
 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRAL DE RISCOS 
 
OBJETIVO 

Declarar as decisões corporativas que norteiam a Gestão Integral de Riscos, por meio 
das quais buscamos gerar e proteger o valor da ISA CTEEP e suas controladas, a 
integridade dos recursos empresariais, a continuidade e sustentabilidade dos negócios. 

DECLARAÇÕES 

• A ISA CTEEP e suas controladas entendem os riscos como eventos incertos 
que podem desviá-la da consecução dos seus objetivos estratégicos ou afetar 
os recursos empresariais. 

• A ISA CTEEP e suas controladas gerenciam seus riscos em todos os níveis, 
de maneira permanente, homologada e sistemática, por meio da 
implementação do modelo de gestão integrada de riscos do grupo, descrito no 
Manual de Gestão de Riscos da ISA CTEEP, o que está de acordo com as 
melhores práticas e metodologias. O modelo é avaliado periodicamente e 
retroalimentado com experiências internas e externas. 

• A gestão dos riscos aos quais a ISA CTEEP e suas controladas estão expostas 
é coordenada com as diferentes áreas das empresas, promovendo assim uma 
visão holística dos riscos. 

• A tomada de decisões nos diferentes níveis da organização é suportada pelos 
resultados da gestão de riscos, que é considerada transversal e de interesse 
prioritário para as empresas. 

• O compromisso individual dos trabalhadores é promovido com uma 
identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação ativa dos 
riscos no desenvolvimento de suas atividades. 

• A gestão da continuidade dos negócios e a gestão de crises são promovidas 
para processos e cenários críticos na continuidade e sustentabilidade 
corporativa. 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

• Todos os funcionários da organização são responsáveis pela gestão integral 
de riscos na sua área de atuação. 

• Os líderes de cada processo, projeto, recurso, oferta, sistema de gestão, ativo 
ou contrato são responsáveis por garantir e atualizar o registro de riscos e 
acompanhar as medidas de administração. 

• Os conselhos de administração ou seus equivalentes conhecem, monitoram e 
recomendam ações sobre os riscos mais relevantes para a empresa. 





 
 

 

• A matriz de atribuição de responsabilidades (RACI) de Gestão Integral de 
Riscos está descrita no Manual de Gestão de Riscos da ISA CTEEP e de suas 
controladas. 

 
 
 

Aprovada no Conselho de Administração ISA CTEEP em 01 de dezembro de 2020. 

 
 
 

 
Rui Chammas 

Diretor Presidente 
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