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POLITICA DE GESTÃO DE RISCOS TRENSURB 

 

Art. 1. Fica instituída a Política de Gestão de Riscos, que estabelece a Gestão de 

Riscos da TRENSURB - GRT para implementar, manter, monitorar e revisar o processo 

de gestão de riscos, em compatibilidade com a missão e a estratégia da empresa, 

observadas as diretrizes estabelecidas por esta política, de acordo com: 

I. Resolução CGPAR nº 18 de 10 de maio de 2016 – Da implementação da Política 

de Conformidade e de Gerenciamento de Risco; 

II. Instrução Normativa Conjunta - MPOG e CGU - nº 1 de 10/05/2016, que dispõe 

sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 

Executivo Federal; 

III. Lei Federal 13.303 de 30/06/2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

IV. Decreto Federal 8.945 de 27/12/2016 que regulamenta, no âmbito da União, a Lei 

nº 13.303 de 30/06/2016; 

V. Estatuto Social da TRENSURB; 

VI. Resolução da Presidência REP-0284/2017 – Gestão de Riscos, Controles Interno 

e Processos; 

VII. Resolução do Conselho de Administração REC-0018/2018 – Instituí o Comitê de 

Gestão TRENSURB, e 

VIII. Resolução do Conselho de Administração REC-0019/2018 – Aprova a Política de 

Riscos TRENSURB.  

Art. 2. Considera-se Gestão de Riscos a arquitetura (princípios, objetivos, estrutura, 

competências e processo) necessária para se gerenciar riscos eficazmente. 

Art. 3. A GRT deverá observar os seguintes princípios: 

I. Gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna, subordinada ao 

interesse público; 

II. Estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados; 

III. Estabelecimento de procedimentos de controle proporcionais ao risco, observada 

a relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à empresa; 

IV. Utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à 

elaboração do planejamento estratégico, e 

V. Utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos processos 

organizacionais. 

Art. 4. A GRT tem como objetivos: 

I. Assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todas as áreas da 

empresa, tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos 

aos quais está exposta a empresa, inclusive para determinar questões relativas à 

delegação, se for o caso; 
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II. Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da empresa, reduzindo os 

riscos a níveis aceitáveis, e 

III. Agregar valor à empresa por meio da melhoria dos processos de tomada de 

decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos 

decorrentes de sua materialização. 

Art. 5. A GRT tem por diretrizes: 

I. Ser integrada ao planejamento estratégico, aos processos e as demais políticas 

da empresa; 

II. Definir como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e 

monitorados os riscos; 

III. Definir a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; 

IV. Definir como será medido o desempenho da gestão de riscos; 

V. Definir como serão integradas as instâncias da empresa ou dos responsáveis pela 

gestão de riscos, e 

VI. Buscar o desenvolvimento contínuo dos empregados da TRENSURB em gestão 

de riscos. 

Art. 6. A GRT será implementada de forma gradual em todas as áreas da 

TRENSURB, priorizando os processos organizacionais que impactam diretamente na 

estratégia da empresa, ou seja, os processos críticos. 

Art. 7. As etapas de avaliação dos riscos (identificação, análise, avaliação, 

priorização e resposta aos riscos) deverá ser executada, no mínimo, bianualmente, 

enquanto que, o monitoramento e controle serão uma atividade contínua. 

Art. 8. A GRT será exercida com base em procedimentos próprios e ferramentas 

adequadas que deverão constar na Metodologia de Gestão de Riscos TRENSURB. 

Art. 9. O desempenho da GRT será medido através de indicadores de desempenho 

e/ou entregas definidos nos planos de ação utilizados para o tratamento dos riscos. 

Art. 10. A Alta Administração deve avaliar os riscos no âmbito da empresa, 

desenvolvendo uma visão de riscos de forma consolidada. 

Art. 11. A GRT será exercida de forma compartilhada entre CONSAD, DIREX, 

Comitê de Riscos, Área de Gestão de Riscos, Gestor de Risco e empregados. 

