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A- POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS
1. OBJETIVO

Esta Política de Gestão de Riscos Corporativos (“Política”), aprovada pelo Conselho de Administração,
tem por objetivo estabelecer os princípios e diretrizes que norteiam as práticas de gestão dos riscos
corporativos da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), por meio do aprimoramento na
identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos corporativos da
Companhia.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, executivos, controladas e coligadas da Companhia e,
se e quando aplicável, no exterior.

3. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA

3.1 - RISCOS PARA OS QUAIS SE BUSCA PROTEÇÃO
Risco pode ser definido como o efeito que uma incerteza tem sobre a Companhia no atingimento
de seus objetivos de negócios. O risco pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, e pode ser
identificado como um incidente ou evento emergente que tenha o potencial de afetar a capacidade
de entrega da Companhia, a confiança das principais partes interessadas e/ou a geração de valor
da Companhia.
A Companhia monitora os riscos aos quais está exposta e busca prevenir, mitigar e tratar todo e
qualquer tipo de risco que possa impactar, de forma negativa, as suas atividades e operações, o
alcance dos seus objetivos e os padrões de geração de valor estabelecidos no seu plano
estratégico.
Para referência, os riscos são classificados da seguinte forma:
a) Riscos Estratégicos: são aqueles associados à estratégia da Companhia na busca de criação,
proteção e crescimento de valor. São causados por mudanças no ambiente externo, tais como
político, econômico e social, competidores, reputação e imagem, disponibilidade de recursos e
alterações nas regras aplicáveis ao mercado.
b) Riscos Financeiros:
Riscos de Mercado: risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de
câmbio, taxas de juros e preços, possam afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus
instrumentos financeiros;
Risco de Crédito: a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de
valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissões
de títulos; e
Risco de Liquidez: possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma
transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou da possibilidade de falta
de recursos para honrar compromissos assumidos em função do descasamento entre ativos
e passivos.
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c) Riscos Operacionais: são aqueles decorrentes da inadequação ou falha na gestão de
processos internos e pessoas que possam dificultar ou impedir o alcance dos objetivos da
Companhia e estão associados tanto à operação do negócio como, por exemplo, fornecimento
de materiais, quanto à gestão de áreas de suporte ao negócio, como gestão de capital humano,
controle de integridade, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e tecnologia da
informação.
d) Riscos Legais: são os riscos de imposição de sanções legais ou regulatórias, de perda
financeira ou de reputação que a Companhia pode sofrer como resultado do descumprimento de
leis, acordos, regulamentos, código de conduta e das políticas e procedimentos internos. Incluem
os riscos de processos trabalhistas e questões tributárias, entre outros.
3.2 - ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
A estrutura de gerenciamento de riscos está segmentada da seguinte forma:
3.2.1- Conselho de Administração
Dentre outras atribuições, compete ao Conselho de Administração da Companhia:
a) aprovar a política de gerenciamento de riscos;
b) aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia e da Auditoria Interna, bem
como suas atribuições;
c) supervisionar a atuação da Diretoria nos seus atos relativos a esta Política;
d) estabelecer as diretrizes gerais com relação à aplicação desta Política;
e) definir o nível de apetite ao risco na condução dos negócios, priorizando riscos e aprovando
planos de mitigação; e
f) validar os relatórios de risco corporativo elaborados pela Diretoria.
3.2.2- Diretoria
Dentre outras atribuições, compete à Diretoria da Companhia:
a) implementar as estratégias e diretrizes da Companhia com relação à esta Política,
conforme aprovadas pelo Conselho de Administração;
b) acompanhar o processo de gerenciamento de riscos, patrocinando e monitorando a
implementação de ações de tratamento de riscos eventualmente identificados pela
Companhia.
c) propor ao Conselho de Administração o nível de apetite ao risco da Companhia;
d) promover a implantação da gestão de riscos corporativos na Companhia; e
e) validar os riscos inerentes à operação da Companhia levando em consideração sua
relevância e probabilidade de ocorrência.
3.2.3- Comitê de Auditoria
Compete ao Comitê de Auditoria:
a) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de
auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço;
b) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar:
(i) a sua independência;
(ii) a qualidade dos serviços prestados; e
(ii) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia;
c) avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais, demonstrações
intermediárias e demonstrações financeiras;
d) acompanhar e supervisionar as atividades da auditoria interna e da área de controles
internos;
e) acompanhar e supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia;
f) monitorar a qualidade e a integridade:
(i) dos mecanismos de controles internos; e

