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CONTROLES INTERNOS

ORGÃOS DE GOVERNANÇA / CONSELHO ADMINISTRATIVO / COMITÊS 

ALTA ADMINISTRAÇÃO (Diretoria e Presidente)
Avalia e define as principais questões estratégicas da Companhia.

1ª LINHA DE DEFESA
GERENCIA

Gestores das unidades responsáveis 
diretos pelos processos, riscos e 
controles internos. 

Determina as direções e oferece 
garantias para gestão de riscos 
corporativos, controles internos, 
compliance, e otimização dos 
processos.

Promove avaliação independente 
dos controles Internos.

GRC+A / CONCEITO DE LINHAS DE DEFESA

SEGURANÇA

GESTÃO DE RISCOS

QUALIDADE

COMPLIANCE

AUDITORIA INTERNA

ÁREAS DE NEGÓCIO E SUPORTE

GESTÃO OPERACIONAL
(DONOS DE RISCOS)
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Avalia e emite 
parecer independente 
dos controles internos 
da companhia.

2ª LINHA DE DEFESA
MONITORA E CONSOLIDA

3ª LINHA DE DEFESA
VERIFICA

Fonte: IIABrasil – Instituto dos Auditores do Brasil



GRC+A / ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

É o conjunto de políticas, funções, 
responsabilidades e processos que 
orientam e controlam as ações adotadas 
pela Organização para atingir seus 
objetivos de negócio.

CONTROLES INTERNOS

GESTÃO DE RISCOS
AUDITORIA INTERNA

COMPLIANCE

GOVERNANÇA CORPORATIVA

CONTROLES INTERNOS

Atua na gestão das práticas; desempenha papel fundamental na prevenção 
e detecção de fraudes, proteção dos ativos físicos e intangíveis e garantia 
na confiança das demonstrações financeiras e seus processos correlatos.

GESTÃO DE RISCOS

Identifica e gerencia eventos que podem comprometer as estratégias 
da Organização na consecução dos seus objetivos de negócio, de modo a 
contribuir para o alinhamento às diretrizes de apetite ao risco.

AUDITORIA INTERNA

É função independente e de aconselhamento à Alta Administração, destinada 
a agregar valor e melhorar as operações da Organização, por meio do aprimoramento 
dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles e processos de governança.

COMPLIANCE

Atua no monitoramento preventivo. Assegura o cumprimento de leis 
e regulamentos aplicáveis ao negócio, por meio de atividades realizadas 
de acordo com os valores e padrões de conduta da Organização.



GRC+A / SINERGIA DE ATIVIDADES

CONTROLES INTERNOS

GESTÃO DE RISCOCOMPLIANCE

AUDITORIA INTERNA

AVALIAÇÃO

CONFORMIDADE COM 

EXIGÊNCIAS INTERNAS 
E EXTERNAS

IDENTIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

AVALIAÇÃO

SELEÇÃO

RESPOSTA

MONITORAMENTO

PLANOS DE AÇÃO

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DOCUMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS

CORREÇÃO

MELHORIA

REAVALIAÇÃO

VALIDAÇÃO

TESTE

REAVALIAÇÃO

PLANOS DE AÇÃO

FORTALECIMENTO DA GESTÃO CORPORATIVA



GOVERNANÇA CORPORATIVA

Auxiliar a Companhia no atendimento do Projeto de Governança implementado em janeiro/2020, 

incluindo (i) supervisão e acompanhamento do processo decisório nas instâncias da Divisão de 

Negócio, Diretoria Executiva e Conselho de Administração; e (ii) disponibilização de ferramentas 

para auxiliar o projeto de governança (SPD e Atlas)

Pauta e Dinâmica dos Comitês da CCR (Gente e Governança, Novos Negócios, 

Resultados e Finanças, Auditoria e Compliance, Riscos e Reputação)

Assembleias de Acionistas e Revisão de Documentos Societários do CA-CCR

Relatório e Proposta da Administração, bem como RAS e outros 

Mediação de Conflitos entre Partes Relacionadas

Partes Relacionadas: gestão das informações e análise das deliberações sobre o tema

RESPONSABILIDADES



GESTÃO DE RISCOS

Atuar como responsável pelo gerenciamento de riscos corporativos, incluindo sua avaliação, 

consolidação e priorização dos planos de ação;

Propor ao Conselho de Administração, com apreciação prévia do Comitê de Riscos e Reputação, 

as edições da política e o nível de Apetite a Risco do Grupo CCR;

Exercer papel consultivo junto aos proprietários dos riscos, apoiando-os na identificação e tratamento;

Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura 

e governança necessárias para suportar o Gerenciamento de Riscos;

Monitorar e avaliar os eventos de risco relevantes e os respectivos desvios em relação 

ao apetite a risco estabelecido e aprovado;

Reportar os riscos críticos e respectivas exposições para o Conselho de Administração, 

com apreciação prévia do Comitê de Riscos e Reputação; 

Patrocinar a implantação da Gestão de Riscos na Companhia.

