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1. INTRODUÇÃO  

A Política de Gestão de Riscos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, tem 
em vista o aprimoramento da Governança Corporativa, além do 
desenvolvimento, disseminação e implementação de diretrizes de 
gerenciamento de riscos corporativos e apoio a melhorias contínuas dos 
processos organizacionais, contribuindo para o alcance dos objetivos 
estratégicos.  

A gestão de risco tem o objetivo de gerenciar e controlar a potenciais ameaças, 
seja qual for a sua manifestação. Isso implica no planejamento visando melhor 
tratamento dos riscos com objetivo de minimizar os impactos caso estes 
venham a se materializar. Trata-se de uma estratégia que envolve o trabalho 
de se antecipar a possíveis situações buscando responder com rapidez aos 
eventos, incertezas e mudanças de cenários.  

O método escolhido pela CEDAE baseia-se no modelo internacional COSO ERM 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 
Enterprise Risk Management Framework 2004) e as normas ABNT NBR ISO 
31000:2018 e ABNT ISO GUIA 73:2009 

 

2. ABRANGÊNCIA 

A presente Política de Gestão de Riscos se aplica a todos os acionistas, 
administradores, conselheiros fiscais, membros de comitês estatutários, 
demais colaboradores, terceiros e as instituições ligadas à CEDAE como a 
Previdência Complementar (PRECE) e Caixa de Assistência dos Empregados 
da CEDAE (CEDAE SAÚDE) enquanto patrocinados pela CEDAE.  

Todas as partes abrangidas pela presente Política são responsáveis por 
compreendê-la e cumpri-la. 
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3. OBJETIVO 

Esta política tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes, competências 
e conceitos a serem observadas e seguidos pela Gestão de Riscos da CEDAE, 
procurando proporcionar a maior transparência, fortalecimento e 
disseminação da cultura e das boas práticas em todos os níveis da companhia. 

 

4. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission / Comitê das Organizações Patrocinadoras): Instituição 
privada, sem fins lucrativos, que visa prover documentos e/ou relatórios 
financeiros com o maior nível de veracidade possível, utilizando, para isto, 
princípios como ética organizacional, transparência, controles internos, 
gerenciamento de riscos e governança corporativa. Este Comitê estabeleceu a 
metodologia denominada COSO ERM (Enterprise Risk Management/ Gestão 
de Riscos Corporativos), referência de mercado no tema. 

3.2 Governança Corporativa: É o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, 
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. São princípios 
de governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas 
(accountability) e responsabilidade corporativa. 

3.3 Evento: Ocorrência ou mudança em uma ou mais situações, podendo ter 
várias causas e consequências. 

3.4 Gestão de riscos: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma 
organização no que se refere a riscos. 

3.5 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. 
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3.6 Plano de ação: Ferramenta que traça uma metodologia para alcance de 
objetivo. Trata-se de um planejamento que define ações necessárias para 
atingir objetivos, cronograma e prazos, responsáveis por cada tarefa e 
recursos financeiros. 

3.7 Plano de contingência: Medidas que devem ser adotadas em caso de 
materialização do risco, para minimizar as consequências negativas e garantir 
a continuidade do funcionamento das suas atividades da Companhia. 

3.8 Probabilidade: Referir-se à chance de algo acontecer não importando se 
definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, 
qualitativa ou quantitativamente, e se descrita em termos gerais ou 
matemáticos.  

3.9 Risco: É a incerteza sobre a possibilidade de perdas ou ganhos 
relacionados ao rumo dos acontecimentos relativos aos objetivos estratégicos 
da Companhia. É normalmente expresso em fontes de risco, eventos 
potenciais, suas consequências e suas probabilidades. 

3.10 Apetite a risco: Nível de risco que uma organização está disposta a 
correr para atingir seus objetivos organizacionais. 

3.11 Fonte de risco: Elemento que individualmente ou combinado, tem o 
potencial para dar origem ao risco. 

 

5. DIRETRIZES  

5.1 A Gestão de Riscos deverá estar alinhada e integrada ao planejamento 
estratégico, à gestão e à cultura da CEDAE.  

5.2 A Gestão de Riscos deve ser implementada, observando as seguintes 
diretrizes: 

 Auxiliar na missão, visão e objetivos estratégicos;  
 Aderir à integridade e aos valores éticos; 
 Subsidiar a tomada de decisões; 
 Identificar as incertezas dos processos; 
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 Integrar os processos organizacionais e as melhorias contínuas; 
 Criar resiliência e capacidade de resposta eficaz. 
 Disseminar a cultura sobre a importância da gestão de riscos à todos os 

colaboradores.  

5.3 A cultura de gestão de riscos orientada a processos deverá ser disseminada 
por todos os níveis hierárquicos da Companhia, com linguagem clara e concisa. 

