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1 OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes e responsabilidades para a Gestão de Riscos da CESP, bem como 

orientar os processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação 

dos riscos inerentes às atividades, incorporando a visão de riscos à tomada de decisão 

estratégica e em conformidade com as melhores práticas de mercado. 

2 ABRANGÊNCIA 

Esta Política abrange todas as áreas da CESP – Companhia Energética de São Paulo (“CESP” 

ou “Companhia”). 

3 REFERÊNCIAS 

Estatuto Social 

ABNT NBR ISO 31000 – Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes 

Política de Comercialização de Energia 

Norma de Risco de Mercado 

Norma de Risco Hidrológico 

4 DEFINIÇÕES 

Ações Mitigatórias: Atividades realizadas com fim de reduzir probabilidade e/ou impacto dos 

eventos de risco. Podem ser periódicas (controles) ou mudanças de práticas existentes 

visando direcionar a resposta a um risco. 

Apetite ao Risco: Grau de exposição a riscos que a Companhia está disposta a aceitar para 

alcançar seus objetivos estratégicos e criar valor aos acionistas. 

Consequências: Efeito e/ou resultado da materialização dos eventos de riscos. 

Dono do Risco: O dono do risco é, perante a Companhia, o gestor direto do risco, das 

consequências do risco e de suas ações mitigatórias 
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Esferas de Impacto: Critérios de avaliação de impacto de risco. 

Eventos de Risco: Ocorrência ou alteração em um conjunto específico de circunstâncias que 

contribuem para que eventualmente um risco se materialize. O mesmo risco pode conter um 

ou mais eventos relacionados. 

Exposição ao risco: Classificação do risco de acordo com as análises de probabilidade e 

impacto de suas consequências. 

Ficha de Risco: Documento executivo que formaliza os eventos de riscos identificados. 

Gestão de Riscos: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se 

refere a riscos. 

Impacto: Nível quantitativo e/ou qualitativo das consequências no caso de materialização de 

um evento de risco. O impacto pode ser analisado em diferentes esferas (ex: financeira, 

reputacional, ambiental etc.) que podem ser revisadas a cada novo ciclo de avaliação. 

Matriz de Risco: Documento elaborado com base na avaliação dos eventos de risco 

considerando impacto e probabilidade de materialização inerente e/ou residual. 

 

 

Figura 1 - Modelo de Matriz de Risco 

 

Resposta ao Risco: tratamento a ser dado ao risco, a partir da recomendação do dono do risco 

ou determinação da Diretoria. 

Riscos: Efeito da incerteza nos objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado – 

positivo e/ou negativo. Os objetivos podem ter diferentes aspectos, tais como metas 

financeiras, de saúde/ segurança e ambientais, podendo aplicar–se em diferentes níveis, tais 

como estratégico, em toda a Companhia, de projeto, de produto e de processo. 
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Risco de Mercado: Risco associado ao mercado de geração e comercialização de energia 

elétrica, incluindo impactos ligados à volatilidade dos preços de energia, à estratégia de 

comercialização de energia da Companhia, entre outros fatores correlatos, atribuídos à sua 

operação. 

Risco Hidrológico: Riscos associados ao negócio de geração de energia hidrelétrica e ocorre 

quando a geração total do conjunto de geradores hidrelétricos que integram o MRE 

(Mecanismo de Realocação de Energia) é inferior à energia assegurada1 (garantia física) total 

do sistema. A Política de Comercialização de Energia definirá a forma de medição, aprovação 

e acompanhamento da exposição da CESP ao Risco de Mercado e ao Risco Hidrológico. 

Riscos Inerentes: nível de risco intrínseco ao negócio ou à atividade, sem considerar a 

execução de controles e/ou ações mitigatórias. 

Riscos Residuais: riscos existentes após implementados todos os controles e/ou ações 

mitigatórias. 

5 DIRETRIZES 

5.1 Aspectos Gerais 

A Gestão de Riscos da CESP, expostos nesta Política, integra suas práticas de Governança 

Corporativa e fornece subsídios essenciais às tomadas de decisões de gestão, à definição de 

seus objetivos e ao planejamento estratégico da Companhia. 

Adicionalmente, o processo de gerenciamento de riscos deve suportar a Gestão da Companhia 

auxiliando-a no estabelecimento de contexto do negócio, na identificação dos eventos de 

riscos, na análise destes eventos, na avaliação dos riscos e no modelo de tratamento, 

monitoramento e comunicação, incorporando a visão de riscos a definição e cumprimento dos 

objetivos estratégicos da CESP. 

A Gestão de Riscos não é atribuição exclusiva da área de Riscos, Controles Internos, 

Compliance e Auditoria Interna da CESP. Todos os empregados são responsáveis primários 

 
1 A Energia Assegurada é definida como a capacidade de geração média de longo termo de uma hidrelétrica. É função da 

capacidade instalada da usina, da vazão média afluente e da configuração do sistema interligado. Além disso, estabelece a 
máxima de energia que uma hidrelétrica pode comprometer em contratos de venda (Lastro) 
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pela gestão cotidiana dos riscos associados às suas atividades ou área de negócio, 

perpetuando desta forma a cultura de Gestão de Riscos na Companhia. 

Esta presente Política cancela e substitui todas as orientações anteriores sobre o assunto, 

tanto verbais quanto escritas e entra em vigor na data da sua publicação.  

5.2 Processo de Gestão de Riscos 

O processo de gestão contínua dos riscos da CESP é customizado ao seu negócio, porém, 

elaborado com base na ISO 31000 e possui os seguintes objetivos: 

• Padronizar conceitos e práticas; 

• Auxiliar a tomada de decisão de negócio; 

• Fornecer uma rotina dinâmica e eficiente de informação; 

• Auxiliar as áreas de negócio no processo de redução da exposição aos riscos; 

• Aumentar a transparência para a Companhia, para a Administração, e para os 

acionistas. 

 

Figura 2 - Processo de gestão de riscos 
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5.2.1 Estabelecimento do contexto 

É a primeira etapa do processo de gestão de riscos. Contempla a captura e o entendimento 

dos objetivos estratégicos de curto a longo prazo, bem com o ambiente (interno e externo) em 

que a Companhia está inserida e a diversidade de critérios de risco e esferas de impacto. 

5.2.2 Identificação dos Riscos 

Nesta etapa deve-se reconhecer e descrever os riscos aos quais a Companhia está exposta. 

A identificação parte de entrevistas e análise dos principais executivos de cada área de 

negócio e também dos fóruns do Planejamento Estratégico da Companhia. O produto final 

desta etapa é uma relação de riscos baseada nos eventos que possam desviar a Companhia 

da realização de seus principais objetivos. 

5.2.3 Análise de Riscos 

A análise de risco é feita em função do impacto e probabilidade dos eventos de risco de acordo 

com os seguintes critérios: 

Impacto: A análise do impacto deve levar em consideração cada evento de risco identificado, 

projetando as consequências de sua materialização em esferas de impacto definidas pela 

Administração. 

Probabilidade: Considera o histórico de ocorrências, controles existentes, as expectativas e 

projeções futuras bem como a atual situação dos eventos de riscos identificados. 

5.2.4 Avaliação de Riscos 

A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante o processo de 

análise com os critérios de risco estabelecidos de acordo com o contexto. Com base nesta 

comparação, a necessidade do tratamento pode ser considerada. A avaliação é o momento 

de plotar o risco na matriz para determinar sua exposição. 
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5.2.5 Resposta aos Riscos 

Esta fase envolve a seleção, formalização e implementação de ações destinadas ao 

tratamento dos riscos, a serem recomendadas pelas Áreas de Negócio à Diretoria. As ações 

de Resposta aos riscos serão monitoradas pelas Áreas de Negócios, pela Gerência de Riscos, 

Controles Internos e Compliance, pelo Comitê de Auditoria Estatutária e pelo Conselho de 

Administração. 

