POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DA LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
1.

OBJETIVO

1.1.
A presente Política de Gerenciamento de Riscos da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “LOG”), aprovada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de novembro de 2018 (“Política”), visa estabelecer as diretrizes para assegurar que todas
as decisões, especialmente aquelas envolvendo o gerenciamento de riscos inerentes às atividades de
negócio da Companhia, sejam tomadas por meio de um processo transparente, de modo a reduzir os níveis
de exposição a perdas pela Companhia.
2.

APLICAÇÃO

2.1.
Esta Política é aplicável a todos os níveis organizacionais da Companhia que integram o seu processo
de gerenciamento de riscos de forma direta ou indireta.
2.2.
Todos os colaboradores (incluindo, mas não se limitando, a empregados e administradores) que
fazem parte da Companhia que descumprirem as regras definidas nesta Política ficam sujeitos a um processo
de apuração de responsabilidade, observado o disposto no item 9 desta Política.
3.

DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

3.1.
A Companhia está comprometida com dinâmica de gerenciamento de riscos que ajude a preservar
e desenvolver os valores, ativos e reputação da Companhia, mantendo os riscos em níveis aceitáveis. A
abordagem da LOG é integrar o gerenciamento de riscos no dia a dia dos seus negócios através da adoção
dos seguintes preceitos:
• Alinhar o processo de gestão de risco à estratégia da Companhia, corroborando com o esforço
na construção de pilares sustentáveis de seu negócio;
• Adotar premissas estabelecidas em boas práticas de mercado expressas em regulamentações
brasileiras e internacionais;
• Adotar um processo estruturado de gestão de riscos, a fim de assegurar que os riscos e os seus
impactos sejam considerados no processo de tomada de decisão;
• Gerenciar, de forma proativa e abrangente, os riscos associados aos processos de negócio, de
gestão e de suporte mantendo-os em um nível de exposição alinhado com o perfil de risco da
Companhia;
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• Alinhar as ações do gerenciamento de riscos corporativos entre todas as áreas e órgãos
corporativos da Companhia, abrangendo todos os gestores e profissionais;
• Garantir a autonomia no processo de gerenciamento dos riscos e a segregação de funções entre
os tomadores de riscos, os responsáveis pela implantação de controles para mitigação dos riscos
e os responsáveis pelo seu monitoramento; e
• Prezar pela transparência e prestação de contas a todas as partes interessadas da LOG sobre os
principais riscos e suas iniciativas para endereçá-los.
3.2.
Definição de risco: Risco é um efeito de incerteza capaz de afetar a realização de objetivos, podendo
suscitar um desvio positivo com relação ao esperado, representando uma oportunidade, ou então um
desvio negativo, representando uma ameaça. Os riscos podem representar incertezas quanto à realização
de objetivos do negócio de diferentes níveis da Companhia, seja na esfera estratégica ou na operacional.
3.3.
Tipos de riscos: Os riscos da Companhia identificados até o momento são classificados da seguinte
forma:
• Riscos Estratégicos: Riscos abrangentes que afetam a Companhia de forma sistêmica e sua
ocorrência pode afetar drasticamente seu desempenho perante o mercado e acionistas. Estes
riscos são divididos nas categorias abaixo:
o

Conjuntura: Risco decorrente de perdas e mudanças verificadas nas condições políticas,
culturais, sociais e econômicas ou financeiras do Brasil;

o

Liquidez: Risco de falta de recursos para honrar compromissos assumidos em função do
descasamento entre ativos e passivos, podendo resultar em perda decorrente da
incapacidade de realizar uma transação em tempo razoável (caixa);

o Taxa de juros: Risco de flutuações na taxa de juros de mercado podem afetar o valor dos
passivos da Companhia, afetando seus resultados e impactando sua liquidez geral;
o

Mercado: Risco decorrente da possibilidade de haver pressões para alteração nos preços
dos produtos da LOG e custos de insumos para a operação;

o Crédito: Risco de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento por parte de clientes,
instituições financeiras e garantias de aplicações financeiras;
o

Imagem: Risco de perda decorrente da marca LOG ser “desgastada” junto ao mercado e/ou
às autoridades, em razão de eventual publicidade negativa, verdadeira ou não;
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o

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;

o

Operacional: Risco de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos
internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos (ex.: fatores meteorológicos).

