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1. OBJETIVO 

1.1. A Telebras está comprometida com a gestão de riscos como parte integrante da sua 
atuação, com foco na minimização de riscos a sua missão e objetivos. 

1.2. Os objetivos desta política são: 

1.2.1. Contextualizar a abordagem da Telebras a gestão de riscos; 

1.2.2. Melhorar a tomada de decisão, a responsabilização e os resultados pelo uso 
efetivo de gestão de riscos; 

1.2.3. Integrar a gestão de riscos nas operações diárias da organização;  

1.2.4. Considerar apetite a risco na tomada de decisão estratégica e operacional.  

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Diretriz D-259 – Gestão de Riscos Corporativos; 

2.2. ABNT NBR ISO 31000. 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

3.1. Esta prática aplica-se à Telebras e suas subsidiárias. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. Apetite de risco: o grau de exposição a riscos que uma organização está disposta a 
tolerar, resultando em orientações para a avaliação, tratamento, retenção e evasão de riscos; 

4.2. Dono de Processo – responsável pela execução, pelos resultados e pela melhoria 
contínua de um processo da organização; 

4.3. Gestão de riscos: atividades coordenadas para gerenciar e controlar uma organização 
no aspecto de risco; 
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4.4. Gestor de Projeto – responsável pela execução e pelos resultados de um projeto da 
organização; 

4.5. Risco: possibilidade de algo fugir do esperado, podendo ter efeitos negativos ou 
positivos. É o efeito da incerteza que provoca um desvio positivo e/ou negativo nos objetivos 
esperados; 

4.6. Tolerância a riscos: os limites de assumir riscos, que uma vez ultrapassados, levam a 
organização a não perseguir oportunidades, projetos e atividades no busca dos seus 
objetivos. 

5. PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO 

1.1.  A Telebras se compromete a gerir risco de acordo com os princípios e processos da 
norma ISO 31000, no intuito de beneficiar a organização e gerenciar o custo de risco. Para 
inserir este comprometimento na prática, todo colaborador compartilha a responsabilidade 
pela gestão de risco no âmbito razoável das suas atribuições.  

1.2. Princípios e práticas de risco robustos devem fazer parte da gestão de todos os 
processos e projetos da organização e da gestão estratégica da Telebras.   

1.3. A gestão de riscos deve ser integrada no planejamento estratégico, tático e 
operacional, e ser refletida nos processos de monitoramento e comunicação de resultados.  

1.4. A Telebras, pela sua vinculação com a Administração Pública, deve adotar uma 
postura conservadora em relação a apetite de risco.  

6. RESPONSABILIDADES 

2.1. Diretoria Executiva  

2.1.1. A efetividade da gestão de risco é intrinsecamente ligada à gestão estratégica, 
comprometimento e integridade, que formam a base de uma governança 
corporativa robusta. Esta governança tem como responsabilidade oferecer uma 
estrutura que facilite a gestão da organização pela Diretoria Executiva.  

2.1.2. A Diretoria Executiva é responsável por: 

• Definir e divulgar apetite de risco e tolerância a riscos para consolidar 
entendimento e padronizar atuação em gestão de riscos dentro da 
organização; 

• Promover a cultura de gestão de riscos nas atividades executadas na 
organização; 

• Oferecer direcionamento e orientação para garantir uso efetivo dos recursos 
utilizados na gestão de riscos; 

• Acompanhar resultados da gestão de risco e tomar as devidas providências 
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para garantir alinhamento com os objetivos estratégicos. 

 

2.2. Escritório de Segurança 

2.2.1. O Escritório de Segurança tem o papel de coordenar a gestão de riscos na 
Telebras. Para executar este papel com êxito, tem as seguintes 
responsabilidades: 

• Estabelecer e manter metodologia de gestão de riscos e zelar pelo sua 
adoção e a conformidade da sua execução pelas partes envolvidas; 

• Orientar os gestores de riscos em todos os níveis para que exista um padrão 
único de gestão de riscos na organização; 

• Coordenar a integração dos riscos identificados para considerar e divulgar 
impactos entre riscos, de forma a manter um catalogo de riscos que 
contemple todos os riscos relevantes na organização.  

2.2.2. O Escritório de Segurança é responsável pela identificação e gestão de riscos 
estratégicos da Telebras, e deve revisar periodicamente estes riscos, o 
andamento dos projetos e atividades de sua mitigação destes e a sua 
documentação.  

2.3. Donos de Processo e Gestores de Projeto 

2.3.1. Os Donos de Processo e Gestores de Projeto são responsáveis pela 
identificação e gestão de riscos diretamente ligados aos processos e projetos a 
eles atribuídos.  

2.3.2. Eles são diretamente responsáveis pelos resultados de atividades de gestão de 
risco nos processos/projetos de sua responsabilidade. Devem considerar e 
documentar todos os riscos relevantes e o seu impacto nos objetivos específicos 
de seus processos e projetos. Riscos novos identificados por causa de mudanças 
no contexto interno e externo devem ser inclusos na gestão de riscos, e a sua 
documentação tem que ser atualizada de forma constante para refletir quaisquer 
mudanças.  

2.4. Todos os colaboradores têm as seguintes responsabilidades: 

2.4.1. Agir de forma que não coloque em risco a sua saúde ou de outra pessoa no 
lugar de trabalho. 

2.4.2. Identificar áreas de atuação onde práticas de gestão de riscos serão adotadas e 
passar a informação relevante para o Escritório de Segurança. 

2.4.3. Identificar riscos para os objetivos da empresa, do projeto ou do processo e 
informá-los para a pessoa responsável pela sua gestão. 
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2.4.4. Comunicar eventos que afetam probabilidade ou impacto de um risco 
identificado para o gestor deste risco.  

7. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA 

3.1. A presente Política foi aprovada pela Diretoria Executiva da TELEBRAS, em sua 1234ª 
REDIR, de 10/03/2015, e vigora a partir do dia 01/07/2015. 



 

 

  