POLÍTICA DE GESTÃO DE
RISCOS CORPORATIVOS E
CONTROLES INTERNOS

CÓDIGO

POL014

REVISÃO

PÁGINA

03

3/14

(ii) das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em
dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos
relatórios usuais das demonstrações financeiras;
g) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com:
(i) a remuneração da administração;
(ii) a utilização de ativos da Companhia; e
(iii) as despesas incorridas em nome da Companhia;
h) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas da Companhia, bem como avaliar e monitorar, juntamente com a administração e
a área de auditoria interna, adequação das transações com partes relacionadas realizadas
pela Companhia e suas respectivas evidenciações; e
i) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo a descrição de:
(i) as reuniões realizadas, suas atividades, os principais assuntos discutidos, os resultados
e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e
(ii) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da
Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às
demonstrações financeiras da Companhia.
3.2.3.1- O Comitê de Auditoria deve ainda possuir meios para recepção e tratamento de
informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive
prevendo procedimentos específicos para proteção do prestador e da
confidencialidade da informação.
3.2.4- Auditoria Interna
Compete à área de Auditoria Interna, área com reporte ao Comitê de Auditoria Interna, aferir
a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e
governança da Companhia, incluindo:
a) Elaborar a gestão da documentação dos controles internos, tal como as políticas e
procedimentos formalizados, a segregação das funções e alçadas de aprovação e
organogramas.
b) Auditar os procedimentos de controles internos, com o objetivo de verificar a integridade,
adequação e eficácia dos controles internos e das informações contábeis, financeiras e
operacionais da empresa; e
c) Monitorar eventuais não conformidades verificadas em sede de auditoria interna ou
externa.
3.3 – INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO
A abordagem para o mapeamento dos riscos aos quais a Companhia está sujeita considera:
a) identificação de riscos que comprometam o atendimento dos objetivos estratégicos da
Companhia e
b) acompanhamento dos principais riscos a partir do contexto detalhado dos processos e controles
da Companhia; seguindo as seguintes etapas:
Identificação de riscos: A Companhia adota estrutura de gerenciamento de riscos que assegura
que a administração possua processos para definição de objetivos e que estes estejam
alinhados com a estratégia em relação ao apetite ao risco. A etapa de identificação de riscos
culminará na produção de um mapa de riscos, anualmente atualizado, que conterá:
(i) uma avaliação dos cenários interno, político e econômico;
(ii) descrição dos projetos estratégicos da Companhia;
(iii) resultados de auditorias e
(iv) evolução da cultura de compliance e riscos.
Avaliação de Riscos: A Companhia medirá o grau de cada risco, utilizando como parâmetros a
probabilidade de materialização e o potencial impacto no negócio.
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Priorização dos Riscos: A Companhia, considerando os valores dos níveis de riscos residuais,
identificará quais riscos serão priorizados para tratamento. O impacto financeiro norteará a
priorização dos riscos para elaboração de um Plano de Tratamento dos Riscos.
Resposta ao Risco: A Companhia decidirá qual a resposta apropriada para mitigar cada um dos
riscos verificados. Todas as estratégias de resposta e controle serão informadas ao Conselho
de Administração, Diretoria e Comitê de Auditoria. Monitoramento: A Companhia realizará
anualmente o monitoramento dos riscos para reavaliar o nível e a estratégia de gerenciamento
adotada em cada caso. Serão avaliadas a qualidade e a atualização dos controles no tempo.
Informação e Comunicação: A Companhia capturará e transmitirá as informações pertinentes
ás partes interessadas, em formato e prazo que possibilitem a execução das responsabilidades
dos colaboradores, garantindo relevância, transparência, disponibilidade, acesso e exatidão
das informações.
3.4 – METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS
O Anexo I a esta Política contém as diretrizes e metodologia de gestão de riscos da Companhia.

4- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Políticas e procedimentos da Companhia

5- REGISTRO DE ALTERAÇÕES DO CONTEÚDO
REV

DATA
EMISSÃO

PUBLICADO A
PARTIR DE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO DO
DOCUMENTO OBSOLETO

01

16/08/2019

16/09/2019

Adequação ao novo padrão/ formato

Será mantida a última
versão do documento
obsoleto no setor de
Auditoria Interna.

