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1. OBJETIVO
Estabelecer o direcionamento estratégico e orientar as decisões relativas ao processo
de gerenciamento de riscos por meio de princípios, diretrizes e competências
possibilitando a identificação, a avaliação, a priorização, o tratamento, a comunicação
e o monitoramento dos riscos do negócio. A política visa, ainda, a proporcionar uma
linguagem comum de gerenciamento de riscos, de modo que divulgue e estimule a
cultura de gerenciamento de riscos na Companhia.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas.
3. REFERÊNCIAS
•

ABNT NBR ISO 31000 – Gerenciamento de riscos – Princípios e Diretrizes.

•

ABNT NBR ISO Guia 73:2009 – Gerenciamento de riscos – Vocabulário.

•

COBIT – Control Objectives for Information and related Technology.

•

COSO - Internal Control - Integrated Framework.

•

COSO ERM - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
- Enterprise Risk Management.

•

Guia de gerenciamento de riscos – IBGC.

•

Política de Governança Corporativa (POL 01.006).

•

Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

4. DEFINIÇÕES
4.1. Apetite a risco: nível máximo ao qual a Companhia está disposta a se expor em
relação ao(s) Risco(s) para cumprir seus objetivos estratégicos, operacionais,
financeiros e afins.
4.2. Classificação do risco: estabelecimento de escala de valores para os Riscos, em
função do seu impacto e probabilidade.
4.3. Compliance: cumprimento de regulamentações, leis (cíveis, fiscais, tributárias,
trabalhistas, ambientais etc.), covenants, contratos e normas, procedimentos,
diretrizes e políticas internas que se aplicam ao negócio.
4.4. Dono do risco: gestor responsável pela determinação do Risco.
4.5. Fator de risco: qualquer condição que possa ampliar a probabilidade de ocorrência
do Risco.
4.6. Grupo Executivo de Riscos (GER): grupo formado pelos membros da Diretoria
Executiva e pelo responsável pela área de Auditoria Interna, sendo estes
responsáveis pela avaliação e pelo direcionamento de temas elaborados e propostos
pelos Donos dos Riscos. O Grupo Executivo de Riscos atua, ainda, com os Comitês
instituídos pela Companhia, em especial o Comitê de Auditoria, e com o Conselho de
Administração.
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4.7. Heatmap: gráfico de calor demonstrando o posicionamento dos itens da Avaliação
Geral de Riscos.
4.8. Impacto do risco: avaliação qualitativa e/ou quantitativa do efeito do Risco nos
objetivos estratégicos da Companhia.
4.9. Indicador de risco - Key Risk Indicator (KRI): métrica utilizada para avaliar, com
base em análises dos ambientes interno e externo da Companhia, o nível dos Riscos
identificados em um processo.
4.10. Avaliação Geral de Riscos (AGR) ou Mapa de riscos: conjunto de Riscos e seus
respectivos Fatores de Risco atrelados aos objetivos do negócio.
4.11. Resposta aos riscos: conjunto de medidas adotadas pela Companhia para diminuir
o Risco inerente a um nível que esteja em consonância com o Apetite a risco da
Companhia.
4.12. Risco: é a possibilidade de um evento ocorrer e afetar a realização dos objetivos da
organização.
4.13. Riscos de compliance ou regulamentar: Riscos decorrentes de alterações,
impropriedades, inobservância ou inexistência de normas/legislação nacional e
internacional. Inclui o Risco legal, associado à inadequação ou deficiência em
contratos firmados pela Companhia, bem como a sanções em razão de
descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros
decorrentes das atividades desenvolvidas pela Companhia.
4.14. Riscos estratégicos: Riscos que ameaçam a Companhia no cumprimento de suas
estratégias. Desdobram-se em diversos outros subgrupos de Riscos, tais como:
Gestão e Modelo de Negócios, Continuidade dos Negócios, Político-econômico,
Governança, e Aquisições e Fusões.
4.15. Riscos financeiros: Riscos associados à exposição das operações financeiras da
Companhia. Desdobram-se em diversos outros subgrupos de Riscos, tais como:
Mercado, Crédito, Liquidez e Qualidade das informações para tomada de decisão
(estratégicas, financeiras e operacionais).
4.16. Risco inerente: exposição surgida (ou proveniente) de um Risco específico, antes de
alguma ação ter sido tomada para gerenciá-lo pela Companhia. Portanto, é um Risco
que a Companhia terá de enfrentar caso não consiga atuar de modo que altere a
probabilidade e/ou o impacto dos acontecimentos relacionados à Companhia.
4.17. Riscos operacionais: Riscos que se relacionam com a possibilidade de ocorrência
de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas, e afins) resultantes de falhas,
deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, fraudes
internas ou externas assim como eventos exógenos que possam interromper o
alcance dos objetivos relacionados à operação do negócio, como catástrofes naturais,
greves e atos terroristas. Desdobram-se em diversos outros subgrupos de riscos, tais
como: Engenharia, Gestão de Contratos, Estoques, Parceiros externos, Atendimento
ao Cliente, Sustentabilidade, Capital intelectual, Segurança da Informação,
Infraestrutura de TI, Contábil e Relatórios.
4.18. Risco planejado: Risco estimado após a implementação de respostas/planos de
ação para o tratamento do Risco.
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4.19. Risco priorizado: Risco identificado pelo Grupo Executivo de Riscos (GER) como
capaz de afetar a continuidade dos negócios.
4.20. Risco residual: Risco que se mantém após a adoção de planos de ação, iniciativas
e esforços para proporcionar Respostas aos riscos identificados na Companhia.
4.21. Stakeholders (Parte Interessada): agentes que influenciam ou sofrem influência da
Companhia.
4.22. Tolerância ao risco: é a capacidade máxima de Risco que a Companhia consegue
suportar sem afetar sua Governança Corporativa.
5. ASPECTOS GERAIS
5.1. Princípios do Gerenciamento de Riscos
a. O gerenciamento de Riscos está diretamente relacionado ao crescimento
sustentável, à rentabilidade, à preservação e à criação de valor para a Companhia
e para os seus acionistas, assessorando a tomada de decisões baseada em Riscos
e permitindo a identificação não somente de ameaças, como também de
oportunidades de negócio que poderão ser avaliadas e tratadas pelo Grupo
Executivo de Riscos.
b. Um efetivo processo de gerenciamento de Riscos, que se concretiza por intermédio
do cumprimento de boas práticas de governança corporativa, tem como finalidade
gerenciar os Riscos de maneira eficaz, contribuindo para a redução da
materialização de eventos que impactem negativamente os objetivos estratégicos,
corporativos e de negócios da Companhia.
c. O gerenciamento de Riscos, por meio de um enfoque estruturado e da melhor
compreensão das inter-relações entre Riscos, alinha a estratégia, os processos, as
pessoas, a tecnologia e os conhecimentos, aproveitando os benefícios inerentes à
diversificação, objetivando a preservação e a criação de valor para a Companhia e
para os seus acionistas.
5.2. Diretrizes do Gerenciamento de Riscos
a. O gerenciamento de Riscos deve estar incorporado à cultura da organização,
estando presente em todos os processos e atividades.
b. A liderança deve promover uma cultura de gerenciamento de Riscos em todos os
seus níveis hierárquicos e nas suas respectivas áreas de atuação, bem como
assegurar a aplicação dos princípios e a aderência aos processos de gerenciamento
de Riscos.
c. A tomada de decisões baseada em Riscos deve ser incorporada à gestão, visando
a preservação e a criação de valor à Companhia.
d. Garantir aos acionistas, órgãos de governança e alta administração o acesso à
informação clara e objetiva sobre os principais Riscos e como estes são geridos de
forma tempestiva.
e. Adotar uma metodologia formal, uma linguagem comum e um padrão de normativos
alinhados às boas práticas do mercado, com o propósito de permitir a melhor
compreensão do gerenciamento de Riscos por todas as áreas.
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f.