RESPONSABILIDADES



CONTROLES INTERNOS

Atuar como responsável pela gestão dos controles internos, incluindo sua identificação, 

avaliação, e verificação periódica, visando proporcionar segurança razoável de que os 

objetivos da Organização serão alcançados;

Exercer papel consultivo junto aos donos de controles, apoiando-os na 

definição para tratamento de riscos inerentes aos processos relacionados;

Desenvolver e disponibilizar as metodologias, ferramentas, sistemas, infraestrutura 

e governança necessárias para suportar a gestão dos controles internos;

Garantir em conjunto com os respectivos gestores, a eficiência das operações, a 

confiabilidade dos relatórios financeiros e cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis;

Atuar na minimização da probabilidade de ocorrência ou impacto potencial dos riscos 

inerentes relacionados às operações, divulgação de informações e conformidade;

Reportar os resultados das análises de controles internos dos processos para o Conselho 

de Administração, com apreciação prévia do Comitê de Auditoria e Compliance.

RESPONSABILIDADES



AUDITORIA INTERNA

Executar o plano anual de auditoria interna de acordo com as prioridades do Conselho de 

Administração, programando e monitorando os trabalhos a serem realizados nas diversas áreas;

Observar o cumprimento dos processos, normas e políticas organizacionais 

e detectar os desvios de sua aplicação pela Companhia, sugerindo a sua correção;

Avaliar o ambiente de controles internos, com ênfase nos riscos do processo auditado;

Aferir e validar a implementação e efetividade da gestão de riscos, compliance e controles internos 

da Companhia, por meio de acompanhamento e realização de testes periódicos nos processos, 

com ênfase nos riscos prioritários;

Comunicar novos riscos à equipe de Gestão de Riscos e fragilidades para a equipe de Controles Internos.

RESPONSABILIDADES

A Auditoria Interna exerce uma função independente e seu escopo de atuação é amplo, 

visando contribuir para a confiabilidade dos relatórios financeiros, salvaguarda dos ativos 

e conformidade com leis e regulamentos internos.



COMPLIANCE
RESPONSABILIDADES

COMPLIANCE OFFICER
Cátia Veloso

Andressa Ribeiro

Bruna Campos

Bárbara Arrojado

Camila Bonetti

Malu Ferrara

Renata Pasini

Verônica Quiroz

Realização de todas as tarefas relacionadas ao ativo, 
a exceção de: canal confidencial, cláusulas ABC, políticas, 
bloqueio/desbloqueio fornecedor. 

Treinamentos, Campanha de Comunicação, 
Brindes/ Presentes e Políticas

Canal Confidencial,  Investigações Internas, Treinamentos, 
Embaixadores de Compliance e CEAMD

Due Diligence de Terceiros, Monitoramento Rodonorte, 
documentos de informações para mercado e Certificações

Cláusulas ABC em contratos, endereçamentos GAPs,
Auditoria Interna e Políticas

Monitoramento, Doações/Patrocínios, Associações/Entidades 
de classe e dúvidas em geral

Monitoramento, Investigações Estratégicas, 
Bloqueio/Desbloqueio fornecedores, Parceria FDC

CORPORATIVO SP

CCR RODONORTE



SINERGIA E INTEGRAÇÃO 
ENTRE AS ÁREAS

GESTÃO
DE RISCO

CONTROLES
INTERNOS

COMPLIANCE

GOVERNANÇA

AUDITORIA
INTERNA

Alinhamento geral dos trabalhos, 

otimização de esforços e eliminação 

de sobreposições

Consolidação e priorização 

de temas relevantes 

Linguagem comum e disseminação 

da cultura de gestão de riscos





Atenção, slide para uso exclusivamente interno.

Canal Confidencial CCR

Atua no combate a corrupção, suborno, propina, 

pagamentos facilitadores e quaisquer outras condutas antiéticas;

É anônimo e sigiloso. Possui tratamento imparcial 

do conteúdo. Não tolera qualquer tipo de retaliação 

contra o denunciante de boa-fé;

Se algo não parecer correto, entre em 

contato com nosso Canal Confidencial:




