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I. Objetivo: 
Estabelecer conceitos, abordagens, princípios, diretrizes e responsabilidades no processo de gestão de 
riscos da Kroton e suas subsidiárias (“Kroton” ou “Companhia”), de forma a implantar na Companhia 
processo adequado de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos principais 
riscos capazes de impedir o atingimento de seus objetivos de curto, médio e longo prazo. 
 
II. Área Tutora: 
Diretoria de Controles, Auditoria e Compliance - DCAC 
 
III. Áreas Envolvidas: 
Esta política se aplica a todas as áreas/unidades da Kroton. 
 
IV. Conceitos: 
Gestão de Riscos: Atividades estruturadas com objetivo de identificar, prevenir e mitigar eventos que 
possam prejudicar ou impossibilitar a Companhia de atingir seus objetivos e estratégias de negócio. Este 
processo tem por objetivos: i) aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos; ii) melhorar a 
capacidade de identificar oportunidades e ameaças; iii) alocar de forma mais eficaz os recursos para 
tratativa dos riscos mais significantes. 
 
Risco/Risco Inerente: Representa o nível de risco geral de um evento, sem considerar a atuação dos 
controles existentes como instrumentos de mitigação  
 
Universo de Riscos: Totalidade de riscos que podem impactar a Companhia. 
 
Categorias de Riscos: Trata-se da Linguagem Comum de Riscos (LCR) que busca uniformizar internamente 
e externamente as referências aos diversos riscos que podem impactar a Companhia. Na Kroton são 
classificados como: 
 

Estratégicos: São Riscos que podem prejudicar o núcleo do modelo de negócios da Companhia. 
Desafiam a lógica das escolhas estratégicas, ameaçam a competitividade e prejudicam a capacidade 
de se alcançar ou manter um desempenho excepcional. 
 
Financeiros: São riscos que podem afetar de forma adversa as finanças de uma empresa, 
principalmente relacionados ao mercado (câmbio, juros, inflação, etc) e crédito. São decorrentes de 
variações de valores de ativos e passivos no mercado, descumprimento de obrigações financeiras de 
contrapartes, alto custo ou incapacidade de cumprir suas obrigações financeiras, ineficiência na 
alocação do capital ou falhas nos reportes financeiros. 

Operacionais: São Riscos decorrentes das falhas de processos e controles, falta de consistência e 
adequação dos sistemas de informação, bem como oriundos de erros ou fraudes que prejudiquem ou 
impossibilitem o exercício das atividades da companhia.    
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Regulatórios: São riscos relacionados a sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou de 
reputação que a empresa pode sofrer como resultado da falha no cumprimento da aplicação de leis, 
acordos e regulamentos. 
 
Cibernéticos: são riscos que podem expor os ativos de informação da Companhia a ameaças 
conhecidas ou desconhecidas através de ataques cibernéticos por hackers. 

  
Fator de Risco: Situações e/ou circunstâncias que podem levar ao aumento da probabilidade de 
ocorrência de um risco. 
 
Cultura de riscos: Atitude geral da Companhia na abordagem de riscos. 
 
Apetite à Risco: Nível de risco que a Companhia está disposta/preparada a tolerar na busca pela realização 
de sua estratégia e atingimento de seus objetivos de negócio. 
  
Dono do Risco (Risk Owner): Pessoa/Área com responsabilidade e autoridade para gerenciar 
determinado risco. 
 
Grau de exposição ao risco (Nível de severidade): Nível relativo de gravidade de certo risco para a 
Companhia, obtido através da combinação dos seguintes conceitos: 
 
Probabilidade de ocorrência: nível de possibilidade do risco ser materializado. Está intimamente 

relacionando ao grau de maturidade da estrutura de controles na sua eficácia na mitigação do Risco (ex.: 

Alta maturidade de controles = baixa probabilidade de ocorrência / Baixa maturidade de controles = Alta 

probabilidade de ocorrência). 

 

Impacto da ocorrência: Grau de severidade que a Empresa será atingida caso o risco venha a se 
materializar. Pode estar relacionado a perdas financeiras, operacionais, de reputação, entre outras.  É 
calculado como um produto da gravidade e velocidade de sua materialização. 