O gerenciamento de Riscos deve ser integrado às funções de gestão e às áreas de
suporte como Controles Internos, Riscos e Compliance e Auditoria Interna,
promovendo a identificação antecipada de Riscos e o gerenciamento realista,
assertivo e tempestivo.

g. Os Riscos identificados devem ser analisados e classificados por natureza
(Financeiro, Estratégico, Operacional ou Regulamentar), categoria e origem dos
eventos (internos ou externos) e ter seu tratamento definido. Toda vez que
necessário e possível, implementar planos de ação, com a nomeação dos
responsáveis, prazo para implementação e plano de monitoramento definido.
h. Assegurar a independência no processo de gerenciamento de Riscos e a
segregação de funções entre os tomadores de Riscos e os responsáveis pelo seu
monitoramento.
i.

O monitoramento contínuo dos Riscos e a incorporação da rotina de atividades
executadas pela área de Controles Internos, Riscos e Compliance é vital para
assegurar a eficácia do gerenciamento de Riscos e seu aperfeiçoamento através de
ciclos de avaliação e revisões frequentes, visando a melhoria contínua do processo.

5.3. Estrutura para o Gerenciamento de Riscos
5.3.1. A estrutura de gerenciamento de Riscos da Paranapanema considera a atuação
conjunta dos órgãos de governança corporativa e de gestão, de acordo com o conceito
das 3 linhas de defesa:
a. 1ª Linha de Defesa: Refere-se à gestão operacional, representada pelas diretorias,
gerências, e demais colaboradores, proprietários dos Riscos, que atuam nas
diferentes operações da Companhia. É a responsável por identificar, avaliar,
controlar e mitigar os Riscos, implementar planos de ação e controles, e
comunicar/reportar, em tempo hábil, informações relevantes relacionadas ao
gerenciamento de Riscos.
b. 2ª Linha de Defesa: Refere-se às áreas segregadas que desempenham funções de
supervisão e gerenciamento de Riscos, conformidade e controles. São as
responsáveis por apoiar e monitorar a implantação das práticas de gerenciamento
de Riscos pela gestão operacional (1ª linha de defesa) de forma a adequá-las ao
apetite a Risco da Companhia, ajudar a garantir que os Riscos e os controles sejam
gerenciados com eficácia, e comunicar/reportar tempestivamente as informações
relevantes relacionadas ao gerenciamento de Riscos.
c. 3ª Linha de Defesa: Refere-se à atuação da Auditoria Interna na avaliação e
supervisão da aderência e eficácia do processo de gerenciamento de Riscos na
Companhia. Atua de forma independente e objetiva, se reportando ao Conselho de
Administração e seus Comitês de Assessoramento.
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5.4. Fluxo do Processo de Gerenciamento de Riscos
Principais etapas do processo de gerenciamento de Riscos:

Identificação
Calcular/Revisar
v o Apetite ao
Risco da
Companhia

Apetite

Realizar
entrevistas e
identificar os
Riscos.

Tratamento
Calcular o nível
de exposição
considerando
probabilidade x
impacto.
Avaliar as
respostas
(controles) aos
Riscos
elencados.

Definir o
tratamento que
será dado ao
Risco, a fim de
mitigar a
materialização
e/ou minimizar o
impacto.

Avaliação

Acompanhar o
gerenciamento
dos Riscos
incluindo a
evolução dos
planos de ação, e
reportar
tempestivamente
aos órgãos de
governança
envolvidos.
Monitoramento

