para mitigá-los, realiza a gestão e implantação do processo, desenvolve e
realiza revisões periódicas de critérios e mecanismos utilizados e reporta casos críticos
identificados para a deliberação do Comitê de Ética.
Todos os colaboradores e executivos devem se comprometer com o acionamento da área de
Compliance, através do “Fale com Compliance”, para a execução do processo de Due Diligence
de Integridade, conforme diretrizes mencionadas nesta política.

6.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INTEGRIDADE

Caso, após a análise de Due Diligence de Integridade seja identificada alguma situação de risco
de corrupção, reputação ou integridade, a área de Compliance poderá instaurar um
Procedimento Administrativo de Integridade, propiciando ao fornecedor, parceiro, terceiro,
patrocinado ou beneficiário a possibilidade de esclarecer o red flag.

A partir do

esclarecimento realizado, a área de Compliance irá emitir um parecer com a deliberação, que
pode ter ou não ressalvas, para cada caso específico. Em casos de alta criticidade, o Comitê de
Ética poderá ser acionado

7.

EXCEÇÕES

São exceções a esta Política as concessionárias prestadoras de serviços públicos como: energia
elétrica, água, esgoto, transporte, dentre outros.

8.

COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS

O Grupo MRV manterá um plano de comunicação e treinamento periódico para seus
Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da importância da aplicação da

Due

Diligence de Integridade.
É de responsabilidade de todos os Líderes do Grupo MRV divulgar para seus liderados o
conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a necessidade de sua observância e incentiválos a apresentar dúvidas com relação a sua aplicação.
Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta Política o
colaborador poderá contatar seu superior imediato ou o canal de comunicação “Fale com o
Compliance”, disponível na Intranet.

9.

CANAL CONFIDENCIAL
É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem imediatamente quaisquer

atos ou suspeitas de atos de suborno, corrupção e/ou pagamento/recebimento de propina ou
outras situações e condutas que violem esta Política e/ou o Código de Conduta. Nesse sentido,
disponibilizamos o Canal Confidencial:
- E-mail: canalconfidencialmrv@br.ictsglobal.com
- Site: www.canalconfidencial.com.br/mrv - 24 horas por dia;
- Telefone: 0800 888 2833 - atendimento via analista de segunda a sexta-feira, das 9h
às 17h, e, fora desse horário, via secretária eletrônica.
- Correio: Caixa Postal 521 CEP 06320-971
Este canal é operado por uma empresa especializada, garantindo ainda mais
confidencialidade e segurança. Não é necessário se identificar ao utilizar o canal, mas é
fundamental agir com responsabilidade ao efetuar relatos, que devem ser consistentes e
verídicos.
Não haverá qualquer retaliação para o Colaborador que utilizar o canal, conforme
estabelecido na Política de Não Retaliação a Denunciantes.

10.

SANÇÕES
Qualquer um que descumprir quaisquer determinações previstas nesta Política estará

sujeito à sanção correspondente à gravidde da infração, inclusive advertencia, suspensão e
demissão por justa causa, sem prejuizo das medidas judicias cabíveis para reparação dos danos
causados.
A violação das leis anticorrupção por meio de suborno e atos de corrupção praticados
contra a administração pública pode resultar em processo criminal dos envolvidos.

