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Política de Gestão de Riscos 
e Controles Internos

DATA DA APROVAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
02 DE SETEMBRO DE 2020

1. OBJETIVO

A Política de Gestão de Riscos e Controles Internos visa estabelecer diretrizes para o 
desenvolvimento, disseminação e implementação de metodologias de gerenciamento de 
riscos, com o objetivo de apoiar a melhoria contínua de processos de trabalho, projetos e a 
alocação e utilização eficaz dos recursos disponíveis, contribuindo para o cumprimento dos 
objetivos estratégicos da Unimed Uberlândia.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, cooperados e partes interessadas da 
Unimed Uberlândia. 

3. CONCEITOS BÁSICOS

I. Apetite a Riscos: nível máximo ao qual a cooperativa está disposta a se expor em 
relação ao(s) risco(s) para cumprir seus objetivos e agregar valor aos stakeholders. 
Riscos que a Organização está preparada para evitar, mitigar, compartilhar e aceitar;

II. Control Self Assessment: autoavaliação realizada pelos Gestores dos Riscos, 
responsáveis pelos processos e controles internos, com a finalidade de atestar a 
fidedignidade das informações prestadas no mapeamento de processos e controles 
internos e as documentações fornecidas para os testes de efetividade de desenho 
(Walkthroughs);
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III. Controle Chave: elementos essenciais ou mais importantes de controle em um 
processo ou subprocesso. Esses controles mitigam diretamente o risco para uma 
elevada percentagem das transações ou valores processados;

IV. Controle Compensatório: aquele adotado para corrigir uma deficiência no 
controle efetivo, enquanto o Plano de Ação, para corrigir a deficiência, seja efeti-
vamente implementado. Este tem a finalidade de reduzir o grau de exposição a 
níveis aceitáveis;

V. Controle Detectivo: mecanismos que identifiquem, oportunamente, a existência de 
anomalias ou de desvios em relação às metas ou aos padrões estabelecidos pela 
Unimed Uberlândia;

VI. Controle Interno: conjunto de políticas, normas, procedimentos e de atividades 
estabelecidas por uma Organização com o propósito de aferir o seu cumprimento, 
com vistas a reduzir a possibilidade de sofrer perdas financeiras ou de desgaste da 
imagem institucional, incrementar a qualidade das informações contábeis, financei-
ras e gerenciais, e salvaguardar a conformidade com Leis, normas do Órgão Regula-
dor, Estatuto Social, Diretrizes Internas e Externas e Código de Conduta da Unimed 
Uberlândia;

VII. Controle Preventivo: conjunto de políticas, normas e procedimentos estabelecidos 
pela Unimed Uberlândia com o objetivo de reduzir preventivamente os graus de 
exposição aos riscos;

VIII. COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
Entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria contínua da confiabilidade dos 
dados apresentados nas demonstrações financeiras, por instrumento da ética, efeti-
vidade dos controles internos e governança corporativa;

IX. COSO-ERM: Enterprise Risk Management - documento referência no tema Gestão 
de Riscos Corporativos;

X. Cultura de Gestão de Riscos: conjunto de normas, atitudes e comportamentos relacio-
nados com a consciência de riscos assumidos e gerenciados pela cooperativa;

XI. Gestores do Risco: responsáveis pelo risco, pela execução dos controles internos 
para garantir que o risco seja gerenciado adequadamente e pela definição e imple-
mentação dos planos de ação necessários para a remediação e/ou minimização dos 
riscos, bem como pelo monitoramento contínuo e identificação de novos riscos;

XII. Exposição ao Risco: quantificação da possibilidade da empresa ser afetada por um 
determinado risco;

XIII. Fatores de Risco: fatores internos ou externos que podem originar os riscos;
XIV. Gestão de Riscos: processo contínuo que consiste no desenvolvimento de um 

conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar 
eventos capazes de afetar, positiva ou negativamente, os objetivos, processos 
de trabalho e projetos da Unimed Uberlândia, nos níveis estratégico, tático e 
operacional;
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XV. Impacto: refere-se ao resultado ou consequência caso ocorra a materialização de 
um evento de risco. O impacto do risco é analisado em diferentes esferas, conforme 
a régua definida;

XVI. ISO 31.000:2018: norma da família de Gestão de Risco criada pela International 
Organization for Standardization. O objetivo da ISO 31.000:2018 é estabelecer 
princípios e orientações genéricas sobre Gestão de Riscos;

XVII. Linha de Defesa: conceito desenvolvido pelo IIA (Institute of Internal Auditors), 
amplamente utilizado no mercado, onde as atribuições de Gestão de Riscos e 
de Controles Internos fica dividida por linhas de atuação e funções dentro da 
organização;

XVIII. Matriz de Riscos: consiste em um inventário dos riscos mapeados pela coope-
rativa, classificados de acordo com sua probabilidade e impacto, que tem por 
objetivo apresentar o resultado da avaliação dos riscos identificados, mensu-
rando critérios que auxiliarão no estabelecimento das prioridades com relação 
ao tratamento;

XIX. Partes Interessadas: pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perce-
ber-se afetada por uma decisão ou atividade da Unimed Uberlândia;

XX. Plano de Ação: ações ou conjunto de ações visando a mitigação ou redução do nível 
de exposição de um risco identificado;

XXI. Resposta ao Risco: decisão que será tomada após a identificação do risco inerente 
ou avaliação dos riscos residuais, com objetivo de promover discussões que assegu-
rem a eficiência do ambiente de controles internos da Unimed Uberlândia;

XXII. Risco: a probabilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente ou negativa-
mente, os objetivos, processos de trabalho ou projetos da Unimed Uberlândia;

XXIII. Vulnerabilidade: extensão à qual a cooperativa está exposta ou desprotegida 
em relação aos impactos negativos decorrentes de falha e/ou inexistência de 
controles.

4. POSICIONAMENTO  

4.1. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

A Unimed Uberlândia, por meio da Gestão de Riscos e Controles Internos, possui como 
propósito a “criação e proteção de valor” na aplicação da metodologia de riscos e é orien-
tada por 08 (oito) princípios em conformidade com a ISO 31.000:2018:
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A. Integrada: é parte integrante da tomada de decisão e de todas as atividades da 
cooperativa;

B. Estruturada e Abrangente: é constituída de forma ampla para obter resultados 
consistentes, confiáveis e comparáveis;

C. Personalizada: é alinhada com o contexto interno e externo e com o perfil de risco 
da cooperativa;

D. Inclusiva: envolve oportunamente as partes interessadas e considera seus conheci-
mentos, pontos de vista e percepções;

E. Dinâmica: é capaz de reagir a mudanças. Detecta, reconhece e responde às mudan-
ças e eventos de forma apropriada e tempestiva;

F. Melhor informação disponível: considera limitações e incertezas associadas às 
informações e expectativas. A informação precisa ser oportuna, clara, confiável e 
disponível para as partes interessadas;

G. Fatores humanos e culturais: reconhece as capacidades, percepções e intenções 
das partes interessadas, sejam internas ou externas à Organização, que podem 
facilitar ou dificultar o atingimento dos objetivos;

H. Melhoria contínua: é melhorada continuamente por meio de aprendizado e 
experiências. 

Melhoria 
Contínua

Integrada

Melhor 
informação
disponível

Personalizada

Fatores Humanos
e Culturais

Estruturada e
Abrangente

Dinâmica Inclusiva
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A área de Gestão de Riscos e Controles Internos é um órgão estatutário vinculado 
hierarquicamente e funcionalmente ao Conselho de Administração.

O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva devem assegurar que a Gestão de 
Riscos e Controles Internos esteja integrada em todas as atividades realizadas nos processos 
da Unimed Uberlândia.

4.2. APETITE A RISCOS 

 Apetite a Riscos é a exposição do risco que a Organização está disposta a aceitar na 
busca dos objetivos e geração de valor e deve ser analisada conforme os critérios:

CRITÉRIOS DE APETITE AO RISCO E AÇÕES PARA TRATAMENTO

NÍVEL APETITE AO 
RISCO DESCRIÇÃO AÇÕES

Extremo Inaceitável

Nível de risco inaceitável, 
expõe a operadora a danos 
severos com impactos 
de difícil correção, 
impossibilitando o alcance 
dos objetivos estratégicos.

