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Objetivos 

Estabelecer diretrizes relacionadas à gestão de riscos e controles internos adotados pela Cemig Saúde, 

garantindo a aderência regulatória aos requisitos da Resolução Normativa RN 443 da ANS, além de estar 

em consonância com as boas práticas de mercado, bem como disseminar a todos os integrantes do 

Quadro Corporativo a relevância do comprometimento de cada um em fazer cumprir as orientações aqui 

trazidas, visando como objetivo maior solvência da Operadora.  

A presente Política pretende ainda, uniformizar o conhecimento entre os membros dos órgãos 

estatutários em torno dos riscos aos quais a Cemig Saúde está exposta, em especial, aqueles 

relacionados aos riscos de subscrição, de crédito, de mercado, legais e operacionais, a fim de contribuir 

para a tomada de decisão relacionadas ao tratamento, monitoramento e resposta aos riscos 

identificados, promovendo a melhoria contínua e sustentabilidade da Operadora. 

O conteúdo desta Política deve ser interpretado e cumprido em conjunto com as diretrizes presentes 

no Estatuto, Código de Ética e Norma de Conduta da Cemig Saúde e demais normativos internos 

aplicáveis. 

Siglas e Definições 

 AGC: Assessoria de Governança e Compliance. 

 Colaboradores: qualquer pessoa física que mantenha relação trabalhista direta com a Operadora, 

funcionários, estagiários, menores aprendizes, pessoas com contrato temporário. 

 Controles internos: conjunto de medidas adotadas para salvaguardar as atividades da Operadora, 

assegurando o cumprimento de seus objetivos e obrigações em todos os níveis da organização. 

Os controles internos são dotados de atividades de controle que, quando executadas a tempo e 

maneira adequados, permitem a redução ou administração dos riscos. 

 Gestão de Riscos: processo de identificação, análise, avaliação, priorização, tratamento e 

monitoramento de riscos que possam afetar os objetivos da Operadora. 

 Governança: sistema pelo qual as operadoras são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre seus administradores, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. 

 Matriz de Riscos: é a matriz resultante da derivação da avaliação do impacto e da probabilidade 

de ocorrência de eventos que apresentem riscos negativos à Cemig Saúde e que está exposta. 

 PCI: Programa de Compliance e Integridade da Cemig Saúde. 

 Quadro Corporativo: em conjunto, os membros dos Órgãos Estatutários e os colaboradores da 

Operadora. 
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 Risco: é o efeito da incerteza sobre os objetivos ou a possibilidade de que um evento ocorra e 

afete, positivamente ou negativamente o que foi estabelecido inicialmente. 

 Terceiros: parceiros, fornecedores e prestadores de serviços com os quais a Cemig Saúde se 

relacione. 

Papéis e Responsabilidades 

 Assessoria de Governança e Compliance | AGC 

- Promover treinamentos e disseminação dos temas relacionados a esta Política; 

- Responsabilizar-se pelo esclarecimento de dúvidas à todos que se aplicam este documento sobre 

os assuntos aqui relacionados, bem como, receber sugestões de aperfeiçoamento para a gestão de 

riscos e controles internos; 

- Realizar o acompanhamento de apontamentos e recomendações de melhorias; 

- Consolidar as informações relacionadas à Matriz de Riscos Corporativos; 

- Manter este documento atualizado. 

 Auditoria Interna 

- Realizar a avaliação periódica dos controles internos, sendo no mínimo anual, propondo 

melhorias e alterações conforme necessidade e resultados das verificações realizadas.  

 Gestores 

- Assegurar que seu time conheça esta Política;  

- Manter processos e controles internos pertinentes à sua área atualizados, cumprindo com a 

revisão periódica destes itens no mínimo anualmente; 

- Garantir a execução das atividades de controles existentes em sua área; 

- Contribuir para elaboração e revisão da Matriz de Riscos Corporativos; 

- Direcionar à AGC dúvidas ou situações relacionadas a este documento; 

- Dar tratamento aos apontamentos e recomendações de melhorias feitos por auditores, órgãos 

reguladores ou áreas internas da Operadora; 

 Conselho Deliberativo  

- Aprovar esta Política.  
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 Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal  

- Acompanhar a implementação e avaliação periódica das práticas de governança, gestão de riscos 

e controles internos na Operadora, conforme previsto na RN443 da ANS; 

- Apoiar para o cumprimento e disseminação desta Política. 

 Diretoria Executiva 

- Aprovar a Matriz de Riscos Corporativos;  

- Dar ciência ao Conselho Deliberativo quanto a Matriz em questão, anualmente ou quando 

demandado. 

 Integrantes do Quadro Corporativo  

- Cumprir com as diretrizes desta Política, atuando de forma a contribuir com o gerenciamento de 

riscos, práticas de controles internos, visando evitar a materialização do risco; 

- Direcionar à AGC dúvidas ou situações relacionadas a este documento. 

Materiais 

 Acesso a esta Política e à Matriz de Riscos Corporativos. 

Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os integrantes do Quadro Corporativo da Cemig Saúde e deve ser observada 

por todas as áreas e níveis de gestão da instituição, que deverá implementar, manter, monitorar e 

revisar o processo de gestão de riscos e controles internos em conformidade com a missão e os objetivos 

estratégicos institucionais, observadas as diretrizes estabelecidas nesta política, nos demais normativos 

internos e externos aplicáveis. 

Diretrizes 

 

Para que se tenha eficiência na gestão de riscos e para que os controles internos tragam os resultados 

esperados, é imprescindível o conhecimento de todos a que se aplicam esta política sobre os conceitos, 

diretrizes e princípios apresentados neste documento. Cabe ressaltar que, o cumprimento de todas os 

normativos internos, do Código de Ética e Norma de Conduta, do Estatuto da Cemig Saúde, bem como 

dos regulamentos e legislações aplicáveis, são partes integrantes para a efetividade do que se propõe 

nesta Política.  

1. Riscos 
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De acordo com a ABNT ISO 31000, risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos ou a possibilidade de 

que um evento ocorra e afete, positivamente ou negativamente, os objetivos estabelecidos inicialmente. 

Cabe destacar que falhas são diferentes de riscos. Quando identificadas, as falhas devem ser 

consideradas como riscos materializados. A falha é uma visão do que já aconteceu, enquanto o risco é 

uma visão do que pode vir a acontecer, incluindo falhas que podem vir a se repetir.  

o Risco inerente: é o nível de risco ao qual se estaria exposto caso não houvesse nenhum 

controle implementado; 

o Risco residual: é nível de risco após ter levado em consideração as ações de mitigação de 

risco tais como atividades de controle; 

o Risco tolerável: é nível aceitável de risco para o que está sendo avaliado. 

 

2. Gestão de Riscos 

A ISO 31000 define Gestão de Riscos como “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma 

organização no que diz respeito ao risco”. A ANS traz que gestão de riscos é "o conjunto de ações 

direcionadas ao desenvolvimento, disseminação e implantação de metodologias de gerenciamento de 

riscos institucionais, objetivando apoiar a melhoria contínua de processos de trabalho, projetos e a 

alocação e utilização eficaz dos recursos disponíveis, contribuindo para o cumprimento dos objetivos da 

ANS”. Ou seja, gestão de riscos implica em agir de forma a prevenir que as falhas ocorram, demanda 

conhecer os riscos, ou seja, identificá-los e mensurá-los. Só é possível gerenciar o que se tem 

conhecimento e o que se tem algum nível de controle. 

Na Cemig Saúde a gestão de riscos ocorre por meio do mapeamento dos processos e identificação dos 

riscos relacionados às principais atividades dos processos, além de contar com a gestão de riscos 

corporativos, processo que envolve gestores, os Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria Executiva, 

além de contar com o apoio e comprometimento de todos os demais colaboradores, aplicado no 

estabelecimento de estratégias, com viés de identificar em toda a organização eventos em potencial, 

capazes de afetá-la. Diferentemente dos riscos de cada processo existente nas áreas, o gerenciamento 

de riscos corporativos traz uma visão macro de riscos que se materializados podem afetar a empresa de 

forma geral, ou gerar impactos relevantes em boa parte dela.  

A gestão de riscos corporativos na Cemig Saúde se dá através da Matriz de Riscos Corporativos. Trata-

se de um processo contínuo, que envolve a identificação, avaliação e atuação para mitigação do risco, 
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sempre que possível, conduzido pelos profissionais em todos os níveis da empresa, composta pela 

formação de uma visão de portfólio de todos os riscos a que a Operadora está exposta. 

A Matriz de Riscos é o conjunto das informações relacionadas aos riscos identificados nos processos de 

rotina e na empresa como um todo, trazendo combinações possíveis de probabilidade, gravidade, 

impacto, existência de controle, para definição do nível do risco em análise e consequentemente seu 

tratamento. Por meio desta matriz é possível dar visibilidade aos gestores e membros dos órgãos 

estatutários para a tomada de decisão. 

 

2.1. Metodologia de Gestão de Riscos  

As etapas que compõe a gestão de riscos na Cemig Saúde são as seguintes:  

 Identificação dos riscos: consiste em avaliar os riscos mais expressivos aos quais a Operadora 

está exposta;  

 Avaliação dos riscos: mensuração de impacto e probabilidade relacionados aos riscos 

identificados; 

 Tratamento dos riscos: consiste em avaliar as respostas ao riscos identificados, a fim de 

definir se serão mitigados, aceitos ou compartilhados, mediante definição da Diretoria 

Executiva quando se tratar de riscos corporativos; 

 Estabelecimento de controles mitigatórios: criação e monitoramento dos controles que visam 

evitar que a falha ocorra; 

 Monitoramento dos riscos: se dá pelo acompanhamento de eficácia dos controles 

mitigatórios; 

 Registros de falhas: ocorre sempre que um risco se materializa;  

 Revisão periódica:  análise periódica da Matriz de Riscos e dos controles, com base na 

identificação de mudanças de cenários (interno e externo) que venham alterar o 

mapeamento de riscos. 

 

 

2.2. Princípios da Gestão de Riscos  

 Incentivar o comprometimento e envolvimento de todos os colaboradores, essencialmente 

dos gestores, quanto a identificação, gerenciamento e mitigação dos riscos; 
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 Cultivar a clareza e transparência na identificação dos riscos e sua devida gestão e 

tratamento; 

 Buscar constantemente a melhoria dos processos da Cemig Saúde; 

 Manter a fidedignidade dos dados, informações e relatórios produzidos pela Operadora; 

 Subsidiar a tomada de decisões; 

 Disseminar a cultura de prevenção a riscos. 

 

3. Controles internos 

De acordo com o AICPA, American Institute of Certified Public Accountants (Comitê de Procedimentos 

de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), controle interno é “o plano 

da organização e todos os métodos e medidas coordenados, aplicados a uma empresa, a fim de proteger 

seus bens, conferir a exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis, promover a eficiência e estimular 

a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas”. 

A COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comitê das Organizações 

Patrocinadoras da Comissão Treadway), definiu controle interno como “um processo levado a cabo pelo 

Conselho de Administração, Direção e outros membros da organização a fim de proporcionar um grau 

de confiança razoável na concretização dos seguintes objetivos: eficácia e eficiência dos recursos; 

fidedignidade da informação financeira; cumprimento das leis e normas estabelecidas.” 

A ANS define na RN 443 que controles internos são “um conjunto de medidas adotadas para salvaguardar 

as atividades da Operadora, assegurando o cumprimento de seus objetivos e obrigações em todos os 

níveis da organização”. 

Por meio do mapeamento de processos e identificação dos riscos as áreas da Cemig Saúde devem avaliar 

a existência de controles e realizar o monitoramento de eficácia, no intuito de mitigar os riscos e 

minimizar seus impactos caso venham se materializar. A Operadora se compromete também a realizar 

testes de segurança da informação e conciliação para os sistemas de informações, como mecanismo de 

controle preventivo e/ou detectivo relacionado aos riscos que envolvam a segurança da informação. 

Devem ser estabelecidos também planos de ação e de contingência sempre que aplicável, ficando sob 

a incumbência da AGC realizar o acompanhamento de apontamentos e recomendações de melhorias, 

devendo ser considerados para fins deste controle, no mínimo, os registros realizados nos seguintes 

documentos ou relatórios:  
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o Relatório(s) de Procedimentos Previamente Acordados (PPA); 

o Termos de Responsabilidade Atuarial (TRA), encaminhados trimestralmente à ANS;  

o Recomendações de melhorias ou correções de procedimentos registradas em atas de 

conselhos, comitês internos; 

o Ofícios da ANS e relatórios de conformidade com a normativa da ANS produzidos pelas 

instâncias internas da Operadora;  

o Relatório de avaliação de procedimentos e rotinas que visam assegurar a confiabilidade e 

adequação dos relatórios e demonstrativos financeiros que são enviados à ANS, incluindo 

Relatório Circunstanciado Sobre Deficiências de Controle Interno; e  

o Relatórios de Auditoria Interna; 

o Relatórios de Auditoria externa. 

Cabe ao gestor da área que receber os apontamentos e/ou recomendações de melhorias o 

compartilhamento das solicitações com a AGC em tempo hábil e com antecedência que permita o devido 

acompanhamento. 

 

3.1. Linhas de Defesa: papéis e responsabilidades na gestão de riscos e controles internos 

 

O modelo das Três Linhas de Defesa surgiu há mais de 20 anos e, desde então, se tornou amplamente 

reconhecido, principalmente no setor de serviços financeiros, onde foi criado e teve publicação em 21 

de setembro de 2010 pelas FERMA e ECIIA no Guidance on the 8th EU Company law como recomendação 

da implementação dos requisitos da lei para o monitoramento da efetividade do sistema de controles 

internos, auditoria interna e gerenciamento de riscos. O modelo de Três Linhas de Defesa é uma forma 

simples e eficaz de melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controle por meio do 

esclarecimento dos papéis e responsabilidades essenciais de cada um na empresa. Ele ajuda a evitar 

confusões, lacunas e sobreposições ao atribuir as responsabilidades pelas atividades de gerenciamento 

de riscos e controle. Além de destacar a influência da auditoria externa e dos reguladores. É importante 

lembrar que este modelo é flexível a fim de se adaptar a cada organização. Em 2020 o IIA (The Institute 

of Internal Auditors) publicou uma atualização significativa que moderniza a abordagem, adotando 

inclusive um novo nome para o modelo, que passou a ser apenas "Modelo das Três Linhas", prevendo 

exatamente a flexibilização da proposta em detrimento das particularidades de cada empresa.   
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Além disso, a revisão valida a visão de que o modelo não é mais puramente defensivo passando a assumir 

uma postura proativa. A gestão de riscos também está envolvida em encontrar oportunidades, criar 

valor e ao mesmo tempo protegê-lo. 

 

3.2. Composição das linhas de defesa  

 

 1ª Linha: é composta pela GERÊNCIA OPERACIONAL e sua equipe. 

São os responsáveis primários por identificar, avaliar, tratar, controlar e reportar os riscos de 

suas áreas, de forma alinhada às diretrizes internas, regulamentações, políticas e procedimentos 

aplicáveis. A 1ª linha conta com pessoas que estão ligadas diretamente à rotina de negócio, são 

os executores dos processos, e por isso, são os que possuem maior domínio das atividades, 

assuntos e consequentemente maior conhecimento dos riscos. 