02

04/05/2020

26/06/2020

Revisão geral para adequação ao
Regulamento do Novo Mercado.

03

27.07.2020

27.07.2020

Atualização

-
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ANEXO I – METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS
1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os fundamentos, a estrutura e a Metodologia de Gestão de Riscos da
Companhia, sendo parte anexa da Política de Gestão de Riscos Corporativos. A Companhia monitora
os riscos aos quais está exposta e busca prevenir, mitigar e tratar todo e qualquer tipo de risco que
possa impactar, de forma negativa, as suas atividades e operações, o alcance dos seus objetivos e os
padrões de geração de valor estabelecidos no seu plano estratégico.
Essa metodologia foi baseada no Regulamento do Novo Mercado e na metodologia da CGU
(Controladoria Geral da União), que por sua vez baseia-se no COSO e na ISO 31000.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se a toda Pague Menos.

3. DIRETRIZES

3.1- Dentre outras atribuições, o Conselho de Administração deve definir o nível de apetite ao risco na
condução dos negócios.
3.2- Fica estabelecido que a Pague Menos irá aceitar todos os riscos classificados como baixos.
3.3- O Comitê de Auditoria deve priorizar os processos/subprocessos, baseando-se na cadeia de valor
da Companhia, ou seja, os que impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos da
companhia.
3.4- Os riscos e seus controles devem ser definidos pelo gestor da área com o apoio do Analista de
Riscos.
3.5- O Comitê de Auditoria deve avaliar e monitorar os riscos inerentes à operação da Companhia
levando em consideração sua relevância e probabilidade de ocorrência.
3.6- O Cumprimento do Plano de Tratamento de Riscos fica sob a responsabilidade do proprietário do
risco, com o acompanhamento do núcleo de risco.
3.7- A Diretoria deve acompanhar o processo de gerenciamento de riscos, patrocinando e monitorando
a implementação de ações de tratamento de riscos, eventualmente identificados pela Companhia.
3.8- O Plano de Tratamento de Risco deve ser apresentado e seus recursos aprovados pelo Comitê de
Auditoria.

3.9- A área de Auditoria Interna deve ser responsável por aferir a qualidade e a efetividade dos
processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da companhia.
3.10- A comunicação do gerenciamento de riscos e controles, embasada na definição clara dos papéis e
responsabilidade essenciais, se torna simples e eficaz ao seguir o modelo de Três Linhas de
Defesa.
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3.10.1- A primeira linha de defesa tem como responsáveis os gestores que executam o processo
de gerenciamento de riscos e sistemas de controles internos da organização.
3.10.2- A segunda linha é composta pela área de Compliance e Gerenciamento de Riscos
Corporativos, que dará suporte aos gestores para que cumpram com suas
responsabilidades de primeira linha. A área de Compliance e Gerenciamento de Riscos
Corporativos exerce, sem cumulação com outras atividades operacionais, as funções de
controles internos, compliance e gestão de riscos, atuando de forma independente e
reportando-se ao Vice-Presidente Jurídico da Companhia.
3.10.3- Na terceira linha está a atividade de auditoria interna, cujo objetivo é ter uma avaliação
independente sobre governança, gestão dos riscos e controles da organização, tendo
como resultado a implementação das oportunidades de melhorias apontadas.

4. TERMOS E DEFINIÇÕES
Para fins deste documento, consideram-se os seguintes conceitos:
• Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração da
organização, para informar, dirigir, administrar, avaliar e monitorar atividades organizacionais, com
intuito de alcançar os objetivos e prestar contas dessas atividades para a sociedade.
• Gestão de Riscos: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere
a riscos.
• Processo: conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para alcançar
produto, resultado ou serviço predefinido.
• Gerenciamento de risco: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos
ou situações e fornecer segurança razoável no alcance dos objetivos organizacionais.
• Risco: Risco pode ser definido como o efeito que uma incerteza tem sobre a Companhia no
atingimento de seus objetivos de negócios. O risco pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, e
pode ser identificado como um incidente ou evento emergente que tenha o potencial de afetar a
capacidade de entrega da Companhia, a confiança das principais partes interessadas e/ou a
geração de valor da Companhia.
• Apetite a risco: nível de risco que uma organização está disposta a aceitar.
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• Risco inerente: risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer medidas de
controle que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto.
• Risco residual: risco a que uma organização está exposta após a implementação de medidas de
controle para o tratamento do risco.
• Ameaça: uma causa potencial de um impacto indesejado a um sistema ou organização.
• Vulnerabilidade: Qualquer fraqueza, processo administrativo, ato ou exposição física e/ou lógica que
torne um ativo de informações suscetíveis a se explorar por uma ameaça.
• Impacto: O efeito em decorrência de um determinado evento.
• Probabilidade: A possibilidade de que um evento irá ocorrer.
• Medida de controle: medida aplicada pela organização para tratar os riscos, aumentando a
probabilidade de que os objetivos e as metas organizacionais estabelecidos sejam alcançados.

5. PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

5.1- Gestão de Riscos
Para que os riscos possam ser bem gerenciados é necessário mapear e documentar os processos
para os quais se deseja identificar os riscos associados. A Companhia deve priorizar os processos
com maior criticidade.

5.2- Ciclo das etapas da gestão de risco

Identificação

Informação e
Comunicação

Avaliação

Monitoramento

Priorização

Resposta

5.3- Identificação dos Riscos
A etapa de identificação de riscos culmina na produção de um mapa de riscos que conterá uma
avaliação dos cenários interno, político e econômico; descrição dos projetos estratégicos da
Companhia; resultados de auditorias e evolução da cultura de compliance e riscos.
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5.3.1-Categoria de Classificação dos Riscos
a) Riscos Estratégicos: são aqueles associados à estratégia da Companhia na busca de
criação, proteção e crescimento de valor. São causados por mudanças no ambiente
externo, tais como político, econômico e social, competidores, reputação e imagem,
disponibilidade de recursos e alterações nas regras aplicáveis ao mercado.
b)

Riscos Financeiros:
• Riscos de Mercado: risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas
de câmbio, taxas de juros e preços, possam afetar os ganhos da Companhia ou o
valor de seus instrumentos financeiros;
• Risco de Crédito: a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao
recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de
contratos ou emissões de títulos; e
• Risco de Liquidez: possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar
uma transação em tempo razoável e sem perda significativa de valor ou da
possibilidade de falta de recursos para honrar compromissos assumidos em função
do descasamento entre ativos e passivos.

c)

Riscos Operacionais: são aqueles decorrentes da inadequação ou falha na gestão de
processos internos e pessoas que possam dificultar ou impedir o alcance dos objetivos
da Companhia e estão associados tanto à operação do negócio como, por exemplo,
fornecimento de materiais, quanto à gestão de áreas de suporte ao negócio, como gestão
de capital humano, controle de integridade, saúde e segurança do trabalho, meio
ambiente e tecnologia da informação.

d)

Riscos Legais: são os riscos de imposição de sanções legais ou regulatórias, de perda
financeira ou de reputação que a Companhia pode sofrer como resultado do
descumprimento de leis, acordos, regulamentos, código de conduta e das políticas e
procedimentos internos. Incluem os riscos de processos trabalhistas e questões
tributárias, entre outros.

5.4- Análise e Avaliação dos Riscos
a) Durante essa fase a Companhia mede os níveis dos riscos detectados, utilizando como
parâmetros a probabilidade de materialização e o potencial impacto no negócio.
b) Os quadros 1 e 2 descrevem a probabilidade e impacto, respectivamente:
QUADRO 01: ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE
Improvável
Rara

Possível

Provável
Praticamente
certa

DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES
O evento poderá acontecer em situações excepcionais. As circunstâncias não
indicam essa possiblidade.
O evento poderá acontecer de maneira inesperada ou casual. As circunstâncias
pouco indicam essa possibilidade. Pode ser que ocorra uma vez dentro de um
ano, por exemplo.
O evento poderá acontecer de alguma forma. As circunstâncias indicam, de
forma moderada, essa possibilidade. Pode ser que ocorra mais de uma vez
dentro de um ano, por exemplo.
O evento poderá acontecer de forma até esperada. As circunstâncias indicam
fortemente essa possibilidade. Pode ser que ocorra mensalmente, por exemplo.
Praticamente certa, de forma inequívoca o evento poderá acontecer. As
circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. Pode ser que ocorra
semanalmente, por exemplo.