Evitar, compartilhar ou mitigar 
com ações ou controles 
internos imediatamente após 
conhecimento do risco, e 
monitoramento mensal pela 
Gestão de Riscos.

Alto Inaceitável

Nível de risco inaceitável, 
expõe a operadora a danos 
graves, impossibilitando 
o alcance dos objetivos 
estratégicos. 

Evitar, compartilhar ou mitigar 
com ações ou controles 
internos em curto prazo após 
conhecimento de risco, e 
monitoramento mensal pela 
Gestão de Riscos.

Médio Aceitável

Nível de risco aceitável, 
pode expor a empresa a 
danos de menor relevância, 
no entanto, não deve 
dificultar o alcance dos 
objetivos do processo.

Monitoramento trimestral 
pela Gestão de Riscos e áreas 
responsáveis pelo processo.
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4.3. GESTÃO DOS RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

O gerenciamento dos riscos e dos controles internos é um processo conduzido por 
todos os membros da Organização, e estabelece estratégias para identificar potenciais 
eventos capazes de afetar a cooperativa, mantendo os riscos compatíveis com o apetite 
a risco definido e garantindo o cumprimento dos seus objetivos. A responsabilidade da 
atuação perante os riscos é dos Gestores dos Riscos, com o apoio da área de Gestão de 
Riscos e Controles Internos.

Os principais agentes envolvidos no processo de Gestão de Riscos e Controles Internos 
compreendem suas responsabilidades, fortalecendo os níveis de governança de Gestão de 
Riscos. 

4.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nossos riscos são classificados como: Risco Estratégico, Risco de Subscrição, Risco de 
Crédito, Risco de Mercado, Risco Legal e Risco Operacional.

CRITÉRIOS DE APETITE AO RISCO E AÇÕES PARA TRATAMENTO

NÍVEL APETITE AO 
RISCO DESCRIÇÃO AÇÕES

Baixo Aceitável

Nível de risco irrelevante, 
embora existente, não 
expõe a empresa a perdas 
significativas.

Monitoramento semestral 
pelas áreas responsáveis pelo 
processo com reporte de 
autoavaliação (metodologia 
CSA – Control Self 
Assessment) para a Gestão de 
Riscos.

Muito Baixo Aceitável

Nível de risco irrelevante, 
embora existente, não 
expõe a empresa a perdas 
significativas.

Monitoramento anual pelas 
áreas responsáveis pelo 
processo com reporte de 
autoavaliação (metodologia 
CSA – Control Self 
Assessment) para a Gestão de 
Riscos.
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I. Risco Estratégico: riscos associados às decisões estratégicas da Alta Administração 
da Organização que visam atingir seus objetivos de negócios; 

II. Risco de Subscrição:  medida de incerteza relacionada a uma situação econômica 
adversa, que contraria as expectativas da Unimed Uberlândia no momento da elabo-
ração de sua política de subscrição quanto às incertezas existentes na estimação 
das provisões técnicas e relativas à precificação; 

III. Risco de Crédito: medida de incerteza relacionada à probabilidade da contraparte 
da Unimed Uberlândia, ou de um emissor de dívida, não honrar, total ou parcial-
mente, seus compromissos financeiros, ou de ter alterada sua classificação de risco 
de crédito;

IV. Risco de Mercado: medida de incerteza relacionada à exposição a perdas decorren-
tes da volatilidade dos preços de ativos, tais como cotações de ações, taxas de juros, 
taxas cambiais, preços de commodities e preços de imóveis;

V. Risco Legal: medida de incerteza relacionada aos retornos da Unimed Uberlân-
dia por falta de um completo embasamento legal de suas operações; é o risco de 
não-cumprimento de leis, regras, regulamentações, acordos, práticas vigentes 
ou padrões éticos aplicáveis, considerando, inclusive, o risco de que a natureza 
do produto/serviço prestado possa tornar a operadora particularmente vulnerá-
vel a litígios;

VI. Risco Operacional: medida de incerteza que compreende os demais riscos enfren-
tados pela Unimed Uberlândia relacionados aos procedimentos internos, tais como 
risco de perda resultante de inadequações ou falhas em processos internos, pessoas 
e sistemas.