5.4.1. APETITE: O Apetite a risco deverá ser definido a partir da estratégia da Companhia
e poderá ser revisado anualmente ou quando solicitado. Participarão da revisão o
Grupo Executivo de Riscos que deverá propor a metodologia de cálculo e colaborar
na discussão sobre o grau de Apetite a risco aceitável da Companhia. A área de
Controles Internos, Riscos e Compliance deverá calcular e atualizar o valor do Apetite
a risco, enquanto que o Conselho de Administração deverá aprovar a metodologia e
o grau de Apetite a risco da Companhia.
5.4.2. IDENTIFICAÇÃO: A etapa de identificação de Riscos tem como objetivo mapear os
Riscos aos quais a Paranapanema está exposta, e, que possam afetar o cumprimento
dos objetivos estratégicos da Companhia. Tal etapa se dá a partir de uma série de
atividades executadas nos mais diversos níveis da organização, entre elas, a
realização de entrevistas com os principais executivos da Companhia, as revisões das
auditorias interna e externa, avaliações da gestão, entre outras. Nesta etapa é
possível mensurar o Risco inerente.
5.4.3. AVALIAÇÃO: Nesta etapa, os Riscos identificados são avaliados de modo a
mensurar o nível de exposição ao qual a Companhia está sujeita. O cálculo do nível
de exposição ao Risco na Paranapanema considera a probabilidade de ocorrência do
evento e a magnitude de impacto gerado pelo Risco, caso este se materialize.
Na avaliação da probabilidade de ocorrência são considerados diversos aspectos
como: (i) frequência dos eventos, (ii) ambiente de controle e (iii) complexidade das
operações envolvidas. No caso do impacto, consideram-se aspectos como: (i) valores
financeiros envolvidos, (ii) operacionais (perda de produção e de receita, catástrofes
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naturais, entre outros), (iii) comprometimento da imagem, e (iv) atos relacionados à
ilegalidade, fraudes ou corrupção.
A etapa de avaliação dos Riscos se dá à medida em que os controles/Respostas aos
riscos (plano de ação) são identificados, podendo assim mensurar o risco residual. A
Avaliação Geral dos Riscos (AGR) é revisada continuamente, embora uma revisão
formal e aprovada pelo Conselho de Administração deva ocorrer ao menos uma vez
por ano, preferencialmente durante o terceiro trimestre de cada ano.
5.4.4. TRATAMENTO: Concluída a etapa de avaliação quanto ao grau de exposição da
Companhia, inicia-se a etapa de tratamento dos Riscos. Nesta etapa, temos a
definição por parte da gestão (Grupo Executivo de Riscos e Donos dos Riscos) de
uma resposta para os Riscos identificados de modo a trazer a exposição a um nível
que seja aceitável para a Paranapanema.
As Respostas ao risco podem variar conforme o Apetite a riscos e envolvem a seleção
de uma ou mais opções para mitigar os Riscos, podendo assim, mensurar o Risco
planejado. Uma vez implantado, o tratamento fornece novos controles ou modifica os
existentes.
Temos como alternativas para o tratamento dos Riscos:
a. ACEITAR: assumir a existência do Risco sem a adoção de nenhuma Resposta ao
risco para a mitigação. Normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de
Apetite a risco definido.
b. EVITAR: descontinuar a atividade e/ou processo que gera o Risco.
c. COMPARTILHAR: diminuir a probabilidade ou o impacto do Risco pela transferência
ou pelo compartilhamento do todo ou somente de uma parte do Risco. Normalmente
é compartilhado quando é classificado como “Alto”, mas a implementação de controles
não apresenta um custo/benefício adequado. Pode-se compartilhar o Risco por meio
de terceirização ou apólice de seguro, por exemplo.
d. MITIGAR: implementar controles que possam diminuir as causas ou as
consequências dos Riscos. Um Risco normalmente é mitigado quando é classificado
como “Alto” e a implementação de controles apresenta um custo/benefício adequado.