PESO
1
2

5

8
10
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QUADRO 02: ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO
Muito baixo
Baixo

Médio

Alto
Muito alto

DESCRIÇÃO DO IMPACTO, CASO O EVENTO OCORRA

PESO

Mínimo impacto nos objetivos da organização, ou seja, os riscos possuem
consequências pouco significativas.
Pequeno impacto nos objetivos da organização, ou seja, os riscos possuem
consequências reversíveis em curto prazo (dias ou semanas) e médio prazo (1 –
3 meses) com custos pouco significativos.
Moderado impacto nos objetivos da organização, ou seja, os riscos possuem
consequências reversíveis em curto prazo (dias ou semanas) e médio prazo (1 –
3 meses) com custos baixos.
Significativo impacto nos objetivos da organização, ou seja, possuem
consequências reversíveis em curto prazo (dias ou semanas) e médio prazo (1 –
3 meses) com custos altos.
Catastrófico impacto nos objetivos da organização, ou seja, possuem
consequências irreversíveis ou com custos inviáveis.

1
2

5

8
10

Ao multiplicar os valores de probabilidade com os valores de impacto, tem-se o nível do risco
inerente. Nesse cálculo ainda não estão sendo considerados quaisquer controles que
reduzem a probabilidade de sua ocorrência ou do seu impacto.
RI = P x I
RI = nível do risco inerente
P = nível de probabilidade do risco
I = nível de impacto do risco
Com base no resultado, o risco é classificado dentro das seguintes faixas:
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
CLASSIFICAÇÃO
Risco baixo
Risco médio
Risco alto
Risco extremo

NÍVEL DO RISCO
0 – 9,9
10 – 39,9
40 – 79,9
80 - 100

A matriz de riscos que segue representa os possíveis resultados da combinação das escalas
de probabilidade e impacto.

Impacto

MATRIZ DE RISCOS
Muito alto
10

(médio)

10

Alto
8

(baixo)

Médio
5

(baixo)

Baixo
2

(baixo)

Muito baixo
1

(baixo)

(baixo)

(baixo)

(baixo)

(médio)

Improvável

Rara

Possível

Provável

1

2

5

8

Praticamente
certa
10

8
5
2
1

20

(médio)

16

(médio)

10

(médio)

4

(baixo)

2

50

(alto)

40

(alto)

25

(médio)

10

(médio)

5

80

(extremo)

64

(alto)

40

(alto)

16

(médio)

8

100

(extremo)

80

(extremo)

50

(alto)

20

(médio)

10

Probabilidade

Após classificação dos riscos, deve-se avaliar a eficácia dos controles internos já existentes.
É necessário verificar se os controles atuais permitem um tratamento adequado. Seguem os
níveis de avaliação da eficácia dos controles existentes:
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NÍVEIS DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EXISTENTES
NÍVEL

DESCRIÇÃO

FATOR DE
AVALIAÇÃO DOS
CONTROLES

Inexistente

Controles que não existem ou que foram mal desenhados ou mal
implementados.
Controles que tendem a ser aplicados caso a caso. Elevado grau de confiança
no conhecimento das pessoas, a responsabilidade é individual.
Controles que implementados mitigam somente alguns aspectos do risco,
devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas.
Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas. Mitigam
o risco de forma satisfatória.
Considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do
risco.

1,0

Fraco
Mediano
Satisfatório
Forte

0,8
0,6
0,4
0,2

Ao multiplicar o risco inerente (RI) e o fator de avaliação dos controles (FC), tem-se o
risco residual (RR).
O valor do risco residual, dependendo dos controles aplicados, podem incluir o risco em
uma classificação distinta da faixa de classificação definida para o risco inerente.
RR = RI x FC
RR = nível do risco residual
RI = nível do risco inerente
FC = fator de avaliação dos controles existentes.
5.4.1-

Priorização dos Riscos
a) Devem ser considerados os valores dos níveis de riscos residuais para identificar quais
riscos serão priorizados para tratamento.
b) Fica estabelecido que o risco baixo está dentro da faixa de apetite a risco aceito pela
companhia. Já os riscos classificados como médios, altos e extremos não estão dentro
da faixa de apetite a risco aceito e, portanto, deverão ser tratados e monitorados por
meio do Plano de Tratamento de Riscos.
c) Preferencialmente, os riscos médios, altos e extremos terão os impactos financeiros
calculados. O impacto financeiro norteará a priorização dos riscos para elaboração do
Plano de Tratamento dos Riscos.