4.3.2 ETAPAS DA GESTÃO DE RISCOS

O processo de Gestão de Riscos consiste na identificação, análise e avaliação de 
riscos, na seleção e implementação de respostas aos riscos avaliados, no monitoramento 
de riscos e controles, e na comunicação sobre riscos com partes interessadas, internas e 
externas, durante toda a aplicação do processo. Ele é aplicável à ampla gama das atividades 
da Organização em todos os níveis, incluindo estratégias, decisões, operações, processos, 
funções, projetos, produtos, serviços e ativos, e é suportado pela cultura e pela estrutura de 
Gestão de Riscos da Unimed Uberlândia (ISO 31.000:2018).
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I. Comunicação e Consulta: a comunicação e consulta às partes interessadas são 
importantes na medida em que elas fazem julgamentos sobre riscos com base em 
suas percepções. Essas percepções podem variar devido às diferenças de valores, 
necessidades, suposições, conceitos e preocupações das partes interessadas. Como 
os seus pontos de vista podem ter um impacto significativo sobre as decisões 
tomadas, convém que as percepções das partes interessadas sejam identificadas, 
registradas e levadas em consideração no processo de tomada de decisão;

II. Estabelecimento do contexto: definição dos parâmetros externos e internos a 
serem levados em consideração ao gerenciar riscos, e estabelecimento do escopo e 
dos critérios de risco para a Política de Gestão;

III. Identificação de Riscos: etapa através da qual a Unimed Uberlândia identifica os 
eventos que podem afetar os objetivos;

IV. Análise de Riscos: cálculo do nível de exposição da Unimed Uberlândia a determi-
nado risco, levando em consideração sua probabilidade de ocorrência e magnitude 
de impacto;

V. Avaliação de Riscos: avaliação da necessidade de tratamento do risco conside-
rando o nosso nível de exposição frente ao critério de aceitação de riscos definido 
por nossa Conselho de Administração;

VI. Tratamento de Riscos: o tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais 
opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções. Evitar, mitigar, 
compartilhar e aceitar;

VII. Monitoramento de Riscos: assegurar que a Gestão de Riscos seja eficaz e continua 
a apoiar o desempenho da Organização.

Comunicação
e Consulta

Monitoramento
e Análise Crítica

Estabelecimento 
do Contexto

Tratamento de Riscos

Identificação de riscos

Análise de riscos

Avaliação de riscos

Processo de Avaliação de Risco
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4.3.3. LINHA DE DEFESA

O Modelo de Três Linhas ajuda a Organização a identificar estruturas e processos 
que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte governança e 
gerenciamento de riscos (IIA - The Institute of Internal Auditors).

As áreas da Unimed Uberlândia devem atuar conforme suas responsabilidades 
definidas na metodologia de riscos:

Corpo Administrativo
Prestação de contas aos stakeholders pela supervisão organizacional

Papéis do corpo administrativo: integridade, liderança e transparência.

Papéis da 1ª Linha
Provisão de 

produtos/serviços
aos clientes;

gerenciar riscos.

Papéis da 2ª Linha
Expertise, apoio,

monitoramento e 
questionamento 
sobre questões 

relacionadas
a riscos.

Gestão
Ações (Incluindo gerenciar os riscos) 
para atingir objetivos organizacionais

Auditoria Interna
Avaliação Independente

Papéis da 3ª Linha
Avaliação e assessoria

independentes e objetivas
sobre questões relativas

ao atingimento dos
objetivos.

PR
ESTA

D
O

R
ES EX

TER
N

O
S D

E AVA
LIA

ÇÃ
O

A 1º Linha de Defesa:  Os Gestores dos Riscos têm o papel de liderar e dirigir ações 
(incluindo gerenciamento de riscos) e aplicação de recursos para atingir os objetivos da 
Organização. Manter um diálogo contínuo com o corpo administrativo e reportar: resultados 
planejados, reais e esperados, vinculados aos objetivos da Organização; e riscos. Estabelecer 
e manter estruturas e processos apropriados para o gerenciamento de operações e riscos 
(incluindo controle interno). Garantir a conformidade com as expectativas legais, regulatórias 
e éticas. 
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A 2º Linha de Defesa inclui funções de gerenciamento de risco e conformidade, deve 
trabalhar em conjunto com a área de negócio, fornecendo expertise complementar, apoio, 
monitoramento e questionamento quanto ao gerenciamento de riscos, incluindo:

• Desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento 
de riscos (incluindo controle interno) nos níveis de processo, sistemas e entidade;

• O atingimento dos objetivos de gerenciamento de riscos, como: conformidade com 
leis, regulamentos e comportamento ético aceitável; controle interno; segurança da 
informação e tecnologia; sustentabilidade; e avaliação da qualidade.

