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1. Introdução
A Política de Gestão de Riscos das sociedades investidas da Trivèlla M3 Investimentos
S.A., visa orientar as Sociedades Investidas quanto à Identificação e a Gestão de Riscos
que devem ser monitorados, visando assim melhores níveis de governança e mitigando
perdas financeiras.
2. Objetivos
A presente Política de Gestão de Riscos das Sociedades Investidas (“Política”) tem por
objetivo estabelecer as regras relativas à identificação de riscos inerentes aos negócios
das Sociedades Investidas (“Investidas”) da Trivèlla M3 Investimentos S.A. (“TM3 Capital”
ou “Gestora”) trazendo uma maior gestão das ocorrências e a orientação à administração
da companhia quanto à mitigação.
A orientação através da presente Política tem como propósito assegurar o cumprimento
das exigências de prevenção e identificação de potenciais riscos que acarretem em uma
perda de valor da Investida, visando sempre adotar as melhores práticas de governança
para gestão e mitigação dos riscos.
3. Identificação e Registro de Riscos
A TM3 Capital reconhece que no exercício das atividades das Investidas, podem ocorrer
situações de Riscos, que podem comprometer a continuidade dos negócios bem como o
crescimento da companhia.
Para efeitos da presente Política, são classificáveis como Riscos relevantes, qualquer
previsão de processos jurídicos, serviços, obrigações ou eventos que possam ocorrer e
que vão contra a estratégia de crescimento da Investida, causando impactos financeiros
diretos ou indiretos, independentemente do seu valor ou probabilidade de ocorrer.
Durante o processo de identificação de Riscos, a Investida deve realziar a análise com o
foco em sete grandes blocos:
i.

ii.

iii.

Riscos Organizacionais: É durante o processos de construção do
planejamento estratégico que são identificados os pontos fortes e fracos da
empresa, onde claramente indentifica-se Riscos no alicerce Organizacional da
Investida. O modo com que a empresa é estruturada deve ser devidamente
planejado desde o início do negócio, para que os lucros sejam constantes.
Riscos Comerciais: Alguns erros podem ocorrer neste processo como o
desconhecimento das metas da empresa, do público-alvo, do potencial
produtivo da empresa e dos gastos envolvidos, gerando despesas
desnecessários, perda de clientes ou desempenho abaixo do esperado, além
de lidar com a imagem da Investida.
Riscos Operacionais: É necessária a existência de um processo de segurança
da informação que contemple aspectos organizacionais (políticas, normas), de
controle de acesso a sistemas, de continuidade do negócio no que diz respeito
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iv.

v.

vi.

vii.

aos recursos de informação, de desenvolvimento e manutenção de sistemas,
de treinamento e conscientização dos usuários, a falta destes pode acarretar
na interrupção das operações além de processos judiciais por falta de controle
sobre as informações sigilosas.
Riscos Tecnológicos: Muitos sistemas de informação são construídos sem a
documentação adequada, sem a formalização necessária, implantados sem a
homologação das áreas envolvidas e sem definição das necessidades de
disponibilidade em situação normal ou em situação de contingência. O custo
de eventuais reparos ou a perda ou sequestro de dados devem ser pauta
constante na identificação deste tipo de risco.
Riscos de Governança: Governança corporativa é um conjunto de práticas e
costumes que uma empresa adota para fortalecer a organização e alinhar os
interesses do negócio, dos sócios, dos diretores, acionistas e outros
stakeholders, e a concilição esses interesses com os órgãos de fiscalização e
regulamentação devem ser objeto constante de verificação e mitigação de
enventuais conflitos de interesses, societários ou legais.
Riscos Financeiros: As operações financeiras da Investida devem ser
monitoradas constantemente a fim de indentificar Riscos de crédtio, cambial,
juros de financiamento e fluxo de caixa. A avaliação de Além da saúde
financeira da Investida, deve-se identificar eventuais Riscos tributários, de
irregularidades ou fraudes de lançamentos fiscais e de atendimento às normas
contábeis, independente da motivação.
Riscos Trabalhistas: Riscos trabalhistas são considerados como as
contingências que podem surgir por falhas no cumprimento das legislações
trabalhistas . Em geral, eles podem ocorrer por falta de políticas internas
adequadas, desatualização das normas legais ou por falhas na gestão de
recursos humanos.