Art. 12. São competências do Conselho de Administração – CONSAD: 

I. Implementar e supervisionar o sistema de gestão de riscos estabelecido para a 

prevenção e mitigação dos principais riscos a que está́ exposta a TRENSURB; 

II. Aprovar a Política de Gestão de Riscos; 

III. Atribuir formalmente a responsabilidade pela área da Gestão de Riscos a 

membros da Diretoria Executiva, e 

IV. Aprovar as análises de riscos que comporão a estratégia de longo prazo 

atualizada. 
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Art. 13. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD avaliar e monitorar 

exposições de risco da empresa. 

Art. 14. Compete a Auditoria Interna – AUDIN aferir a efetividade do gerenciamento 

dos riscos. 

Art. 15. São competências da Diretoria Executiva – DIREX: 

I. Monitorar os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando 

relatórios gerenciais com indicadores de gestão; 

II. Apresentar até a última reunião ordinária do CONSAD as análises de riscos que 

comporão a estratégia de longo prazo atualizada; 

III. Assegurar a alocação dos recursos necessários à gestão de riscos, e  

IV. Atuar como Comitê de Riscos. 

Art. 16. São competências do Comitê de Riscos – COMITÊ: 

I. Institucionalizar estruturas adequadas de riscos; 

II. Garantir o desenvolvimento contínuo dos empregados e incentivar a adoção de 

boas práticas de gestão de riscos; 

III. Promover a integração dos empregados responsáveis pela gestão de riscos; 

IV. Aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e 

institucionalização da gestão de riscos; 

V. Supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos que podem comprometer a 

prestação de serviços da TRENSURB; 

VI. Liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos, oferecendo 

suporte necessário para sua efetiva implementação; 

VII. Estabelecer limites de exposição a riscos, bem com os limites de alçada ao nível 

de unidade organizacional ou atividade; 

VIII. Aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para 

gerenciamento de riscos; 

IX. Informar a DIREX sobre a necessidade de alocação de recursos aos riscos 

priorizados; 

X. Nomear o gestor de risco para cada risco priorizado; 

XI. Emitir recomendação para o aprimoramento da gestão de riscos, e 

XII. Monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo COMITÊ. 

Art. 17. São competências da Área de Gestão de Riscos: 

I. Propor a Política de Gestão de Riscos; 

II. Propor a Metodologia de Gestão de Riscos e suas revisões;  

III. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos; 

IV. Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos 

identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de 

riscos; 

V. Consolidar os resultados da GRT através de relatórios gerenciais e submetê-los 

ao COMITÊ periodicamente; 

VI. Elaborar relatórios periódicos das atividades da área submetendo-os a DIREX, 

CONSAD, CONFIS e COAUD. 
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VII. Reportar quando solicitado informações aos órgãos de fiscalização interna e 

externa; 

VIII. Disseminar a importância da Gestão de Riscos, bem como a responsabilidade de 

cada área da empresa nestes aspectos, e 

IX. Comunicar a Política e a Metodologia de Gestão de Riscos a todas as áreas da 

empresa. 

Parágrafo único: Caberá à Gerência de Planejamento Corporativo – GEPLA as 

competências relativas à Área de Gestão de Riscos, até a implantação de estrutura 

adequada de riscos, conforme previsto no Estatuto Social da TRENSURB. 

Art. 18. São competências do Gestor de Risco:  

I. Assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a GRT; 

II. Monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas 

adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com 

a GRT, e 

III. Garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em 

todas as áreas da empresa. 

Parágrafo único: Os gestores de risco são os responsáveis pela avaliação dos riscos 

no âmbito das unidades organizacionais, processos e atividades que lhes são afetos. 

Art. 19. Compete aos Empregados: 

I. Acompanhar a efetividade dos procedimentos de controle implementados nos 

processos organizacionais em que estiverem envolvidos ou que tiverem 

conhecimento e reportar ao Gestor de Riscos o fato que resulte em mudanças ou 

fragilidades nos processos, e 

II. Cumprir com a Política de Gestão de Riscos e a metodologia estabelecida. 

Art. 20. A comunicação sobre os processos de gestão de riscos e seus resultados 

deve ser conduzida de maneira formal, conforme estabelecido na metodologista da 

GRT. 

Art. 21. A TRENSURB deverá promover treinamento periódico, no mínimo 

anualmente, a alta administração sobre a Política de Gestão de Riscos. 

Art. 22. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Comitê de Gestão de 

Riscos. 