Fornecer análises e reportar sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de riscos 
(incluindo controle interno).

A 3º Linha de Defesa é representada pela Auditoria Interna. Os auditores internos 
mantêm a prestação de contas primária perante o corpo administrativo e a independência 
das responsabilidades da gestão. Comunica avaliação e assessoria independentes e 
objetivas à gestão e ao corpo administrativo sobre a adequação e eficácia da governança 
e do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno), para apoiar o atingimento dos 
objetivos organizacionais e promover e facilitar a melhoria contínua. Reporta ao corpo 
administrativo prejuízos à independência e objetividade e implanta salvaguardas conforme 
necessário.

Prestadores externos de avaliação: auditores externos, reguladores e outros órgãos 
externos, prestam avaliação adicional para cumprir com as expectativas legislativas e 
regulatórias que servem para proteger os interesses dos stakeholders. Atender aos pedidos 
da gestão e do corpo administrativo para complementar as fontes internas de avaliação.

4.4. CONTROLES INTERNOS

As atividades de controles devem ser constantemente avaliadas, tomando como 
referência as boas práticas de Governança Corporativa, estabelecidas pelos padrões e 
metodologias do Committee of Sponsoring Organization of Treadeway Commission – COSO
• Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
• Eficácia e eficiência das operações;
• Consistência, tempestividade e proteção adequada das informações;
• Salvaguarda dos ativos;
• Assegurar a apropriada segregação de funções, observada a estrutura hierárquica 

da Organização, de modo a eliminar atribuições de responsabilidade conflitantes, 
assim como reduzir e monitorar, com a devida independência requerida, potenciais 
conflitos de interesses existentes nas áreas;
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• Manter o sistema e estrutura de controles internos alinhados com as melhores 
práticas, os quais devem ser revisados e atualizados periodicamente, a fim de que 
eventuais deficiências sejam pronta e integralmente corrigidas, de forma a garantir 
sua efetividade.

4.4.1 SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

O processo de Controles Internos deve ser contínuo a fim de evitar potenciais impactos 
de não conformidades, devendo observar, no mínimo, os seguintes componentes:

I. Criação do ambiente de controle: compreende a base de todos os controles inter-
nos da gestão, sendo formado pelo conjunto de regras e estrutura que determi-
nam a qualidade dos controles internos da gestão. O ambiente de controle deve 
influenciar a forma pela qual se estabelecem as estratégias e os objetivos e na 
maneira como os procedimentos de controles internos são estruturados;

II. Avaliação de risco: é o processo permanente de identificação e análise de riscos 
que impactam o alcance dos objetivos da cooperativa. Os riscos devem ser avalia-
dos sob a perspectiva de probabilidade e impacto de sua ocorrência, por meio de 
análises qualitativas, quantitativas ou da combinação de ambas;

III. Estabelecimento de atividades de Controle Interno: são atividades materiais e 
formais, como políticas procedimentos, técnicas e ferramentas, implementadas 
pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o alcance de objetivos da coope-
rativa. Essas atividades podem ser preventivas (reduzem a ocorrência de eventos 
de risco) ou detectiva (possibilitam a identificação da ocorrência dos eventos 
de riscos), implementadas de forma manual ou automatizada. As atividades de 
controles internos devem ser apropriadas, funcionar consistentemente de acordo 
com um plano de longo prazo, ter custo adequado, ser abrangente, razoáveis e 
diretamente relacionadas aos objetivos de controle;

IV. Informação e comunicação: as informações produzidas pela área devem ser apropria-
das, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis, devendo ser identificadas, armazenadas 
e comunicadas de forma que, em determinado prazo, permitam que os colaborado-
res cumpram suas responsabilidades, inclusive a de execução dos procedimentos de 
controle interno. A Unimed Uberlândia deve comunicar as informações necessárias ao 
alcance dos seus objetivos para todas as partes interessadas; 