Tratar ou responder os riscos consiste em: 

• Evitá-los  

• Mitigá-los;  

• Transferi-los; ou  

• Assumi-los 

O Conselho de Administração decidirá sobre a estratégia adotada para a gestão de riscos da 

Companhia de acordo com o grau de Apetite ao Risco. 

Todos os riscos identificados devem ser gerenciados de acordo com o Apetite ao Risco, 

considerando o impacto ao objetivo ou estratégia de negócio, bem como custo e benefício em 

tornar o risco residual tolerável pela Companhia.  

Procedimentos para tratativa e implementação das ações devem ser estabelecidas e 

monitoradas, a fim de verificar se os Riscos Residuais atingiram o Apetite aos Riscos da 

Companhia, a partir das diretrizes e estratégias de gestão de riscos aprovadas pelo Conselho 

de Administração. 

5.2.6 Comunicação e Consulta 

Devem ser processos contínuos e iterativos que permeiam o processo de gestão de riscos e 

visam fornecer, compartilhar ou obter informações, além de se envolver no diálogo sobre 

gestão de riscos com as áreas de negócio e com a Administração da Companhia.  

Os riscos da Companhia devem ser comunicados periodicamente aos Gestores envolvidos no 

gerenciamento e monitoramento dos mesmos, para as ações de resposta sejam 

adequadamente implementadas e o nível de exposição ao risco monitorada. 
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5.2.7 Monitoramento e Análise Crítica 

No processo de monitoramento de riscos deve-se detectar mudanças no contexto interno e 

externo e mudanças nos eventos de riscos já formalizados. 

Os riscos devem ser continuamente monitorados evitando que ultrapassem os limites 

aceitáveis pela Companhia. O processo de monitoramento dos riscos contempla: 

• Revisão anual do portfólio de riscos e sua exposição, visando verificar possíveis riscos 

emergentes e a variação da exposição aos riscos; 

• Acompanhamento da eficácia das ações de resposta aos riscos; 

• Avaliação do ambiente de controle interno, verificando sua eficiência em minimizar a 

exposição da Companhia aos seus riscos internos e externos. 

• Revisão anual da eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e de 

controles internos, bem como do programa de integridade/conformidade (Compliance). 

 

6 RESPONSABILIDADES 

6.1 Áreas de Negócio (Donos dos Riscos) 

Responsável pela identificação, monitoramento e tratamento dos riscos. Está sob sua 

responsabilidade:  

• Identificar e gerir os riscos que possam afetar as áreas sob sua responsabilidade; 

• Informar à área de Riscos, Controles Internos e Compliance sobre a identificação de um 

risco materializado ou potencial, seja de sua área ou de outras, bem como sugerir sua 

alocação na Matriz de Riscos;  

• Recomendar a resposta ou tratamento, bem como a classificação de cada risco sob sua 

responsabilidade; 

• Definir e acompanhar as ações de resposta ou tratamento de cada risco; 

• Sugerir alterações no mapeamento de riscos e validar todas as informações 

disponibilizadas trimestralmente; 
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• Fornecer informações para a Gestão de Riscos durante o mapeamento e construção da 

Matriz de Riscos; 

• Reportar ao menos trimestralmente para a área de Gestão de Riscos, o status das 

ações mitigatórias; 

• Quando solicitado, reportar e responder ao Conselho de Administração os riscos sobre 

sua responsabilidade. 