5.4 Deve ser elaborado um planejamento anual de gestão de riscos que norteia 
os trabalhos a serem executados, cuja aprovação é feita pelo Conselho de 
Administração. 

5.5 Os riscos estratégicos devem ser informados às partes interessadas, 
segundo critério da Companhia, sempre de acordo com as melhores práticas 
de governança corporativa. 

5.6 Os riscos estratégicos devem ser avaliados e acompanhados pelo Comitê 
de Auditoria, Conselho de Administração, Diretoria Executiva. 

5.7 Os riscos devem ser classificados segundo o grau dos mesmos quanto ao 
seu impacto e probabilidade. 

5.8 Tipos de riscos: 

a) Riscos estratégicos: riscos associados às decisões estratégicas da alta 
administração da Companhia que visam atingir seus objetivos de 
negócios.   

b) Riscos financeiros: riscos que possam afetar as operações financeiras da 
Companhia 

c) Riscos regulatório/legais: riscos de sanções legais ou regulatórias, de 
perda financeira ou de reputação que a Companhia pode sofrer como 
resultados de falhas no cumprimento da aplicação de leis, acordos, 
regulamentos, Código de Ética e Conduta, dentre outros.  

 

d) Riscos operacionais: os riscos referentes as possíveis perdas de 
eficiência e eficácia das operações da organização. 
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5.9 O processo de gestão de riscos deve ser periodicamente revisado com o 
objetivo de favorecer a melhoria contínua e consiste nas seguintes etapas:  

5.9.1 Ambiente interno – Deve-se estabelecer as diretrizes pela qual os riscos 
deverão ser identificados e a maneira como será abordado âmbito da 
Companhia, incluindo a cultura de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a 
integridade e os valores éticos. 

5.9.2 Fixação de objetivos – Todas as unidades organizacionais devem ter 
objetivos estabelecidos e alinhados a missão e a visão da Companhia. Esses 
objetivos devem proporcionar suporte é necessária para permitir a 
identificação de eventos que potencialmente impeçam sua consecução. 

5.9.3 Identificação do risco – Etapa que consiste na identificação de eventos 
internos e externos que possam afetar as atividades e os objetivos da 
Companhia. 

5.9.4 Avaliação do risco – Deve-se analisar os riscos e as fontes de riscos e 
avaliá-los seguindo a perspectiva da probabilidade de ocorrência e o impacto 
em caso de materialização do mesmo seguindo premissas estabelecidas pela 
administração. Esses riscos são avaliados quanto à sua condição de inerentes 
e residuais.  

5.9.5 Resposta aos riscos – Decisão a ser tomada mediante o risco identificado, 
o tratamento divide-se em aceitar o risco, mitigar, transferir ou descontinuar. 
A escolha da estratégia dependerá do nível de apetite a riscos previamente 
estabelecido pela organização em confronto com a avaliação estabelecida.  

5.9.6 Atividade de controle – Políticas estabelecidos para assegurar a execução 
da resposta ao risco. Incluem uma gama procedimentos de controles 
preventivos e/ou detectivos da gestão, bem como a preparação prévia de 
planos de contingência e respostas à materialização dos riscos. 

5.9.7 Informação e comunicação – Informações devem ser comunicadas de 
forma tempestiva para que se permita o cumprimento das responsabilidades, 
possibilitando o gerenciamento de riscos e a tomada de decisão. A 
comunicação das informações produzidas deve atingir todos os níveis, por 
meio de canais claros e abertos. 
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5.9.8 Monitoramento – Atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações 
independentes, que irão assegurar a integridade da gestão de riscos. 

5.10 Os colaboradores envolvidos com as atividades de gestão de riscos devem 
ser capacitados na metodologia utilizada. 

5.11 As diretrizes apontadas nesta política definem e caracterizam as macros 
etapas dos processos de controles internos e gestão de riscos. 

 

6. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1 Conselho de Administração: Além das atribuições regimentais e 
estatutárias previstas, apoiar e promover integração das práticas de gestão de 
riscos ao processo decisório; aprovar a política institucional de gestão de 
riscos; aprovar os níveis de apetite aos riscos aceitos no âmbito da CEDAE. 

6.2 Presidência: Além das atribuições regimentais e estatutárias previstas, 
apoiar e zelar pelo cumprimento e observância das responsabilidades da 
gestão de riscos na Companhia. 

6.3 Diretoria Executiva: Além das atribuições regimentais e estatutárias 
previstas, apoiar e zelar pelo cumprimento e observância das 
responsabilidades da gestão de riscos na Companhia; aprovar manuais, 
normas e diretrizes referentes à metodologia de gerenciamento de riscos; 
definir os níveis de apetite a riscos aceitos no âmbito da CEDAE. 