V. Monitoramento: é obtido por meio de avaliações específicas ou monitoramento 
contínuo, independente ou não, realizados sobre todos os demais componen-
tes de controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, efetividade, 
economicidade excelência ou execução na implementação dos seus componentes 
e corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos.
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES RESPONSÁVEL

• Definir os objetivos estratégicos da Unimed Uberlândia;

• Manter estrutura de Gestão de Riscos e Controles Internos apropriada 
ao contexto da Organização;

• Comunicar o valor da Gestão de Riscos para a cooperativa e suas 
partes interessadas;

• Validar documentação de informações públicas sobre o modelo 
de Gestão de Riscos e transparência de informações prestadas ao 
público interno e externo;

• Alinhar a Gestão de Riscos com os objetivos, estratégia e cultura da 
Unimed Uberlândia;

• Considerar aspectos de Gestão de Riscos em todas as tomadas de 
decisão e priorização de ações sob sua responsabilidade;

• Aprovar a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, o 
planejamento, os critérios de análise e os limites de exposição aos 
riscos;

• Acompanhar o processo de Gestão de Riscos e Controles Internos, 
incluindo a implementação das ações de melhoria recomendadas;

• Avaliar a efetividade do modelo de Gestão de Riscos e sugerir 
melhorias para o processo.

Conselho de 
Administração

• Propor alterações na Política de Gestão de Riscos e Controles 
Internos e submetê-las ao Conselho de Administração;

• Auxiliar a Administração na definição das diretrizes e metodologia 
de Gestão de Riscos e Controles Internos, além das métricas de 
mensuração da tolerância e apetite aos riscos, apresentando ao 
Conselho de Administração sua recomendação de aprovação;

• Avaliar os planos de ação elaborados para os riscos classificados 
como “alto” e “extremo”;

• Acompanhar e recomendar ao Conselho de Administração sobre a 
aceitação das respostas aos riscos altos e extremo;

Comitê de 
Auditoria
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ATRIBUIÇÃO RESPONSÁVEL

• Avaliar o mapa de riscos (Estratégicos e Operacionais) e os principais 
fatores de risco aos quais a Unimed Uberlândia esteja exposta, 
apresentando ao Conselho de Administração suas recomendações;

• Supervisionar e acompanhar periodicamente os resultados dos 
testes de controles e os planos de ação mitigatórios, reportando 
ao Conselho de Administração desvios e ocorrências consideradas 
relevantes;

• Acompanhar as ações de gerenciamento dos riscos conforme 
direcionamento de negócios da cooperativa.

Comitê de 
Auditoria

• Patrocinar a implantação da Gestão de Riscos e Controles Internos 
na Unimed Uberlândia. Para tanto, devem alocar recursos necessários 
ao processo à infraestrutura apropriada;

• Comunicar o valor da Gestão de Riscos para a cooperativa e suas 
partes interessadas;

• Implementar as deliberações do Conselho de Administração para 
redução ou eliminação dos riscos dos negócios e operação da 
Unimed Uberlândia;

• Manter atualizados os fluxos e processos através de monitoramento 
contínuo;

• Avaliar as recomendações de auditores externos, auditor interno 
e  consultores sobre falhas e melhorias nos processos de controle 
interno e gestão de riscos.

Diretoria 
Executiva

• Propor e aplicar a metodologia de Gestão de Riscos e Controles 
Internos, criando um sistema eficaz de monitoramento;

• Conduzir junto às áreas pertinentes a identificação, análise, avaliação, 
tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos estratégicos 
e operacionais;

• Gerir os riscos estratégicos da Unimed Uberlândia;

• Reportar os Riscos Estratégicos e Operacionais à Diretoria Executiva, 
Comitê de Auditoria e Conselho de Administração;

Gestão de Riscos e 
Controles Internos
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• Entender e considerar as percepções, valores, necessidades e 
expectativas das partes interessadas em conjunto com os donos 
dos riscos.