6.2 Gerência de Auditoria Interna e RCC 

Responsável por coordenar o processo de gestão de riscos, seus tratamentos ou respostas, 

bem como garantir o correto fluxo de informações e reporte na Companhia. Tem como 

principais responsabilidades: 

• Realizar a gestão de riscos, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, bem 

como atender às recomendações e determinações do Comitê de Auditoria Estatutária 

e/ou da Diretoria; 

• Desenvolver e aplicar a estratégia, a metodologia e a cultura de gerenciamento de 

riscos, em conformidade com regulamentações vigentes e melhores práticas do 

mercado; 

• Implantar as ferramentas para a gestão de riscos na Companhia, bem como gerir e 

garantir seu funcionamento; 

• Acompanhar e monitorar os riscos reportados pelas áreas, alocando-os na Matriz de 

Riscos; 

• Monitorar o status e a implantação das ações mitigatórias desenvolvidas de acordo com 

as respostas dos riscos identificados; 

• Apresentar e reportar à Diretoria, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de 

Administração os eventos de risco e o nível de exposição aos riscos; 

• Acompanhar as tendências do mercado e realizar a conexão com o negócio; 

• Ministrar treinamentos para disseminar a cultura e a metodologia utilizada; 

• Assegurar a manutenção da Política de gestão de riscos e verificar o cumprimento das 

diretrizes estabelecidas; 
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• Assessorar as áreas na identificação, análise e avaliação do impacto e probabilidade 

dos diversos tipos de riscos; 

• Suporte as áreas na definição de ações mitigatórias; 

• Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos, 

controles internos e Compliance; 

• Identificar novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções. 

6.3 Diretoria Estatutária 

• Recomendar o grau de Apetite aos Riscos para aprovação do Conselho de 

Administração;  

• Definir a Resposta aos Riscos aplicável a cada caso, a partir da recomendação da Área 

de Negócio e da Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance; 

• Patrocinar e garantir a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas; 

• Gerenciar os riscos inerentes às suas atividades;  

• Validar a definição e acompanhamento das ações mitigatórias para redução da 

exposição ao risco, assim como definir o responsável e prazo para implantação do 

plano;  

• Definir diretrizes, recursos e metas que garantam o bom funcionamento da gestão de 

riscos; 

• Promover a integração da gestão de riscos com os ciclos de gestão e planejamento; 

• Revisar o portfólio dos riscos identificados pela Companhia; 

• Verificar se a liderança da CESP está respondendo aos riscos e quais ações de 

mitigação estão sendo tomadas; 

• Discutir com a liderança a exposição aos principais riscos e as ações tomadas para 

monitorar e controlar tais exposições; 

• Informar à área de Riscos, Controles Internos e Compliance sobre a identificação de 

novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções. 
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6.4 Comitê de Auditoria Estatutário 

• Assegurar-se de que a Diretoria Estatutária desenvolva a Gestão de Riscos conforme 

prevista nesta Política e em instrumentos correlatos. 

• Auxiliar a Diretoria Estatutária na avaliação, discussão e revisão da classificação dos 

eventos de riscos priorizados, sua severidade e respectivos planos de mitigação. 

• Assessorar o Conselho de Administração na supervisão da Gestão de Riscos da CESP. 

6.5 Conselho de Administração 

• Aprovar a estratégia adotada para a gestão de riscos da Companhia; 

• Aprovar a Política de Gestão de Riscos e acompanhar sua implementação; 

• Aprovar o Apetite aos Riscos da Companhia; 

• Zelar para que a Diretoria Estatutária possua ferramentas e gestão para conhecer, 

avaliar e controlar os riscos. 

 

7 APROVAÇÃO E VIGÊNCIA 

Esta Política deve ser aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e tem vigência 

de 2 (dois) anos contados a partir da data de aprovação, podendo ser modificada a qualquer 

tempo e prorrogada por igual período, desde que devidamente aprovada nos termos aqui 

previstos. 

8 RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO 

Informar os dados do responsável pelo documento: 

Nome Função Área Unidade 

Natasha Durazzo Gerente Auditoria Interna e RCC Corporativo 
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9 HISTÓRICO 

N° 

Revisão 
Responsável Aprovador Data de Publicação 

Descrição da 

Alteração 

0 
Gerência de Auditoria 

Interna e RCC 

Conselho de 

Administração 
05/08/2019 Emissão Inicial 

 