Se a opção de tratamento do Risco for MITIGAR, devem ser definidas medidas de
tratamento para esse Risco que sejam capazes de diminuir os níveis de probabilidade
e/ou de impacto do Risco a um nível dentro ou mais próximo possível das faixas de
apetite a risco (risco “Baixo” ou “Médio”) em um horizonte temporal razoável.
e. EXPLORAR: aumentar o grau de exposição ao Risco na medida em que isto
possibilita vantagens competitivas, sempre considerando o Apetite ao risco da
Companhia, avaliando o custo benefício e otimizando a estrutura dos controles.
5.4.5. MONITORAMENTO: Na etapa de monitoramento ocorre o acompanhamento
tempestivo das Respostas ao risco e seu reporte através da apresentação de
informações referentes ao status dos apontamentos considerando apontamentos
vencidos e principais ofensores. Esse reporte acontece trimestralmente ao Comitê de
Auditoria e tempestivamente a outros fóruns que se fizer necessário.
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6. RESPONSABILIDADES
6.1. Conselho de Administração
• Avaliar e aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos da Paranapanema e suas
alterações.
• Avaliar e aprovar a metodologia do cálculo do Apetite a risco e o grau de Apetite a
risco aceitável da Companhia.
• Avaliar e aprovar anualmente a Avaliação Geral dos Riscos (AGR)da Companhia.
• Compreender as diretrizes para o estabelecimento da estrutura da governança de
gerenciamento de Riscos, assegurando os recursos necessários.
• Avaliar semestralmente os Riscos reportados pelo Comitê de Auditoria e acompanhar
a evolução das respectivas Respostas aos riscos.
• Deliberar sobre medidas necessárias para garantir o alinhamento entre o Apetite ao
risco e a execução das estratégias.
• Acompanhar os resultados do processo de gerenciamento dos Riscos.
6.2. Comitê de Auditoria
• Avaliar e opinar sobre a Política de Gerenciamento de Riscos e as diretrizes da
metodologia do gerenciamento de Riscos.
• Compreender, avaliar e acompanhar a Avaliação Geral dos Riscos (AGR).
• Obter com o Conselho de Administração a aprovação dos Riscos a serem priorizados
e a Resposta aos riscos.
• Apoiar e acompanhar o andamento das atividades do Grupo Executivo de Riscos.
• Efetuar o report semestral ao Conselho de Administração sobre o gerenciamento dos
Riscos.
• Acompanhar e deliberar sobre as mudanças na avaliação de Classificação dos riscos.
• Recomendar ao Conselho de Administração possíveis melhorias na Avaliação Geral
dos Riscos (AGR) ou no processo de gerenciamento de Riscos.
6.3. Comitê de Finanças, Riscos e Contingências
• Validar as diretrizes para a estrutura da Política de Gerenciamento de Riscos da
Paranapanema.
• Apoiar e acompanhar o andamento das atividades do Grupo Executivo de Riscos.
• Acompanhar possíveis alterações no processo de gerenciamento de Riscos.
6.4. Grupo Executivo de Riscos
• Propor diretrizes e estratégias para o gerenciamento de Riscos da Companhia.
• Aprovar Resposta aos riscos frente aos Riscos priorizados.
ÁREA EMITENTE: CONTROLES INTERNOS, RISCOS E COMPLIANCE
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• Validar e sugerir o aperfeiçoamento da estrutura de governança de gerenciamento de
Riscos (metodologia, processos, sistemas, entre outros).
• Revisar o planejamento de trabalho junto aos Donos dos riscos.
• Avaliar a Avaliação Geral dos Riscos e o tratamento dos mesmos.
• Avaliar o andamento das Respostas aos riscos para a mitigação dos Riscos.
• Propor periodicamente a metodologia de cálculo do Apetite a risco e colaborar na
discussão sobre o grau de Apetite a risco aceitável da Companhia.
• Monitorar e, quando necessário, solicitar a atualização do Apetite a risco.
• Acompanhar e reportar as mudanças na avaliação da Classificação dos riscos.
• Viabilizar recursos financeiros, humanos e tecnológicos necessários para a execução
do processo de gerenciamento de Riscos.
6.5.

