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Mensagem da Alta Administração

É com grande satisfação que entregamos a Carta Anual de Governança Corporativa da Companhia de Entrepostos e Armazéns

Gerais de São Paulo - Ceagesp. Empresa Pública Federal, sob forma de Sociedade Anônima, criada pelo Oficio nº 110/69 - CODEC –

Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, devido à fusão da Cagesp (Cia. de Armazéns do Estado de S.P.) e do Ceasa (Centro Estadual

de Abastecimento). Atualmente, vinculada ao Ministério da Economia, a empresa representa importante elo para o escoamento das safras de

produtos hortifrutículas e de abastecimento da população. Sua atuação é ampliada por seus armazéns, que apoiam os produtores de grãos e

reforçam o compromisso da empresa na esfera do abastecimento.

Essa Carta possibilita demonstrar os esforços empreendidos pelo conjunto dos empregados, dos gestores das respectivas áreas

técnicas, bem como de seus órgãos estatutários, representados pela Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal e suas

instâncias de assessoramento na busca de sua missão institucional.

Os pilares da gestão como a transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade foram buscados de forma

sistemática durante todo o exercício de 2021.

Destaca-se, também, a independência dos relatórios emitidos pelos órgãos internos e externos de análise, que foram realizados

sempre com isenção e à luz da legalidade e no estrito senso do cumprimento da proposta da boa governança.

A relação clara e imprescindível da empresa com seus stakeholders, o tratamento justo e igualitário, os relatórios fidedignos das

demonstrações contábeis e a perseguição da viabilidade econômico e financeira da empresa, demonstram, sem dúvida, valores essenciais

para o reforço do foco da Ceagesp em direção às suas entregas para a sociedade, premissa de seu objeto social.

Como resumo dessa Carta e dos demais relatórios que compreendem os feitos da Empresa na área de gestão no exercício em

referência, podemos citar: o lucro líquido de R$ 27,382 milhões; EBTIDA de R$ 37,919 milhões, aumento de quase R$ 20 milhões em

comparação com o exercício anterior; receitas líquidas médias mensais em 2021 de R$ 10,821 milhões contra R$ 9,282 milhões em 2020;

aumento da receita total em 16,58%; melhoria substancial das receitas dos armazéns, certidões de regularidade disponíveis que atestam os

cumprimentos dos deveres fiscais e tributários, declínio do índice de inadimplência, entre outros.
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Relativamente ao cumprimento dos objetivos precípuos de entregas à sociedade, ditados pela sua Lei de Criação e do Estatuto

Social, importa relatar que iniciamos o ano de 2021, na esperança de que a vacinação fosse amenizar os danos causados pela pandemia

(Covid19), justamente no momento de um aumento generalizado de casos no Brasil e no mundo, o que acabou por refletir numa apreensão

quanto ao futuro da economia e desenvolvimento social. No entanto, com o avanço expressivo da vacinação, houve a reabertura de setores

outrora fechados, dando impulso forte na retomada econômica. Houve, também, forte aceleração do setor agrícola, negócio afim da

Ceagesp.

Em 2021, o país tinha alguns desafios a superar, sendo os principais a retomada da economia e a diminuição do desemprego.

Algumas reformas prometidas ainda estão letargindo no Congresso Nacional, como a Fiscal e Tributária. Tudo isso acaba por impactar a

decisão de grandes e médios investidores no país. Apesar desse cenário pouco otimista, os dados de comercialização da Ceagesp em 2021,

demostram que não houve retração na comercialização em comparação com ano o anterior, sinal de que o setor vem se recuperando mês a

mês, mesmo com todos os fatores que em contrapartida seguram o avanço do negócio da Ceagesp.

Nesse sentido, o setor de hortifrútis foi muito profícuo e conseguiu, por mais um ano, avançar em qualidade dos produtos e em

produtividade, vencendo desafios inerentes à produção e comercialização de produtos agrícolas frescos, possibilitando ao consumidor ter em

sua mesa produtos de melhor qualidade a preços bastante satisfatórios e, ao produtor, manter e/ou aumentar sua produção sem ter que

expandir sua área de plantio, com uma remuneração justa.

A título de informação, tem-se o Índice Ceagesp, que se trata do primeiro balizador de preços de alimentos frescos no mercado, e

que indica a variação dos valores praticados no atacado de frutas, legumes, verduras, pescado e diversos (alho, batata, cebola, coco seco e

ovos) comercializados no Entreposto Terminal São Paulo – ETSP.
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Além do já exposto, a Ceagesp promove a aproximação entre atacadistas, varejistas, produtores rurais e consumidores de

produtos hortifrutigranjeiros, flores, pescados, produtos agrícolas e agropecuários, quando permite o uso remunerado de seus espaços por

terceiros. Neste sentido é que ela oferece classificação e certificação de produtos vegetais, através de pessoal qualificado para atuar na

área do abastecimento alimentar e agronegócio, investindo em novos estudos e pesquisas para subsidiar o estabelecimento de padrões

oficiais de classificação, rotulagem e embalagens de produtos agropecuários e informação de mercado.

