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1. FINALIDADE  

Estabelecer diretrizes para a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos 
inerentes às atividades da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., incorporando a visão de riscos ao seu 
planejamento estratégico e à tomada de decisões.  

 

2. CONCEITOS 

2.1. RISCO 

Fatores ou eventos incertos que podem causar impactos negativos, dificultando ou impossibilitando o 
cumprimento dos objetivos da empresa, bem como podem subsidiar o processo de tomada de decisão 
representando uma oportunidade. 

2.2. RISCOS DE NEGÓCIO E/OU ESTRATÉGICOS 

São aqueles associados à estratégia da empresa na busca de criação, proteção e crescimento de valor. São 
causados por eventos de mudanças no ambiente externo e pela qualidade na gestão de eventos internos 
relativos a finanças, compliance, imagem e reputação; e operações. 

2.3. RISCOS OPERACIONAIS 

São aqueles decorrentes da inadequação ou falha na gestão de processos internos e de pessoas que possam 
dificultar ou impedir o alcance dos objetivos da empresa. Estes riscos estão associados tanto à operação do 
negócio como à gestão de áreas de suporte ao negócio. 

2.4. RISCOS DE CONFORMIDADE 

São os riscos de sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou de reputação que a empresa pode sofrer 
como resultado da falha no cumprimento da aplicação de leis, acordos, regulamentos, código conduta, ética e 
integridade e das políticas e procedimentos internos. Incluem os riscos de fraudes em demonstrações 
financeiras e de desvios de ativos; corrupção e crimes cibernéticos. 

2.5. EVENTO 

Ocorrência ou alteração em um conjunto específico de circunstâncias. Um evento pode consistir em uma ou 
mais ocorrências, e pode ter várias causas. Também pode consistir em não ocorrência de alguma coisa. 

2.6. INCIDENTE 

Evento imprevisto e indesejável com potencial para causar transtornos que podem inviabilizar o alcance dos 
objetivos gerando perdas financeiras, impactos operacionais, danos de imagem e impactos socioambientais.  

2.7. NÍVEL DE RISCO 

Consiste na relação entre a probabilidade e a avaliação final do impacto, podendo ser alto, moderado ou baixo. 

2.8. SEVERIDADE 

A medição baseada em aspectos como probabilidade e o impacto de eventos ou o tempo necessário para se 
recuperar dos eventos. 
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2.9. APETITE A RISCO 

Quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada, disposta a assumir e gerenciar para atingir 
seus objetivos, de acordo com os limites estabelecidos pela alta administração. 

2.10. TOLERÂNCIA AO RISCO 

Os limites da variação aceitável da performance com relação ao alcance dos objetivos de negócio. Uma operação 
dentro dos limites de tolerância a riscos possibilita à administração maior garantia de que a Companhia 
permanece dentro dos limites de seu apetite a riscos, o que, por sua vez, propicia maior grau de conforto de 
que a organização atingirá os seus objetivos. 

2.11. GESTÃO DE RISCOS 

Atividades coordenadas e estruturadas que compõem um sistema integrado ao planejamento estratégico da 
empresa, a fim de conduzir o apetite à tomada de risco no processo decisório, na busca do cumprimento de 
seus objetivos e da criação, preservação e crescimento de valor. 

2.12. CONTROLE INTERNO 

Processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade, 
desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados à 
eficácia e à eficiência das operações, confiabilidade dos reportes e conformidade com leis e regulamentos. 

 

3. PRINCÍPIOS 

3.1. Proteção e Geração de Valor: aprimoramento constante das práticas de governança corporativa, no que tange 
à gestão de riscos e a políticas e práticas antifraude e anticorrupção, de forma sistemática, estruturada e 
oportuna, com o intuito manter a transparência e a qualidade das suas informações, buscando melhor 
reputação perante o mercado e um diferencial na geração de valor para os seus acionistas e demais partes 
interessadas. 

3.2. Integração da Gestão de Riscos com a Definição das Estratégias: apoiar a Administração durante o processo de 
definição das estratégias e monitoramento de performance a fim de assegurar o alinhamento do 
Gerenciamento de Riscos com os objetivos estratégicos, de modo a apoiar a preservar o capital e consequente 
geração de valor. 

3.3. Constituição e Manutenção de Infraestrutura Adequada: implementar e manter uma estrutura de 
gerenciamento de riscos efetiva e consistente, provendo os recursos necessários para a sua adequada atuação. 