 

 2ª linha: é composta por áreas independentes da 1ª linha, atuam como facilitadoras e têm como 

objetivo apoiar a gestão para que cumpram com suas responsabilidades de 1ª linha. A 2ª linha é 

responsável também por testar e avaliar a aderência à regulamentação, políticas e 

procedimentos. Nesta linha se encontram os especialistas em Controles Internos, Gestão de 

Riscos, Processos, Compliance, Qualidade e outros profissionais de apoio. 

 

 3ª linha: se resume na atividade de auditoria interna a qual tem como objetivo uma avaliação 

objetiva e independente da gestão dos riscos, controles e governança da organização. O 

resultado é a comunicação e efetivação das oportunidades de melhoria identificadas. Tem o 

papel de fornecer à Alta Administração e Conselhos avaliações abrangentes, independentes e 

objetivas relativas aos riscos a que estamos expostos, inclusive, evidenciando possíveis 

materializações. 

 
O modelo das linhas de defesa demonstra de maneira clara os papéis e responsabilidades relacionados 

à gestão de riscos. É dever de todos a que se aplicam esta Política ter ciência de sua frente de atuação, 

tendo essencialmente, um olhar atento a fim de conhecer os riscos, evitá-los por meio de controles 

implementados e ainda, buscar oportunidades de melhorias.  
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3.3. Objetivos dos controles internos 

 

A Cemig Saúde pretende por meio dos controles internos, promover metodologia interna baseada em 

referências de boas práticas de mercado visando identificar, avaliar, monitorar, mitigar e tratar os 

riscos aos quais a Operadora está exposta. Todas as áreas da empresa são envolvidas neste processo 

devendo se comprometer em manter atualizados os processos, matrizes de riscos e os controles 

estabelecidos, se atentando ao seu cumprimento e à criação de novos controles sempre que necessário. 

 

3.4. Disposições Finais 

Os controles internos adotados visam garantir a confiabilidade das informações, dados e relatórios 

produzidos pela Operadora, buscando a utilização eficiente dos recursos, com eficácia em sua 

execução a fim de inclusive se manter aderente às regulamentações vigentes. Para cumprir com 

seus objetivos, tais controles devem ser avaliados periodicamente, ocorrendo no mínimo, uma vez 

ao ano, em especial os controles relacionados às demonstrações financeiras da Cemig Saúde. 

Havendo situações relacionadas ao tema desta Política, a AGC deve ser acionada para, avaliação e 

envolvimento dos membros dos órgãos estatutários sempre que necessário. 

 

Anexos e Documentos de Referência para Atendimento às Diretrizes 

Os anexos e documentos de referências não se limitam aos listados abaixo, podendo ser aplicáveis 

também outras leis, regulamentações e normativos internos da Operadora, de acordo com o contexto 

que estiver sob avaliação. 

- Código de Ética da Cemig Saúde; 

- Norma de Conduta da Cemig Saúde; 

- Procedimento Sistêmico de Gerenciamento de Riscos. 

Indicadores Efetividade 

Não se aplica. 

Referência Bibliográficas e Normativas 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ISO 31000 – Gestão de Riscos – Diretrizes e 
princípios. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 

 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (Brasil). Manual de Gestão de Riscos. Rio de 
Janeiro: ANS, 2018 
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 CONCEITO DE CONTROLE INTERNO Disponível em: <https://portaldeauditoria.com.br/conceito-
de-controle-interno/> Acesso em: 08 set. 2021. 

 

 DECLARAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO IIA: As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz 
de Riscos e Controles. Disponível em: 
<https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-
editorHTML-00000013-20082020141130.pdf> Acesso em: 08 set. 2021. 

Não se aplica. 

Item Obsoleto Atualização 

Revisão:  Revisão:  
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