Importante salientar que a Ceagesp, aproveitando-se do seu grande poder de catalisação de produtores, comerciantes,

distribuidores e público consumidor de alimentos, perfaz um ambiente ideal para o desenvolvimento de políticas e ações sociais. Nesse

diapasão, foram incentivadas práticas para a doação voluntária de alimentos. Tal ajuda, que contou como engajamento e boa vontade de

vários parceiros, fez amenizar as dificuldades de milhares de pessoas em condições de insegurança alimentar. Foram distribuídos 2,547

milhões de toneladas de alimentos, que atenderam mais de 6 milhões de pessoas.

Diante de todo o exposto, carregamos o sentimento de que estamos na direção correta. Muito ainda temos que realizar, porém
os avanços começam a aparecer, e isso reforça nossas energias para continuarmos.
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Apresentação

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia de Entrepostos

e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp – é um documento subscrito pelo Conselho de

Administração da Ceagesp que demonstra os compromissos de realização dos objetivos das

Políticas Públicas para atendimento do interesse coletivo.

Cabe destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu inciso VIII, do artigo 23, trata da

competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Munícipios para fomentar a

produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, atividades inerentes à

Ceagesp, principalmente a questão do abastecimento alimentar.
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Interesse público subjacente às nossas atividades empresariais

- permitir ou conceder, a terceiros, o uso

remunerado de áreas ou unidades para

finalidades diversas que, por inviabilidade

mercadológica estejam sem condições de

exploração das atividades constantes dos

incisos I e II, do art. 4 do Estatuto Social;

- explorar as áreas de propriedade da

Companhia que não estejam permitidas ou

concedidas a terceiros;

- prestar serviço de pulverização e controle

de pragas agrícolas;

- prestar serviços de testes e análises

técnicas qualitativas de transgenia.

No Mapa Estratégico vigente, a Ceagesp

assume dentro da perspectiva de clientes, o

compromisso com a Sociedade como um de

seus pilares, com foco no objetivo de

garantir o abastecimento, e ampliar o

controle da qualidade dos produtos

comercializados. Esse compromisso pode

ser observado na Missão e Visão da Cia.

A Ceagesp é uma empresa pública

federal, sob a forma de sociedade

anônima, com sede, administração e foro

localizados na Avenida Doutor Gastão

Vidigal, 1.946, na cidade de São Paulo.

Juntamente com as Unidades

descentralizadas no interior do Estado de

São Paulo, somam-se 13 unidades

armazenadoras ativas, e 13 entrepostos,

considerando a sede, na capital paulista.

Competência estatutária:

- guardar e conservar mercadorias de

terceiros, em armazéns, silos e

frigoríficos, executando serviços conexos

e praticando também quaisquer atos

pertinentes aos seus fins e na forma da

legislação em vigor, emitir recibos de

depósitos, conhecimentos de depósitos e

'Warrants" das mercadorias

armazenadas;

- instalar entrepostos para, sob a sua

administração, no âmbito do sistema estadual

do abastecimento, permitir o uso remunerado

de seus espaços a terceiros que visem a

comercialização dos produtos do

agronegócio, executando ainda serviços

conexos e praticando quaisquer atos

pertinentes aos seus fins;

- elaborar estudos e pesquisas para subsidiar

o estabelecimento de padrões oficiais de

classificação, rotulagem e embalagens de

produtos agropecuários do agronegócio, manter

serviços de informação de mercado, de

classificação e certificação de produtos vegetais,

seus subprodutos e resíduos de valor econômico;

- qualificar pessoal para atuar na área do

abastecimento alimentar e do agronegócio;
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Missão, Visão e Valores

Missão
Contribuir para o abastecimento 

agroalimentar da Sociedade. Visão

Valores

Integridade
Compromisso com a 

sociedade e qualidade dos 

serviços prestados
Transparência

Responsabilidade

social e ambiental 
Valorização das pessoasÉtica

Perspectiva Clientes

Objetivos Estratégicos:

- Incentivar atividades que

reforcem o compromisso da

empresa com a sociedade.

- Ampliar o controle da qualidade

dos produtos comercializados.

- Iniciativas para cumprimento do objetivo: Desenvolvimento de

estudos e tecnologias relacionados a pós colheita e

comercialização de frutas e hortaliças in natura através de

parcerias com órgãos governamentais privados;

- Desenvolver ferramentas para monitoramento da qualidade

das frutas e hortaliças in natura comercializadas no mercado

de atacadistas.