ATRIBUIÇÃO RESPONSÁVEL

• Propor alterações e submeter às aprovações a Política de Gestão 
de Riscos e Controles Internos;

• Discutir as recomendações propostas pelos Gestores dos Riscos 
para minimizar os riscos da cooperativa em linha com a estratégia 
e objetivos definidos;

• Monitorar as ações de implementação de controles internos para 
gerenciamento dos riscos;

• Efetuar o escalonamento das recomendações fora do prazo 
estabelecido para as alçadas competentes;

• Acompanhar e reportar periodicamente o andamento dos planos 
de ação desenvolvidos;

• Mapear processos e auxiliar na identificação dos riscos 
(operacionais e financeiros, por exemplo), além dos respectivos 
controles que mitiguem esses riscos;

• Acompanhar e sugerir melhorias de controles internos pelas áreas 
operacionais;

• Reportar inconsistência ou desatualização de desenhos de fluxos 
de processos, normas e procedimentos cujas alterações possam 
agravar o ambiente de controles;

• Emitir Pareceres de Riscos quando solicitado para identificar, 
analisar e avaliar os riscos e recomendar ações e controles para 
mitigação;

• Disseminar e fortalecer a cultura de Gestão de Riscos na 
cooperativa;

• Conscientizar os donos dos riscos e comunicar o valor da Gestão 
de Riscos para a cooperativa e suas partes interessadas;

Gestão de Riscos e 
Controles Internos
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ATRIBUIÇÃO RESPONSÁVEL

• Fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para a análise 
e avaliação dos riscos;

• Identificar continuamente e documentar os riscos sob sua gestão;

• Realizar o Control Self Assessment para monitoramento dos riscos 
e disponibilizar as evidências necessárias;

• Comunicar a área de Gestão de Riscos e Controles Internos novos 
riscos identificados e qualquer alteração em seu processo de negócio;

• Estabelecer controles adequados para gerenciamento dos riscos;

• Sugerir, avaliar, implantar e monitorar as ações com o objetivo de 
reduzir a exposição ao risco sob sua responsabilidade;

• Assegurar que as ações implementadas sejam efetivas e resultem 
em redução do grau de exposição aos riscos a níveis aceitáveis;

• Reportar o status da implantação das melhorias em controles dos 
processos sob sua responsabilidade;

• Disseminar o conteúdo de riscos e controles internos a todos os 
colaboradores envolvidos no processo a qual representa;

• Divulgar o Mapa de Riscos dos processos sob sua responsabilidade 
para todos os colaboradores envolvidos;

Gestores dos 
Riscos

• Ter ciência do conteúdo da Política de Riscos e Controles Internos 
da Unimed Uberlândia;

• Participar de forma efetiva do gerenciamento de riscos de seus 
processos;

• Prezar pela aplicação das diretrizes da Unimed Uberlândia sobre 
riscos e controles internos nos processos relacionados;

• Reportar aos Gestores dos Riscos sobre possíveis riscos e 
materializações de riscos identificadas nas atividades realizadas e 
desvios na operação na qual está inserido.

Colaboradores
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1. Regras de Consequências

As consequências em caso de descumprimento destas diretrizes serão tratadas em 
conformidade com o Estatuto Social, Regimento Interno, Código de Conduta e Política de 
Medidas Disciplinares. Em caso de infração às políticas corporativas, o caso deverá ser 
reportado ao Canal de Conduta para apuração.

2. Confidencialidade

Este normativo pertence à Unimed Uberlândia. É proibida a reprodução no todo ou 
em parte, bem como a divulgação e/ou disponibilização a quaisquer outras pessoas e/
ou empresas, sob qualquer motivo, salvo casos analisados e aprovados pelo Conselho de 
Administração.

3. Documentos e registros relacionados

I.  Estatuto Social;
II.  Regimento Interno da Unimed Uberlândia;
III.  Código de Conduta da Unimed Uberlândia;
IV.  Resolução Normativa 443/2019;
V.  COSO - ICIF – Controle Interno – Estrutura Integrada – 2013;
VI. COSO – ERM – Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada – 2017;
VII.  Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 31.000: 2018.

5. HISTÓRICO DE REVISÕES
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001 14/08/2020 Elaboração do documento.  

6. APROVAÇÃO

Política de Gestão de Riscos e Controles Internos aprovada pelo Conselho de 
Administração no dia 02/09/2020, conforme registrado em Ata de Reunião.