• Riscos Inerentes: Riscos relacionados à atividade fim da Companhia, incluindo construção,
locação, venda e incorporação imobiliária;
• Riscos Operacionais: Riscos pouco abrangentes, tipicamente isolados em um departamento e/ou
processo, não afetando o desempenho da LOG perante o mercado e acionistas; e
• Riscos de Compliance: Riscos relacionados à integridade da Companhia e que possam gerar
efeitos negativos quanto a sua reputação, bem como afetar a conformidade com leis e
regulamentos externos e/ou internos aos quais a Companhia está sujeita. O grau de impacto e
probabilidade pode variar de acordo com o risco. Os riscos de compliance podem também ser
classificados como riscos estratégicos ou operacionais, dependendo do caso.
3.4.
Processo de gerenciamento de riscos: A Companhia está implementando formalmente uma matriz
de riscos compreendendo seus principais riscos corporativos e de compliance, baseados na sua
probabilidade de ocorrência e na magnitude do seu impacto nos negócios da Companhia, para os quais
foram selecionados indicadores de risco e performance para o seu monitoramento. Estes indicadores serão
avaliados periodicamente pelo Comitê de Auditoria e reportados ao Conselho de Administração sempre que
apresentarem sinais de ameaça à estratégia e aos negócios da LOG. Esta matriz de riscos será revisada pelo
menos uma vez ao ano pela Companhia, ou a qualquer momento, considerando as circunstâncias e a
mudança na sua magnitude de impacto.
4.

RESPONSABILIDADES

A estrutura de gerenciamento de riscos da Companhia conta com a estrutura abaixo descrita:
4.1.

Conselho de Administração
• Estabelece as diretrizes de risco para a Companhia;
• Aprova a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e suas futuras revisões;
• Manifesta-se sobre as sugestões de alteração da estrutura operacional de gerenciamento de
riscos e aprova eventuais sugestões de alterações, caso entenda necessário;
• Supervisiona as atividades de gerenciamento de riscos e compliance da Companhia;
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• Atua e interage com o Comitê de Auditoria de forma a assegurar o cumprimento das diretrizes
de riscos estabelecidas; e
• Aprovar periodicamente a matriz de riscos e seus indicadores.
4.2.

Diretoria Executiva
• Suporta as decisões do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria no que tange a
mitigação dos riscos;
• Implementa as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração, respeitando e fazendo todos os demais profissionais respeitarem as suas
definições;
• Subsidia recursos para a implementação de controles internos efetivos e estratégias de mitigação
de riscos;
• Garante uma agenda periódica de treinamentos sobre conduta e ética para a administração e
colaboradores da Companhia, em conjunto com a área de compliance; e
• Mantém um ambiente de controles internos e de compliance efetivo.

4.3.

Comitê de Auditoria
• Avalia e monitora as exposições de risco da Companhia;
• Acompanha, exige e zela pelo fiel cumprimento: (i) das leis e normas aplicáveis aos negócios e
atividades da Companhia; (ii) do Código de Conduta; e (iii) das regras, regimentos, políticas e
manuais internos;
• Assegura a adequação, fortalecimento e funcionamento dos sistemas de controles internos da
Companhia;
• Zela e dissemina o comprometimento da Companhia por uma gestão pautada pelos pilares de
governança corporativa, sustentabilidade e ética empresarial;
• Combate todas as formas de corrupção;
• Emite recomendações sobre situações de potencial conflito de interesses entre partes
relacionadas da Companhia;
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• Identifica, avalia, comunica, monitora e trata os riscos estratégicos, inerentes, operacionais e de
compliance;
• Reporta ao Conselho de Administração os resultados das avaliações dos riscos; e
• Investiga denúncias oriundas ou não do Canal Confidencial de forma isenta e respeitando a
integridade do denunciante e do denunciado, observado o disposto na Política de Compliance da
Companhia.
4.4.

Comitê de Finanças
• Avalia e define as estratégias financeiras da Companhia relacionadas a empréstimos e
financiamentos, identificando eventuais riscos financeiros aos quais a Companhia possa vir a
estar exposta; e
• Reporta ao Conselho de Administração os resultados das avaliações dos riscos.

4.5.