9

Conquistar a excelência na 

prestação de serviços, tornando-

se referência internacional no 

abastecimento alimentar.



-A Ceagesp possui dois segmentos de negócios:

1) Entrepostagem - que corresponde à cessão de 

áreas e instalações para comercialização de produtos 

voltados ao agronegócio, responsável por 64% da 

receita bruta de 2021.

2) Armazenagem - realiza os serviços de 

armazenagem, limpeza, secagem, expurgo, 

classificação vegetal, recepção, ad-valorem, embarque 

e serviços complementares. Responsável por 36% da 

receita bruta de serviços:

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM

A evolução do resultado da Companhia nos últimos 5 exercícios, demonstra um Lucro

Líquido de R$ 27 milhões em 2021, após uma sequência de prejuízos.

Os principais fatores que explicam o desempenho no exercício de 2021 decorreram do

esforço da Companhia em aumentar a arrecadação das receitas, bem como decisões

administrativas em importantes negociações tributárias; além de reversões de processos

jurídicos cíveis.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM

A Ceagesp implementou em setembro de 2021 no portal da internet —

ceagesp.gov.br , uma nova ferramenta direcionada aos caminhoneiros que estão

a utilizar o Entreposto de São Paulo. O serviço recebeu o nome de Consulta

Frete e tem o objetivo de facilitar o contato entre caminhoneiros e

permissionários que precisem contratar fretes.

O “Consulta Frete” funciona de modo simples e objetivo. O permissionário publica

sua demanda no Canal do Permissionário, na opção “Cadastro Frete” localizada

no menu lateral esquerdo do canal. Em seguida, essa demanda fica visível no

Consulta Frete para todos os caminhoneiros. A ferramenta funciona como um

anúncio classificado exclusivo para transporte de cargas. A novidade está

disponível para os caminhoneiros na página inicial do Portal Ceagesp.

A nova ferramenta foi criada para que os caminhoneiros possam se comunicar

diretamente com os permissionários e também com a Ceagesp. Na ferramenta

há a opção de envio de sugestões. Caso haja alguma reclamação ou sugestão,

além dos canais já utilizados, como ouvidoria, destacado na imagem, este

também é um novo canal.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM

No segmento de Entrepostagem as atividades

de comercialização fornecem dados estatísticos

para divulgação à sociedade – BOLETIM

INFORMATIVO DIÁRIO. Esse boletim é

utilizado como referência para a formação de

preços do mercado atacadista com reflexos na

comercialização em outros estados, bem como,

servem de balizadores oficiais de políticas

públicas, tais como compras institucionais como

a alimentação escolar, base para auditorias do

Controle Interno Federal, entre outros.

O índice obtido da formação de preços é uma referência nacional para o abastecimento, por ser um indicador de

variação de preços de frutas, hortaliças e pescado no atacado, sua divulgação é mensal, e conta com 150 itens. Os

dados de entrepostos, servem de “termômetro” para que a administração acompanhe a comercialização,

podendo utilizá-los na tomada decisões no caso de abertura de novos negócios ou áreas, precificação justa dos

espaços, bem como servem para políticas públicas de abastecimento. Essa ferramenta também é utilizada muitas

vezes pela CGU- nas auditorias que envolvem preços de alimentos.

-7,00%

-5,00%

-3,00%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

V
ar

ia
çã

o
(%

)

Evolução do Índice Ceagesp 2021

12



POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM

No exercício de 2021, a parceria entre Maurício de Sousa Produções

(MSP), a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e a

Ceagesp, deu continuidade ao projeto implantado em outubro de 2020 de

criação da cartilha: “Dicas contra o desperdício de alimentos em tempos de

coronavírus”, ilustrada com os personagens da Turma da Mônica. O

material tem como principal objetivo orientar e auxiliar as famílias a evitar

o desperdício de alimentos, que vai da compra ao consumo dos alimentos.

O material também dá dicas para a hora de comprar, higienizar e

armazenar as hortaliças e frutas visando uma maior durabilidade,

principalmente nesse período de pandemia. Com planejamento e alguns

cuidados, esses produtos duram mais e as idas ao supermercado ou feira

não precisam ser tão frequentes. Além disso, a cartilha orienta como

aproveitar os talos das hortaliças e como congelar refeições prontas,

informações valiosas para auxiliar e facilitar o dia a dia das pessoas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM

Associação de Apoio à Infância e Adolescência Nossa

Turma

A Associação de Apoio à Infância e Adolescência - Nossa

Turma é uma organização social sem fins lucrativos,

localizada no ETSP - em espaço cedido pela CEAGESP,

proporciona às crianças e adolescentes em situação de

risco social e moradores do entorno do entreposto, um

espaço seguro para a socialização, onde o respeito e o

resgate da cidadania são vivenciados no dia a dia.