       

Tolerância ao Risco: É a aplicação do apetite estabelecido pela Companhia a se expor a determinado risco. 
Pode resultar em 3 cenários (graus de exposição): 
 
• Exposição Inaceitável: O risco está acima do nível de tolerância / apetite da Companhia e deve ser 

mitigado; 
 

• Ponto de atenção: O risco está no limite do nível de tolerância / apetite da Companhia e deve ser 
avaliado se ações mitigatórias devem ser implementadas; 
 

• Exposição aceitável: O risco está dentro dos limites de tolerância da Companhia. 
 
Resposta ao Risco: Ação direcionada para alterar o nível de exposição a um risco impactando a sua 
probabilidade e/ou impacto.   
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Risco Residual: Nível de risco remanescente após a implementação de uma resposta ao risco inerente. 
 
Mapa de Priorização de Riscos: Também conhecido como “mapa de calor” ou “heat map” representa a 
plotagem dos riscos numa matriz como efeito da combinação de impacto e probabilidade para cada risco 
avaliado. 
 
Key Risk Indicators (KRI’S): Principais indicadores de risco da Companhia. Funcionam como sinais de 
alerta, indicando as mudanças no nível de risco de uma organização ou de seus negócios.   
 
V. Papéis e Responsabilidades: 
O gerenciamento de riscos na Kroton segue o modelo de Três Linhas de Defesa, que estabelece: i) O 
controle da gerência de negócios é a primeira linha e têm propriedade sobre os riscos. ii) As funções de 
controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas formam a segunda linha de defesa. iii) A 
terceira linha é composta pela avaliação independente fornecida pela auditoria interna. Abaixo uma 
representação das linhas de defesa, adaptada à estrutura Kroton: 
 

 
 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
• Aprovação da estratégia e objetivos de curto, médio e longo prazo da Companhia; 

• Aprovação da Política de Gestão de Riscos da Companhia; 

• Aprovação do nível de apetite aos riscos;  

• Avaliação (mínimo anualmente) da adequação de estrutura de governança, metodologia e outros 

aspectos relacionados à gestão de riscos da Companhia. 

• Aprovação de eventuais exceções relacionadas à Política de Gerenciamento de Riscos, mediante 

recomendações realizadas pelo Comitê de Auditoria. 
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COMITÊ DE AUDITORIA: 
• Supervisão contínua do processo de gestão de riscos da Companhia, reportando fatos relevantes ao 

Conselho conforme necessidade; 

• Aprovação da metodologia e abordagem corporativa de gestão de riscos; 

• Apresentação ao Conselho de Administração (mínimo anualmente) da avaliação do processo de gestão 

de riscos. 

 
PRESIDÊNCIA  
• Responsável em última instancia pela Gestão dos Riscos da Kroton, garantindo a implantação de um 

modelo eficiente de Gestão de Riscos através da definição de recursos humanos, financeiros e 

materiais que garantam a adequada operacionalização desta função; 

• Promoção da integração da Gestão de Riscos com os ciclos de gestão e planejamento da Kroton; 

 

VICE PRESIDÊNCIAS/ DIRETORIAS / ÁREAS DE NEGÓCIO: 
• Validação do universo de riscos da Companhia, atuando pró-ativamente na identificação de ameaças 

que potencialmente podem impactar negativamente a Companhia no atingimento de seus objetivos. 

• Atuação como “owner” de riscos identificando e gerenciando os mesmos, tomando medidas 

necessárias para mantê-los no nível de apetite estabelecido e validado pelo Conselho de 

Administração; 

• Proposição dos níveis de apetite aos riscos relacionados às suas atividades para validação pelo 

Conselho de Administração; 

• Implementação e garantia da manutenção contínua das respostas estabelecidas aos riscos (controles 

internos, alçadas, seguros, etc), assegurando que os riscos residuais estejam alinhados ao nível de 

apetite e tolerância estabelecidos e validados. 

• Acompanhamento dos KRI’s e as estratégias de mitigação dos riscos prioritários.  

 
 
DIRETORIA DE CONTROLES, AUDITORIA E COMPLIANCE: 
• Estabelecimento da estrutura/metodologia de gestão de riscos da Companhia para validação do 

Comitê de Auditoria.  

• Manutenção na Política de Riscos, submetendo sua aprovação ao Conselho de Administração sempre 

que mudanças representativas no processo sejam implantadas. 

• Consolidação das informações sobre os riscos em geral da Companhia; 

• Atuação como facilitador junto ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Presidência, Vice-

presidências e Diretorias executivas no cumprimento de suas respectivas atribuições relacionadas à 

gestão de riscos; 

• Consolidação das informações sobre avaliações e monitoramento de riscos da Companhia, reportando 

essas nas reuniões trimestrais do Comitê de Auditoria. 