5.5- Resposta aos riscos
Após a priorização, a Companhia decidirá qual a resposta apropriada para mitigar cada um dos
riscos verificados.
TRATAMENTO

Mitigar

Compartilhar

Evitar

Aceitar

DESCRIÇÃO

Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “médio”, “alto” ou “extremo”. A
implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado.
Mitigar o risco é implementar controles que possam diminuir as causas ou as
consequências dos riscos.
Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “médio”, “alto” ou “extremo”, mas
a
implementação
de
controles
não
apresenta
um
custo/benefício
adequado.
Pode-se então compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro, por
exemplo.
Um risco é evitado quando é classificado como “médio’, “alto” ou “extremo”, e a
implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou
não há entidades dispostas a compartilhar o risco. Evitar o risco significa encerrar o processo
organizacional.
Nesse
caso,
essa
opção
deve ser aprovada pelo Presidente.
Um risco é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco (nível baixo). Nessa
situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

Quando a opção de tratamento for mitigar, devem ser definidas as medidas de tratamento para esse
risco. Essas medidas devem ter a capacidade de reduzir os níveis de probabilidade e/ou impacto a
um nível dentro da faixa de apetite a risco (risco baixo).
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O Plano de Tratamento gerado pelo processo de gerenciamento de riscos é um Plano de Ação para
implementar medidas de tratamento desses riscos.
Todas as estratégias de resposta e controle serão informadas ao Conselho de Administração,
Diretoria e Comitê de Auditoria.
5.6- Monitoramento
A Companhia realiza, anualmente, o monitoramento dos riscos para reavaliar o nível e a estratégia
de gerenciamento adotada em cada caso. Serão avaliadas a qualidade e a atualização dos
controles no tempo.
Nessa etapa a Companhia preocupa-se em manter atividades contínuas de monitoramento,
realizadas pelo gestor da área de Compliance e Gerenciamento de Riscos Corporativos,e avaliações
independentes, realizadas pela área de Auditoria Interna ou empresas terceirizadas (auditoria
externa).
Essa fase contempla também o monitoramento das ações de tratamento dos riscos que envolve a
verificação contínua da implementação e resultados das medidas mitigadoras.
As deficiências no gerenciamento de riscos corporativos são relatadas ao Comitê de Auditoria. Os
casos mais graves são relatados ao Conselho de Administração e à diretoria executiva.
5.7- Comunicação
A Companhia capturará e transmitirá as informações pertinentes às partes interessadas, em
formato e prazo que possibilitem a execução das responsabilidades dos colaboradores,
garantindo relevância, transparência, disponibilidade, acesso e exatidão das informações.
A comunicação eficaz ocorre ao fluir em todos os níveis da organização. A comunicação pode ser
vertical (sentido da cúpula para a base ou vice-versa) e horizontal (riscos de um processo são
conhecidos por todos, independentemente da unidade que trabalha).
É importante a comunicação eficaz com terceiros, como fornecedores, clientes, órgãos reguladores
e acionistas.
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B- POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS
1. OBJETIVO

Esta Política de Controles Internos (“Política”) tem por objetivo estabelecer os princípios e diretrizes que
norteiam as práticas de controles internos da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("Companhia”), por
meio da implementação de processos que mitiguem os riscos de acordo com a complexidade de seus
negócios e disseminem a cultura de controles para garantir o cumprimento de leis, regulamentos e
demais normas aplicáveis.

2. ABRANGÊNCIA

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores e executivos, controladas e coligadas da Companhia
e, se e quando aplicável, no exterior.

3. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA

3.1 – PRÁTICAS DE CONTROLES INTERNOS
As práticas de controles internos adotados pela Companhia têm como objetivo:
a) Disseminar a cultura sobre a importância dos controles internos a todos os colaboradores;
b) Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos e aderência às políticas e procedimentos
internos;
c) Alinhar a estrutura dos controles internos aos riscos e objetivos do negócio;
d) Garantir a existência de atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade, a fim de
assegurar apropriada segregação de funções e eliminação de atribuições de responsabilidade
conflitantes;
e) Promover a elaboração de relatórios sobre a situação dos controles internos, a serem
reiteradamente aprovados pela alçada competente; e
f) Assegurar que o sistema de controles internos seja periodicamente atualizado para garantir a
sua efetividade.
3.2 - ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS
A estrutura de controles internos da Companhia é assim segmentada:
3.2.1 - Conselho de Administração
Dentre outras atribuições, compete ao Conselho de Administração da Companhia:
a) Supervisionar a atuação da Diretoria nos seus atos relativos a esta Política;
b) Analisar as matérias trazidas a sua atenção pela Diretoria;
c) Aprovar o orçamento do comitê de auditoria da Companhia e da área de auditoria
interna;
d) aprovar as atribuições da área de auditoria interna; e
e) Estabelecer eventuais outras diretrizes com relação a aplicação desta Política.
3.2.2- Diretoria
3.2.2.1- Dentre outras atribuições compete à Diretoria da Companhia:
a) Aplicar esta Política no desenvolvimento de suas atividades;
b) Fiscalizar o cumprimento desta Política pelos colaboradores da Companhia;
c) Supervisionar e promover as atividades de Controles Internos;
d) Garantir efetividade e suficiência dos controles internos;
e) Garantir a existência de atribuição de responsabilidades e delegação de
autoridade, a fim de assegurar apropriada segregação de funções e eliminação
de atribuições de responsabilidade conflitantes;
f) Disseminar a cultura sobre a importância dos controles internos a todos os
colaboradores;
g) Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos e aderência às políticas
e procedimentos internos; e
h) Alinhar a estrutura dos controles internos aos riscos e objetivos do negócio.
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3.2.2.2- Dentro da Diretoria, as atribuições relacionadas aos controles internos ficam sob
a égide do Diretor Presidente, o qual contará com o suporte da área de
Compliance e Gestão de Riscos Corporativos para cumprimento de suas
funções.
3.2.2.2.1 - Compete ao Diretor Presidente:
a) Patrocinar a implantação dos controles internos;
b) Definir método para avaliação e monitoramento do sistema de
controles internos;
3.2.3- Comitê de Auditoria:
Dentre outras atribuições compete ao Comitê de Auditoria:
a) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de
auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço;
b) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (i) a sua
independência; (ii) a qualidade dos serviços prestados; e (ii) a adequação dos serviços
prestados às necessidades da Companhia;
c) avaliar e monitorar a qualidade e a integridade das informações trimestrais,
demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
d) acompanhar e supervisionar as atividades da auditoria interna e da área de controles
internos;
e) acompanhar e supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia;
f) monitorar a qualidade e a integridade: (i) dos mecanismos de controles internos; e
(ii) das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados
e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos
relatórios usuais das demonstrações financeiras;
g) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) a
remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as
despesas incorridas em nome da Companhia;
h) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, bem como avaliar e monitorar, juntamente com a
administração e a área de auditoria interna, adequação das transações com partes
relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações; e
i) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações
financeiras, contendo a descrição de: (i) as reuniões realizadas, suas atividades, os
principais assuntos discutidos, os resultados e conclusões alcançados e as
recomendações feitas; e (ii) quaisquer situações nas quais exista divergência
significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o
Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia.
3.2.3.1- O Comitê de Auditoria deve ainda receber e tratar informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia.
3.2.4- Auditoria Interna
Dentre outras atribuições que buscam aferir a qualidade e a efetividade dos processos
de gerenciamento de riscos, controles internos e governança da Companhia, compete à
área de Auditoria Interna:
d) Elaborar a gestão da documentação dos controles internos, tal como as políticas e
procedimentos formalizados, a segregação das funções e alçadas de aprovação e
organogramas.
e) Auditar os procedimentos de controles internos, com o objetivo de verificar a
integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações contábeis,
financeiras e operacionais da empresa;
f) Monitorar eventuais não conformidades verificadas em auditoria interna ou externa.
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3.3. - Todos os colaboradores envolvidos em quaisquer dos níveis acima citados possuem também
o dever de disseminar a cultura de controles em suas respectivas áreas e áreas de
relacionamento, de forma a contribuir para o engajamento dos demais colaboradores e do
posicionamento da Companhia como instituição sobre o tema.

4- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Políticas e procedimentos da Companhia.

5- REGISTRO DE ALTERAÇÕES DO CONTEÚDO
REV

DATA EMISSÃO

PUBLICADO A
PARTIR DE

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO
DO DOCUMENTO OBSOLETO

01

16.08.19

16.09.19

Adequação ao novo padrão/formato
Alteração no item 3.2.5

-

02

04.05.20

25.06.20

Adequação ao regulamento do novo
mercado

-

03

27.07.2020

27.07.2020 Atualização

-