Donos dos Riscos

• Gerenciar e responsabilizar-se sobre seus Riscos e respectivos controles.
• Propor Indicadores de risco.
• Elaborar a ficha de Riscos contendo seus respectivos Fatores de risco, respostas,
avaliação, controles e sua respectiva execução.
• Desenvolver e aprimorar metodologias de seu processo de forma a potencializar a
identificação, tratamento e monitoramento dos Riscos identificados, em consonância
com a presente Política e com as diretrizes corporativas de gerenciamento de Riscos.
• Reportar, tempestivamente, ao Grupo Executivo de Riscos e à área de Controles
Internos, Riscos e Compliance eventuais mudanças significativas no processo de
gerenciamento de Risco e todas as informações necessárias para a avaliação integrada
dos riscos e seu monitoramento.
6.6. Auditoria Interna
• Conhecer a estrutura de gerenciamento de Riscos da Companhia.
• Utilizar o resultado da Avaliação Geral dos Riscos na elaboração do Plano Anual de
Auditoria Interna (PAAI).
• Apresentar avaliação independente ao Conselho e ao Grupo Executivo de Riscos de
Administração a respeito da eficácia do gerenciamento de Riscos e controles.
6.7. Controles Internos, Riscos e Compliance
• Ser a guardiã da metodologia de gerenciamento de Riscos bem como difundi-la no
ambiente corporativo.
• Auxiliar no processo de gerenciamento de Riscos em conjunto com os Donos dos
riscos e o Grupo Executivo de Riscos.
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• Propor e manter atualizada a Política de Gerenciamento de Riscos e demais
normativos de gerenciamento de Riscos, assim como padrões e mecanismos de reporte
próprios de informações.
• Calcular e atualizar o valor do Apetite a risco anualmente, ou quando solicitado, ou em
decorrência de eventos relevantes.
• Revisar a Classificação do Risco e o Indicador de risco, quando necessário.
• Contribuir na elaboração da Avaliação Geral de Riscos (AGR), e mantê-lo atualizado.
• Assessorar e monitorar a evolução das Respostas aos riscos para a mitigação dos
Riscos.
• Assessorar o Dono do Risco na criação de Indicadores de risco e níveis de exposição
dos Riscos.
• Promover treinamentos de gerenciamento de Riscos aos colaboradores, buscando
disseminar uma cultura de gerenciamento de Riscos.
• Reportar trimestralmente o status das ações para a mitigação dos Riscos ao Comitê
de Auditoria, e auxiliar o Comitê de Auditoria no reporte semestral ao Conselho de
Administração.
• Monitorar Riscos e controles em apoio aos Donos dos riscos.
6.8. Demais áreas, tais como: Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho,
Segurança Patrimonial, Segurança da Informação, Qualidade, entre outras que
exerçam a função de supervisão e gerenciamento de Riscos
• Apoiar e monitorar a implantação das práticas de gerenciamento de Riscos pela
gestão operacional (1ª linha de defesa).
• Garantir que os Riscos e os controles sejam gerenciados com eficácia.
• Monitorar Riscos e controles em apoio aos Donos dos riscos.
• Reportar, tempestivamente, as informações relevantes
gerenciamento de Riscos aos órgãos de controle da Companhia.

relacionadas

ao

7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos, dentre
outros:
•

Materialização de riscos que impactem a continuidade dos negócios ou que estejam
acima da Tolerância a risco estabelecida pela Companhia.

8. ANEXOS
Não se aplica.
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