Todos os Riscos identificados devem acompanhar a sua descrição detalhada, visando o
entendimento por qualquer membro da Administração da Investida, bem como a
continuidade no processo de monitoramento.
Ao analisar os Riscos mapeados, deve-se identificar o valor do Impacto Financeiro
provável que este evento pode trazer como prejuízo para a companhia, diretamente,
operacionalmente ou como um desdobramento no caso deste ocorrer, bem como a
descrição da premiça utilizada na definição do valor.
O último registro à ser realizado é quanto à probabilidade de ocorrência do fator de Risco
mapeado, que dever ser classificado em:
• Quase certo
• Provável
• Possível
• Improvável
• Remota
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4. Classificação de Riscos
4.1. Classificação Quantitativa
A etapa de Identificação e Registro de Riscos é de suma importância para que a
Classificação dos Riscos ocorra de forma correta. A Classificação Quantitativa dos Riscos
é realizada através da análise percentual do Impacto Financeiro sobre o faturamento dos
ultimos 12 meses da Investinda, tanto para cada Risco identificado, como para o Impacto
Financeiro total, resultado da soma de todos os Riscos para avaliar a exposição total da
Investida.

Impacto Financeiro
Risco % (R) =

Faturamento
(últimos 12 meses)

Risco

Classificação

R<1

Muito baixo

1<R<2

Baixo

2<R<3

Médio

3<R<5

Alto

R>5

Muito alto

x 100

4.2. Classificação Qualitativa
A Classificação Qualitativa dos Riscos é realizada através da combinação entre o Risco
Quantitativo e a Probabilidade, e é mapeado através da Matriz Qualitativa de Risco, onde:
Riscos Desprezíveis
Riscos Marginais
Riscos Médios
Riscos Críticos
Riscos Intoleráveis
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Probabilidade

Matriz Qualitativa de
Risco

Risco Quantitativo
Muito baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

Quase Certo
Provável
Possível
Improvável
Remota

Os quadrantes da matriz são a principal diretriz para a Administração da Investida atuar na
prevenção e mitigação destes Riscos, que devem voltar seus esforços aos Riscos
Intoleráveis, monitorando e reportando cada atualização.
5.

Gestão de Riscos

Com base na Classificação dos Riscos a Companhia Investida ou qualquer um de
seus membros, deverá reportar à Administração da Investida, ao Conselho de
Administração e à TM3 Capital, no mínimo trimestralmente, uma atualização dos
Riscos mapeados e o andamento dos processos de mitigação.
Caso haja a identificação de algum Risco Intolerável, este deve ser reportado dentro do
prazo máximo de cinco dias úteis, contados de sua identificação, para que seja
elaborado um plano de Gestão do Risco.
Caso seja identificado algum Risco Crítico, este deve ser reportado dentro do prazo
máximo de dez dias úteis, contados de sua identificação, para que seja elaborado um
plano de Gestão do Risco.
No caso dos Veículos de Investimento a comunicação deverá ser também
direcionada ao Comitê de Investimento e aos Cotistas por intermédio do
Administrador.
No âmbito da gestão de situações de Risco, a Investida deve garantir que:
a) As situações de Risco Identificadas serão reportadas de forma clara e
transparente;
b) Respeitará os prazos de notificação aos Administradores, Conselho de
Administração e Gestora;
c) Através do Conselho de Administração, serão deliberadas os Planos de Gestão
de Riscos; e
d) A companhia executará os Planos definidos pelo Conselho de Administração.
6. Atualização
Todos os processos aqui mencionados, devem ser realizados no mínimo
trimestralmente, visando sempre atender a atualizações mensais com informações
atualizadas e re-classificas.
No caso de re-classificação de um risco já existente para Risco Intolerável ou Risco
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Crítico, deve-se realizar o procedimento de notificação de acorodo com o Capítulo
5.
7. Descumprimento
O descumprimento das regras descritas nesta Política pode ser considerado
violação grave de deveres de conduta e, em consequência, pode dar lugar à
aplicação de medidas disciplinares, sanções contratuais ou a eventual
responsabilidade cível e criminal.
8. Considerações Finais
Todas as dúvidas sobre as diretrizes desta Política podem ser esclarecidas com a área de
Compliance da TM3 Capital.
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