POLÍTICA CORPORATIVA 2018
DOC.EMB 10428 – POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS
CONTEÚDO
1. OBJETIVO
Esta política propõe-se a orientar todos empregados da Companhia quanto às ações que
visam reduzir às exposições aos riscos (incertezas), com o objetivo de assegurar que a
identificação, análise, avaliação e gerenciamento dos riscos sejam realizados de acordo as
necessidades e melhores práticas estabelecidas pela Embraer, aumentando a probabilidade
de atingirmos as metas de curto, médio e longo prazo.
2. ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO
A Política de Gestão de Riscos Empresariais abrange a Embraer S.A e suas Controladas
que, direta ou indiretamente, participam do processo de Gestão de Risco. Considerando o
horizonte de PA (Plano de Ação – 2 anos) e PE (Plano Estratégico – até 15 anos) da
Embraer SA e, consequentemente, das respectivas áreas da Companhia.
A Gestão Integrada de Riscos é aplicada às Vice-Presidências e/ou a qualquer área da
Companhia que deseje utilizar as ferramentas disponibilizadas pela área de Riscos e
Controles Internos como suporte à condução de seus processos de forma a buscar redução
da exposição aos riscos, internos ou externos, inerentes aos negócios da Embraer e que os
mesmos sejam identificados, priorizados, avaliados e mitigados.
A Companhia possui políticas específicas para tratar os riscos das operações financeiras
(vide Política de Gestão Financeira – doc.emb Nº 11720) e o desdobramento de eventos
cujas consequências possam colocar em risco a continuidade das operações da Companhia
(vide Política de Gestão de Crise – doc.emb Nº 12326).
3. DEFINIÇÕES
Apetite / Tolerância de Riscos: O apetite ao risco é a exposição que a Companhia está
disposta a aceitar para atingir suas metas e objetivos, preservar e criar valor, estando
diretamente relacionada à sua estratégia. A tolerância ao risco reflete a filosofia de
gerenciamento de riscos da Embraer SA. O apetite ao risco é o nível aceitável de variação,
considerando o atendimento de objetivos específicos da Companhia.
Conselho Administrativo (CA): é órgão de deliberação colegiada cujas atribuições e
poderes se encontram previstos no Estatuto Social e na lei.
Comitê de Auditoria e Riscos (CAR): órgão sem poder deliberativo ou de gestão, destinado
a auxiliar o Conselho de Administração no exercício de suas funções, com foco no
acompanhamento e avaliação de riscos, de informações gerenciais e contábeis e de
Compliance. O Comitê também exerce as funções de Audit Committee para os fins da
legislação norte-americana e de Comitê de Auditoria Estatutário.
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Controles Internos: Controle Interno (vide Avaliação Anual de Controles Internos – doc.emb
Nº 6062) compreende o plano de organização e todos os métodos e ações tomadas na
Companhia para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados
contábeis, desenvolver a eficiência nas operações, etc.
Embraer S.A.: refere-se aos offices / sites da Companhia (Brasil e exterior) e suas
empresas Controladas.
Gestão de Riscos: conceito de avaliação e gerenciamento de incertezas (riscos)
enfrentadas pela Companhia por meio de um enfoque estruturado de controles que alinha
estratégia, processos, pessoas, tecnologia e conhecimentos, objetivando a preservação e
criação de valores aos stakeholders. Como uma das principais referências de estrutura
integrada de Gestão de Riscos e Controles Internos, a Embraer busca seguir as diretrizes
estabelecidas pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) versões 2013 e COSO ERM II (Enterprise Risk Management).
Impacto: resultado ou efeito de um evento, que a Companhia pode estar exposta em relação
aos objetivos de negócio, antes e/ou depois da avaliação do respectivo risco, podendo ser de
ordem tangível ou intangível de acordo com o apetite.
Plano de Ação (PA): instrumento de caráter corporativo que consolida uma visão de dois
anos das estratégias e resultados pretendidos pela Companhia. Anualmente seu conteúdo é
revisado, através do ciclo de Planejamento Empresarial e aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Plano Estratégico (PE): instrumento de caráter corporativo que consolida uma visão de
quinze anos das estratégias e resultados pretendidos pela Companhia.
Política: É um conjunto de diretrizes da Companhia em relação a um tema relevante,
aplicável a Embraer e suas Companhias controladas que possuem quadro funcional. A
Política norteia as ações em todos os níveis da Companhia.
Process Owner: responsável por determinados processos dentro da Companhia. Este
colaborador zela pelo ciclo de vida do processo e de seu resultado. Importante ressaltar que
o Process Owner é um papel e não um cargo ou função.
Riscos: definido no COSO ERM (Enterprise Risk Management), risco é a possibilidade de
ocorrência de um evento, oriunda de fontes internas ou externas, capaz de afetar
adversamente o atendimento dos objetivos da Companhia.
Risk Owner: responsável por garantir que o risco seja gerenciado adequadamente e por
apoiar na definição e implementação dos planos de ação necessários para a remediação e/
ou minimização dos riscos.
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Vulnerabilidade: É o nível de exposição ao risco considerando a atual estrutura de controles
da Companhia: técnicas atuais para mitigação de riscos, eficiência e eficácia de controles,
histórico e impactos anteriores de riscos, complexidade do gerenciamento de riscos, nível de
crescimento e contratação. É a extensão à qual a Companhia pode estar exposta em relação
aos objetivos de negócios ou desprotegida em relação aos impactos negativos depois que os
controles existentes foram avaliados.
4. DIRETRIZES
As diretrizes aqui apresentadas definem e caracterizam as macro etapas do processo de
Gestão de Riscos Empresariais da Companhia que correspondem:
• Fortalecer a Cultura da Gestão de Riscos Empresariais;
• Definir papéis e responsabilidades;
• Padronizar conceitos e práticas;
• Assegurar que os princípios da Governança sejam seguidos;
• Suportar o atingimento de objetivos e metas da Embraer e suas Controladas.
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4.1 Tipologia de Riscos:
Os riscos empresariais podem ser classificados:
4.1.1 Riscos Estratégicos: riscos associados às decisões estratégicas da alta
administração da Companhia que visam atingir seus objetivos de negócios,
assegurando a capacidade ou habilidade da Embraer em proteger-se ou adaptarse às mudanças do ambiente que ela esteja inserida.
4.1.2 Riscos Financeiros: riscos que possam afetar as operações financeiras da
Companhia.
4.1.3 Riscos Regulatório/Legais: riscos de sanções legais ou regulatórias, de perda
financeira ou de reputação que a Embraer pode sofrer como resultados de falhas
no cumprimento da aplicação de leis, acordos, regulamentos, Código de Ética e
Conduta, dentre outros.
4.1.4 Riscos Operacionais: os riscos operacionais referem-se às possíveis perdas de
eficiência e eficácia das operações da organização.
4.2 Definir Contexto
Anualmente, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Embraer S.A. definem
as metas (curto e médio prazo) e os objetivos estratégicos (longo prazo). Considerando os
resultados esperados, as influências dos ambientes internos e externos, além do apetite ao
risco, definem-se o Escopo e os Critérios a serem considerados na Gestão de Riscos
Empresariais.
4.3 Identificar Risco
Os riscos empresariais relacionados aos objetivos estratégicos da Companhia (Contexto) são
identificados e priorizados para assegurar que quaisquer materializações que venham a
ocorrer sejam conhecidas previamente e geridas em um nível aceitável.
4.4 Analisar Riscos
A área de Gestão de Riscos em conjunto com as Vice-presidências (Risk Owner e Process
Owner), analisam as fontes de riscos, áreas afetadas, causas e consequências potenciais
que podem influenciar adversamente as metas e/ou os objetivos estratégicos da Embraer.
4.5 Avaliar Riscos
Após a análise de cada incerteza, a área de Gestão de Riscos e as Vice-presidências (Risk
Owner e Process Owner) avaliam os riscos utilizando a ferramenta de posicionamento
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(“régua” com o apetite ao risco da Companhia – vide Procedimento de Gestão de Riscos
Empresariais). Os riscos são então posicionados considerando o Impacto e a
Vulnerabilidade.