3.4. Utilização de Padrões e Metodologias Reconhecidas pelo Mercado: prover orientação, atuação, padronização 
e ganho de escala das ações de controle e conformidade de reconhecida proteção ou geração de valor 
empresarial, com reportes consolidados, seguros e tempestivos aos públicos de interesse. As ações de 
conformidade devem promover a conscientização de todos sobre a importância do comportamento ético, a 
necessidade de identificação de riscos potenciais e a determinação para agir sempre que necessário. 

3.5. Estabelecimento de papeis e responsabilidades: definir e comunicar formalmente os papéis e as 
responsabilidades de cada um dos colaboradores envolvidos no processo de gestão de riscos. 
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4. DIRETRIZES 

4.1. Identificação de Riscos 

4.1.1. Identificar, com base nas fragilidades e vulnerabilidades do ambiente negócios, os riscos que podem 
comprometer a continuidade do negócio, assim como identificar novos riscos e riscos emergentes, de 
modo que a administração possa implementar respostas tempestivamente. 

4.2. Avaliação dos Riscos 

4.2.1. Diagnosticar e classificar os riscos identificados considerando a análise de probabilidade de ocorrência 
e magnitude de impacto, definindo a criticidade dos riscos identificados e permitindo a sua priorização, 
partindo dos riscos de alta severidade para os de baixa severidade. 

4.3. Tratamento dos Riscos 

4.3.1. Estabelecer as soluções específicas e factíveis para mitigação dos riscos, podendo contemplar revisão 
de processos, inclusão de controles, criação de relatórios e indicadores de desempenho, confecção de 
políticas e procedimentos, implantação de mecanismos de monitoramento e controle, alteração de 
competências e atribuições de uma área ou de instrumentos de governança; 

4.3.2. Estabelecer práticas para reporte e controle de incidentes; 

4.3.3. Auxiliar a administração no desenvolvimento de processos, de respostas ao risco e de definição da 
tolerância ao risco para gerenciar riscos e problemas; 

4.3.4. Adotar critérios de apetite ao risco nas análises dos riscos corporativos; 

4.3.5. Promover a cultura da gestão de riscos, com a elaboração e divulgação de informações sobre riscos, 
cultura e performance abrangendo todos os níveis; 

4.3.6. Oferecer orientação e treinamento sobre os processos de gerenciamento de riscos corporativos; 

4.3.7. Direcionar as oportunidades identificadas às áreas competentes para análise e implementação das 
ações necessárias à sua realização; 

4.3.8. Definir plano de contingência e gestão de crise a fim de assegurar que os processos vitais da Companhia 
funcionem plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim 
uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos. 

4.4. Monitoramento dos Riscos 

4.4.1. Priorizar, monitorar e gerir os riscos identificados, com atenção às mudanças do ambiente interno e 
externo para que a Companhia não seja surpreendida por riscos desconhecidos ou não controlados; 

4.4.2. Assegurar que haja monitoramento de riscos de corrupção e de fraude no ambiente de controles 
internos; 

4.4.3. Monitorar a adequação e eficácia das respostas ao risco, a precisão e integridade das divulgações e a 
correção tempestiva das deficiências; 

4.4.4. Manter a política de gestão de riscos alinhada com a estratégia e os objetivos do negócio; 

4.4.5. Manter a efetividade e a conformidade no ambiente de controles internos; 
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4.4.6. Submeter a efetividade do processo de gestão de riscos à avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário 
e acompanhamento do Conselho de Administração da Companhia; 

4.4.7. Submeter à análise do Comitê de Auditoria Estatutário e à análise do Conselho de Administração o 
portfólio de riscos e os planos de mitigação decorrentes. 

 

5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

5.1. Compete ao Conselho de Administração 

5.1.1. Estabelecer as diretrizes gerais das estratégias de gestão de riscos; 

5.1.2. Avaliar e aprovar a matriz de riscos estratégicos, bem como as diretrizes gerais para estabelecimento 
dos limites aceitáveis para exposição da empresa a riscos (apetite a riscos); 

5.1.3. Supervisionar as atividades do processo de gerenciamento de riscos, executadas pelo Presidente e 
Diretoria Executiva; 

5.1.4. Utilizar também a atuação do Comitê de Auditoria Estatutário no processo de monitoramento dos riscos 
prioritários; 

5.1.5. Avaliar a adequação da estrutura (recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao processo de 
gerenciamento de riscos; 

5.1.6. Aprovar a Política de Gestão de Riscos e suas revisões futuras. 

 

5.2. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário 

5.2.1. Propor ao Conselho de Administração as definições gerais das estratégias de gestão de riscos; 

5.2.2. Acompanhar e supervisionar o processo de gestão de riscos, bem como as estratégias de mitigação dos 
riscos, através dos trabalhos dos profissionais que desenvolvem as atividades de Gestão de Riscos, de 
Integridade e de Auditoria Interna; 