• Atuação na disseminação da cultura de riscos, controles internos e compliance entre os colaboradores 

da Companhia. 

• Coordenação (mínimo bianualmente) da Análise Geral de Riscos, realizando avaliação em todas áreas 

de negócios com objetivo de atualizar percepções sobre riscos e necessidades de aprimoramentos. 
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• Fornecer informações necessárias ao Presidente e Comitê de Auditoria para realização (mínimo 

anualmente) de avaliação do processo de gestão de riscos como um todo.  

 
VI. Descrição do Processo: 
Partindo das diretrizes estabelecidas no COSO-ERM, a gestão de riscos da Kroton foi estruturada de forma 
que 8 componentes inter-relacionados abaixo estejam presentes e funcionando de forma efetiva: 
 

 
 
 
1) Ambiente Interno 

O ambiente interno é a base para os outros componentes do processo de gestão de riscos. O 

estabelecimento da filosofia de gerenciamento e do apetite aos riscos são atribuídos ao Conselho de 
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Administração, formando a cultura e estabelecendo o tom do processo de gestão de riscos da Companhia. 

A Presidência, Vice-presidências e Diretores executivas tem o papel de disseminar esta cultura entre suas 

equipes. O objetivo é que, conforme evolui na escala de maturidade, a gestão de riscos passe a integrar 

todas as iniciativas relacionadas às atividades da Kroton. 

 
2) Estabelecimento de Objetivos 

Objetivos estratégicos (longo prazo, associados à alta administração e Conselho) e operacionais (curto 

prazo, definidos pelas diretorias e cascateados para a organização) devem ser estabelecidos e divulgados 

para que gestores e colaboradores envolvidos no processo sejam capazes de identificar eventos e/ou 

situações com potencial de impactar sua realização.  

Uma abordagem de gestão de riscos estruturada garante que objetivos estabelecidos estejam alinhados 

à missão/visão da Companhia e consistente com o apetite estabelecido pelo Conselho de Administração. 

 
3) Identificação de Riscos 

Tendo os objetivos de negócio estabelecidos, é necessário adotar um processo estruturado e sistemático 

de identificação de riscos para  identificação de riscos, mapeando fatores internos e externos que geram 

ameaças e incertezas quanto ao atingimento dos objetivos.   

A Diretoria de Controles, Auditoria e Compliance – DCAC atuará como facilitadora e consolidadora no 

processo de identificação e atualização dos riscos da Kroton. Mediante validação da metodologia mais 

adequada ao momento/contexto pelo Comitê de Auditoria da Companhia, poderá ser executada por meio 

de entrevistas, checklists, workshops, questionários ou pesquisas, benchmarking, sessões de 

brainstorming com executivos e especialistas, self-Assessment de Riscos e Controles ou uma combinação 

delas. 

 

4) Avaliação de Riscos 

É a etapa do processo na qual a Companhia refina o entendimento do nível e natureza dos riscos, 

quantificando estes em termos de probabilidade e impacto de acordo com sua capacidade de afetar as 

atividades da Companhia em curto, médio e longo prazo. 

Toda a metodologia de avaliação, ponderação e priorização dos riscos será proposta pela Diretoria de 

Controles, Auditoria e Compliance – DCAC e validada pelo Comitê de Auditoria, contemplando 

minimamente (podendo ser utilizada uma combinação de cada uma delas) as etapas de i) Categorização 

ii) Estabelecimento de Critério para Cálculo da Severidade iii) Elaboração de Mapa dos Riscos  

 

5) Respostas aos Riscos 

Etapa na qual são avaliadas as opções de curso de ação para lidar com os riscos previamente identificados. 

As respostas mais adequadas aos riscos estão, além de outros fatores, relacionadas ao valor absoluto da 

severidade dos mesmos. São alternativas de respostas aos riscos  

 Mitigar: Diminuir a exposição em função de estar acima do apetite/tolerância ou riscos com 

exposição abaixo do apetite/nível de tolerância mas que pode decisão gerencial serão objeto de 

mitigação. 

 Tolerar/Aceitar: Manter o risco no nível de exposição em que está em função de estar dentro do 

grau de tolerância (exposição aceitável).  Neste caso, a aceitação de riscos sem nenhuma resposta 
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deverá ser validada pela Vice-Presidência responsável pelo risco e posteriormente pelo Comitê 

de Auditoria. 