4.6 Mitigar o Risco
Com base nos resultados, cada Vice-Presidência (Risk Owner e Process Owner) e/ou a alta
administração deve aprovar o tratamento a ser dado ao risco: evitar, compartilhar, reduzir ou
aceitar.
Caso a opção seja aceitar o risco, devem ser estabelecidas métricas de monitoramento. Nos
casos em que a definição seja de reduzir a exposição ao risco, planos de ação/mitigação
devem ser definidos e monitorados através de KRI’s (Key Risk Indicators), responsáveis e
prazo de conclusão.
4.7 Monitorar
Para que o gerenciamento de riscos empresariais seja efetivo, os Risk Owners e Process
Owners devem acompanhar os riscos identificados e priorizados, com base nas melhores
práticas de Gestão de Riscos estabelecidas pela Embraer.
4.8 Comunicar
A comunicação da Gestão de Riscos Empresariais tem como objetivo conscientizar e
capacitar continuamente os empregados para a disseminação da cultura de riscos.
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5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
5.1 Gerência de Riscos e Controles Internos:
•
•
•
•
•

Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de
riscos;
Apoiar e garantir a identificação e monitoramento dos riscos e seus respectivos planos
de ação;
Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
Reportar periódica e formalmente ao CAR, CA e RD, quando solicitado;
Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia.

5.2 Diretorias Executivas:
•
•
•
•
•

Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos em suas respectivas áreas, caso
necessário;
Gerenciar os riscos inerentes às suas atividades (identificar, avaliar e tratar);
Definir e acompanhar os planos de ação/mitigação para redução da exposição ao
risco, assim como definir o responsável e data da implantação do plano;
Informar à área de Gestão de Riscos e Controles Internos sobre a identificação de
novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

5.3 CEO e CFO:
•
•
•

Aprovar os documentos-chave (ex.: política de Gestão de Riscos Empresariais);
Acompanhar os riscos priorizados;
Avaliar os relatórios e resultados e prover os direcionamentos apropriados.

5.4 CAR (Comitê de Auditoria e Riscos):
•
•
•
•
•
•

Acompanhar e avaliar os riscos, de natureza operacional, mercadológica, de imagem,
de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela
Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Embraer;
Avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem
como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
Analisar e opinar sobre as diretrizes e políticas de gestão de risco empresariais,
principalmente na estimativa de impacto financeiro das perdas inesperadas em
situação normal e de estresse;
Analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e
órgãos reguladores no que tange o perfil e controle de risco da Companhia;
Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de
riscos;
O Comitê também exercerá as funções (i) Comitê de Auditoria (Audit Comitee) para os
fins da legislação norte-americana, especialmente o “Sarbanes-Oxley Act”, e de (ii)
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•

Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução 509, de 16 de novembro de
2011 (“Instrução CVM 509”), da Comissão de Valores Imobiliários (“CVM”).
Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Embraer, inclusive podendo requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos.

5.5 CA (Conselho de Administração):
•
•
•

Aprovar a Política de Gestão de Riscos Empresariais e revisá-la sempre que
necessário;
Identificar, supervisionar e acompanhar os riscos que a Embraer estiver exposta,
sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras;
Acompanhar a implementação da Política e assegurar a existência de plano de
administração de crises que permita a Companhia ultrapassá-las de forma segura.
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