6.4 Comitê de Auditoria: Além das atribuições regimentais e estatutárias 
previstas, avaliar e monitorar as atividades desenvolvidas na gerência de 
Gestão de riscos da Companhia. 

6.5 Conselho Fiscal: Além das atribuições regimentais e estatutárias 
previstas, acompanhar e contribuir para o fortalecimento da gestão de riscos. 

6.6 Assessoria de Governança Corporativa: Dentre as atribuições 
destacam-se elaborar as políticas institucionais de governança corporativa, 
disseminar a cultura de gestão de risco em todos os níveis da Companhia, 
avaliar e opinar sobre a metodologia de gerenciamento de riscos. 
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6.7 Gerência de Controles Internos: Dentre as atribuições destacam-se 
auxiliar as unidades organizacionais nas atividades de 
identificação/implantação/adequação de controles internos; alinhar a 
estrutura dos controles internos aos riscos corporativos e objetivos do 
negócio; acompanhar as avaliações independentes de controles internos 
realizadas pela Auditoria Interna; assegurar que o sistema de controles 
internos seja continuamente revisado e atualizado de forma a garantir sua 
efetividade da Companhia. 

6.8 Gerência de Gestão de Riscos: Dentre as atribuições destacam-se o 
monitoramento os riscos estratégicos e operacionais de modo a permitir que 
as respostas adotadas resultem na manutenção dos riscos em níveis 
adequados conforme a política estabelecida; identificar mudanças nos níveis 
de apetite a risco; dar suporte à identificação, avaliação, seleção de respostas 
e monitoramento de riscos, verificando continuamente a adequação e a 
eficácia da gestão de riscos. 

6.9 Gerência de Compliance: Dentre as atribuições destaca-se o 
monitoramento dos riscos de regulatórios/legais avaliando-os 
periodicamente, ou sempre que ocorrerem alterações no ambiente regulatório 
ou mudanças na estrutura ou estratégia da organização.  

6.10 Auditoria Interna: Além das atribuições regimentais acompanhar, aferir 
a efetividade do gerenciamento de riscos e a adequação dos controles internos; 
fornecer à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração avaliações 
abrangentes e independentes, conforme aprovado no Plano Anual de 
Auditoria Interna pelo Conselho de Administração. 

6.11 Demais unidades organizacionais: além das atribuições regimentais, 
conhecer e aplicar a política de gestão de riscos; identificar, analisar e avaliar 
os riscos corporativos dos processos sob sua responsabilidade; propor 
respostas e respectivas medidas de controles internos a serem implementadas 
nos processos organizacionais sob sua responsabilidade, visando mitigar 
riscos; monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas 
de controles implementadas nos processos organizacionais sob sua 
responsabilidade; reportar às gerências de Gestão de riscos e/ou Controles 
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internos as mudanças ou fragilidades encontradas nos processos da 
Companhia. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

7.1 Lei Federal nº 12.846/2013 

7.2 Lei Federal nº 13.303/2016 

7.3 Decreto Estadual nº 46.188/17 

7.4 Lei Estadual nº 7.753/17 

7.5 Publicação IBGC – Gerenciamento de Riscos Corporativos – Evolução em 
Governança e Estratégia 

7.6 IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016 

7.7 ABNT ISO GUIA 73:2009   

7.8 ABNT ISO GUIA 31000:2009 

7.9 ABNT ISO GUIA 31000:2018 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Esta política é única no âmbito da CEDAE e deverá ser aplicada em todos 
os níveis organizacional. 

8.2 O não cumprimento das disposições contidas nesta política sujeita o(s) 
responsável(eis) às penalidades previstas no Regimento Disciplinar da CEDAE. 

8.3 Esta política será revisada pela assessoria de gestão de riscos a cada 2 
(dois) anos, ou sempre que for necessária, conforme entendimento da alta 
administração da Companhia. 

8.4 A presente Política de gestão de riscos, entra em vigor produzindo os seus 
efeitos, a partir da sua publicação no site da CEDAE. 
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8.5 Esta Política, aprovada pelo Conselho de Administração, encontra-se 
disponível no endereço eletrônico 
http://www.cedae.com.br/governancacorporativa e deverá ser divulgada a 
todas às partes interessadas. 

9. INFORMAÇÕES DE CONTROLE

9.1 Etapas de Aprovação

Responsável Área Assinatura 

Elaboração Gerência de Gestão de Riscos 

Revisão 
Gerência de Compliance 

Assessoria de Governança Corporativa 

Aprovação Conselho de Administração 

9.2 Controle de Alterações 

N° da alteração Data do documento Descrição da alteração 

V.1 27/07/2018 Primeira versão. 

V.2 11/01/2022 Segunda versão. 