5.2.3. Avaliar, monitorar e informar periodicamente o Conselho de Administração sobre os riscos prioritários 
identificados pelas revisões dos profissionais que desenvolvem as atividades de Gestão de Riscos, de 
Integridade e de Auditoria Interna, bem como os planos de ação e recomendações aplicáveis; 

5.2.4. Aprovar e acompanhar a execução do plano anual de auditoria baseado em riscos. 

 

5.3. Compete à Diretoria Executiva 

5.3.1. Propor ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração as definições gerais das 
estratégias de gestão dos riscos; 

5.3.2. Propor o nível de apetite a risco em função da relação "risco x retorno", a partir das diretrizes gerais 
estabelecidas pelo Conselho de Administração; 

5.3.3. Monitorar o nível de exposição da empresa aos riscos de mercado, de crédito e de liquidez; 
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5.3.4. Acompanhar e supervisionar o processo de gestão de riscos financeiros para geração de valor da 
Companhia – planejamento financeiro, orçamento, decisões de investimento e captações de recursos; 

5.3.5. Acompanhar as estratégias de mitigação dos riscos prioritários; 

5.3.6. Acompanhar os riscos gerenciados no nível de cada macroprocesso para verificar a efetividade dos 
controles existente; 

5.3.7. Promover a integração da gestão de riscos com os ciclos de gestão e planejamento da Companhia; 

5.3.8. Promover a cultura de gestão de riscos na MSG; 

5.3.9. Participar na validação e priorização dos riscos de suas respectivas áreas; 

5.3.10. Avaliar e monitorar o tratamento dos riscos de negócio quando da execução do planejamento 
estratégico; 

5.3.11. Avaliar, ao menos anualmente, a eficácia da Política e dos sistemas de gerenciamento de riscos, e 
prestar contas ao Conselho de Administração a respeito desta avaliação; 

5.3.12. Garantir a implantação de um modelo eficiente de gestão de riscos, alinhado aos objetivos de negócios 
e metas operacionais; 

5.3.13. Garantir a adequação da estrutura (recursos humanos, financeiros e sistemas) destinada ao processo 
de gerenciamento de riscos. 

 

5.4. Compete à Auditoria Interna 

5.4.1. Elaborar o Plano Anual de Auditoria, a fim de verificar a eficácia dos controles internos e a efetividade 
da gestão de riscos; 

5.4.2. Identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos de controle internos e de gestão risco; 

5.4.3. Validar as informações e controles desenvolvidos e monitorados pelas áreas funcionais; 

5.4.4. Reportar periodicamente ao Comitê de Auditoria Estatutário (e administrativamente à Diretoria 
Executiva), os resultados de avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a efetividade da 
gestão de riscos na Companhia. 

 

5.5. Compete aos Colaboradores 

5.5.1. Assegurar a operacionalização da gestão de riscos, fazendo parte do processo de identificação, avaliação 
e mensuração, implementando ações mitigantes preventivas e corretivas; 

5.5.2. Participar de forma ativa na comunicação e treinamento que permita a disseminação de forma 
consciente da gestão de riscos na empresa. 
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6. DISPOSIÇÃO FINAL 

6.1. A presente Política de Gestão de Riscos entrará em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de 
Administração, e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido 
contrário pelo Conselho de Administração. 

6.2. Esta Política se aplica, irrestritamente, a todos os macroprocessos e operações da Companhia, sendo obrigatória 
a sua observância por todos os colaboradores. 

6.3. As dúvidas acerca das disposições da presente Política deverão ser esclarecidas juntamente à Diretoria da 
Presidência. 

6.4. Os casos omissos relativos a esta Política serão submetidos à avaliação da Diretoria Executiva, validada pelo 
Comitê de Auditoria Estatutário e submetido à aprovação do Conselho de Administração. 

6.5. Em caso de violações da presente política, a Companhia adotará medidas disciplinares, não excluindo, quando 
cabível, a adoção de medidas judiciais, por meio de processos civis e/ou criminais. 

 

7. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS AO ASSUNTO 

a) Lei Federal nº 13.303/2016 – Lei das Estatais; 

b) Lei Federal nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção; 

c) Lei Federal nº 8.429/1992 – Lei da Improbidade Administrativa; 

d) Lei Federal nº 6.404/76 – Lei das S.A.; 

e) Lei Federal nº 13.709/201 - LGPD 

f) Código de Conduta, Ética e Integridade da MSG; 

g) Política de Informações da MSG. 

 

Esta Política foi aprovada na Reunião de Diretoria 044/2021 de 24.08.2021 e na 158ª Reunião do Conselho de 
Administração de 02.09.2021. 