 Explorar: Aumentar o grau de exposição na medida em que este aumento possibilita vantagens 

competitivas para a Companhia. 

 Transferir: Repassar o risco para um terceiro melhor preparado para lidar com ele (terceirização 

da atividade fonte do risco, contratação de seguros, etc.). 

 Evitar: Implementar ações que elimine totalmente a fonte de um risco em função deste não fazer 

parte dos objetivos e estratégias da organização.   

 

A Diretoria de Controles, Auditoria e Compliance – DCAC atuará como facilitador das áreas de negócio no 

processo de estabelecimento de respostas aos riscos, que tem como responsabilidade implementar e 

garantir a continuidade das respostas estabelecidas aos riscos (controles internos, alçadas, seguros, etc), 

garantindo que os riscos residuais estejam alinhados ao nível de apetite e tolerância estabelecidos e 

validados pelo Conselho de Administração. 

 
6) Atividades de Controle 

Um sistema efetivo de controles internos tem por objetivo reduzir os riscos de não se atingir os objetivos 

de negócios à um nível aceitável. As áreas de negócio possuem o papel de implementar e garantir a 

continuidade operacional dos controles internos associados às suas atividades, garantindo que os riscos 

residuais estejam alinhados ao nível de apetite e tolerância estabelecidos e validados pelo Conselho de 

Administração. 

 

A Diretoria de Controles, Auditoria e Compliance – DCAC atua ativamente no processo de identificação e 

avaliação de controles internos por meio de revisões de processos, investigações pontuais 

(principalmente oriundas do Canal Confidencial Kroton - CCK) e auditorias internas.  

 

7) Informação e Comunicação 

É componente fundamental em todos os níveis da organização sem o qual não seria possível identificar, 

avaliar e responder adequadamente aos riscos. Informações sobre riscos podem ser obtidas de diferentes 

formas e fontes e, quando esta captura é efetiva, permite que o processo de gestão de riscos responda a 

mudanças em tempo real, suportando a tomada de decisões. 

 

As comunicações na cadeia de comando sobre o processo de gestão de riscos devem contemplar: 

 Mudanças relevantes no documento de registro e gestão de riscos da Kroton ou surgimento de novos 

riscos oriundos de mudanças no ambiente (interno e/ou externo) ou nos objetivos de negócio; 

 Fraquezas no sistema de controles internos que tenha elevado o risco residual além do apetite 

estabelecido; 

 Riscos materializados e a efetividade do tratamento atribuído a ele; 

 Atualizações sobre ações criadas para tratar riscos. 

 

Tais informações deverão ser consolidadas pela Diretoria de Controles, Auditoria e Compliance – DCAC e 

apresentadas no mínimo trimestralmente ao Comitê de Auditoria e no mínimo bianualmente ao Conselho 
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de Administração. A comunicação de assuntos relacionados à riscos que necessitem atenção imediata 

será feita pontualmente, envolvendo Comitê de Auditoria, Presidência e Vice-Presidências impactadas. 

 

8) Monitoramento 

O monitoramento efetivo da estrutura de gestão de riscos envolve a avaliação e julgamento sobre a 

existência e implementação dos componentes mencionados anteriormente, bem como a qualidade de 

sua performance no decorrer do tempo. Essas avaliações podem ser feitas de forma contínua e/ou em 

períodos específicos de acordo com a necessidade e metodologia validada pelo Comitê de Auditoria. O 

objetivo do monitoramento é: 

 Identificar e aprimorar eventuais fragilidades e/ou oportunidades de melhoria no processo de gestão 

de riscos; 

 Identificar mudanças no ambiente (interno e/ou externo) ou objetivos estratégicos da Kroton, 

garantindo que o processo de gestão de riscos continua alinhado a estes; 

 Determinar se o processo de gestão de riscos está contribuindo para o atingimento dos objetivos. 

 

Caso o Conselho de Administração e/ou Comitê de Auditoria julguem necessário, uma terceira parte 
independente poderá ser designada para avaliar e emitir opinião sobre o processo de gestão de riscos. 
 
VII. Documentos de referência: 
- COSO-ERM: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk 
Management Framework. 
- Norma ABNT Standard NBR ISO 31000:2018: Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes. 
- IBGC: Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos  
 
Aprovação: 
- Presidência; 
- Comitê de Auditoria; 
- Conselho de Administração. 