Comitê de Compliance
• Avalia questões de dilemas éticos que possam surgir dentro da LOG;
Acompanha, exige e zela, em conjunto com o Comitê de Auditoria, pelo fiel cumprimento: (i) das leis
e normas aplicáveis aos negócios e atividades da LOG; (ii) do Código de Conduta; e (iii) das regras,
regimentos, políticas e manuais internos;
• Combate todas as formas de corrupção e/ou favorecimento, em conjunto com o Comitê de
Auditoria;
• Emite recomendações sobre situações de potencial conflito de interesses que possam gerar um
risco de compliance; e
• Analisa, em conjunto com a área de compliance, desvios de conduta e descumprimentos dos
normativos internos que venham a ser identificados/relatados, seja pelas atividades de

5

monitoramento ou por relato advindo do Canal Confidencial, reportando-se ao Comitê de
Auditoria.
4.6.

Assessoramento e Gestão:
• É de responsabilidade dos gestores das áreas da Companhia, assegurar a operacionalização do
gerenciamento de riscos, implementando ações preventivas e corretivas aos riscos identificados;
• Ser proativo na identificação de riscos comunicando-os sempre ao Comitê de Auditoria;
• Devem contribuir através de fornecimento de informações que subsidiem as apurações
realizadas pelo Comitê de Auditoria; e
• Desenvolvem processos e procedimentos, treinamentos e formas de comunicação que permitam
a disseminação, de forma consistente, do gerenciamento de riscos na Companhia.

5. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
5.1.
Os riscos estratégicos são identificados através de rodadas de discussões com o Comitê de Auditoria
e pessoas designadas, além de benchmark com empresas de porte e mercado semelhantes.
5.2.
Os riscos operacionais e inerentes são identificados através da execução de auditorias nos
processos, e de apreciação de denúncias com constatação de fraudes.
5.3.
Os riscos de compliance são identificados através de rodadas de discussões com o Comitê de
Auditoria e o Comitê de Compliance, além de gestores das áreas de negócios.
6. AVALIAÇÃO DE RISCOS
6.1.
Os riscos são avaliados conforme metodologia própria do Comitê de Auditoria. Uma vez avaliados,
os riscos são catalogados e classificados de acordo com a sua tipologia de risco e grau de exposição. Os riscos
operacionais recebem classificação de grau: alto, médio e baixo considerando-se duas variáveis: (i) se o risco
é ou não inerente; e (ii) se existe ou não falhas de controles que expõem a Companhia ao risco. Os riscos
estratégicos são classificados em uma escala de vulnerabilidade que varia de 1 a 7, do menos ao mais
vulnerável.
6.2.
Uma vez avaliados, os riscos são catalogados e classificados de acordo com a sua tipologia de risco
e grau de exposição. Os riscos de compliance recebem classificação de grau: alto, médio e baixo
considerando-se duas variáveis: (i) impacto; e (ii) probabilidade. Foi desenvolvida uma matriz de riscos de
compliance e um plano de ação com recomendações que deve ser revisitado periodicamente.
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7. TRATAMENTO DE RISCOS
7.1.
Os riscos podem ser aceitos, conforme deliberação do Conselho de Administração, não implicando
na necessidade de adequação de processos e controles. Quando os riscos não são aceitos, se estabelece a
obrigação de adequação dos processos e controles para sua mitigação.
7.2.
Para cada risco estratégico são definidos processos contingenciais para que se garanta a
continuidade do negócio da Companhia em caso de exposição, minimizando os eventuais danos.
8. REAVALIAÇÃO DE RISCOS
8.1.
Os riscos operacionais e de compliance são reavaliados conforme sua classificação de grau. Riscos
altos são reavaliados a cada 3 (três) meses, médios a cada 6 (seis) meses e baixos a cada 12 (doze) meses.
8.2.
Os riscos estratégicos e inerentes são reavaliados a cada 6 (seis) meses independente da
classificação de vulnerabilidade.
9.

PENALIDADES

9.1.
Qualquer violação ao disposto na presente Política será submetida ao Conselho de Administração
da Companhia, devendo ser adotadas as penalidades cabíveis, sem prejuízo das penas previstas na legislação
vigente.
10.

DÚVIDAS

10.1. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos acerca da aplicação desta Política deverão ser encaminhadas
à área de Compliance da Companhia, através do e-mail compliance@logcp.com.br, ou do telefone (31)
3615-8341.
11.

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Caberá ao Conselho de Administração avaliar a adequação da presente Política e realizar alterações
sempre que necessário.
11.2. Esta Política está disponível no website da Companhia (www.logcp.com.br/ri), bem como no
website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
11.3. A presente Política entra em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho de Administração, e
permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário. As
eventuais alterações da presente Política de Gerenciamento de Riscos deverão ser aprovadas pelo Conselho
de Administração.

*

*
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