Resultados de 2021:

Ambiental

Com intuito de reduzir o volume de materiais descartados, que iriam para

aterro sanitário, a Ceagesp procura reciclar e dar o destino correto para

os resíduos no ETSP.

No ano de 2021, o Índice de reciclagem e aproveitamento de resíduos foi

de 10,63%, 101% maior do que no ano anterior.

O aumento desse índice se deve às novas ações implementadas pelo

DEPEC/SESAR principalmente com os resíduos de peixe e papelão no

Entreposto de São Paulo.
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-Dando continuidade ao tema de abastecimento, alimentação, e principalmente devido às dificuldades enfrentadas durante os tempos de pandemia, a Ceagesp firmou

compromisso com gerações futuras inserindo em sua agenda a temática da Sustentabilidade. Foram estimados objetivos, voltados às áreas sociais, ambientais e a

interação com seus stakeholders.

O trabalho Social foi intensificado no período de Pandemia da COVID 19, por uma área específica para esta atividade - SESUS – Seção de Sustentabilidade.

A seguir apresentamos os dados referentes ao exercício de 2021, voltados para este tema:

-;

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM

Banco Ceagesp de Alimentos

Ano 2021 – Resultados do trabalho realizado pelo

BCA do ETSP e Ações de doações de alimentos

realizadas pelas Unidades do interior:

93,75%

94,43%

97,71%

Índice  de Aproveitamento de Alimentos Recebidos no BCA/ ETSP
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Volume Recebido x Volume Distribuído BCA/ETSP 
(Toneladas) 

Vol. de Arrecadados Vol. de Distribuidos Vol. Descartados

Aumento de 85,7 % no 

volume distribuído, em 

comparação ao ano de 

2020. Esse valor é somente 

do BCA do ETSP (matriz)

Diminuição de 26,5 % no 

volume de produtos 

descartados em 2020. 
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A fonte de recursos para custeio das políticas públicas, bem como os demais custeios e investimentos da Companhia são gerados

pelos segmentos de entrepostagem e armazenagem de todas as unidades distribuídas pelo Estado de São Paulo. A Ceagesp,

como empresa pública não dependente, não recebeu recursos da União no exercício de 2021.

A receita operacional bruta da Ceagesp teve razoável aumento (14%), no comparativo com o exercício anterior:

As decisões administrativas e operacionais de gerenciamento de despesas contribuíram para o resultado positivo do exercício de

2021.

RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – 31/12/2021

(Em milhares de reais)

Trimestre 

Atual

Acumulado 

do Atual 

Exercício

Trimestre do 

Exercício 

Anterior

Acumulado 

do Exercício 

Anterior

01.10.2021       

a       

31.12.2021

01.01.2021       

a       

31.12.2021

01.10.2020       

a       

31.12.2020

01.01.2020       

a       

31.12.2020

Receita operacional líquida 32.577 129.856 29.828 111.387

Custo dos serviços prestados e produtos vendidos (16.752) (58.930) (9.995) (45.694)

Lucro bruto 15.825 70.926 19.833 65.693

DESPESAS COM VENDAS, GERAIS, ADMINISTRATIVAS E OUTRAS 

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS

Com vendas (17) (1) (9)

Gerais e administrativas (15.781) (39.708) (14.338) (56.288)

Honorários da administração (269) (1.041) (277) (933)

Outras despesas operacionais (59) (155) (1)

Outras receitas operacionais 294 634 1.993 3.020

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 9 30.639 7.210 11.482

Despesas financeiras (921) (943) (3.882) (17.006)

Receitas financeiras 1.173 3.678 1.207 3.815

RESULTADO FINANCEIRO 252 2.735 (2.675) (13.191)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 261 33.374 4.535 (1.709)

Contribuição social (448) (1.727) (386) (386)

Imposto de renda (984) (4.265) (595) (595)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (1.170) 27.382 3.554 (2.690)

RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO (0,03) 0,80 0,10 (0,08)

IMPACTOS ECONÔMICO FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O exercício de 2021 foi 

marcado pelo excelente 

resultado operacional da 

Ceagesp, que resultou em 

um lucro líquido na ordem 

de 27 milhões.

Após anos de prejuízos 

consecutivos, a Ceagesp 

repassará à União 

dividendos de 6,646 

milhões.

Dessa forma, não houve 

impactos financeiros para 

o efetivo cumprimento e 

operacionalização das 

políticas públicas para a 

União.

17



Metas relativas ao desenvolvimento de atividades
que atendam aos objetivos de políticas públicas

No planejamento estratégico referente ao exercício de 2021 foram previstos objetivos voltados às políticas públicas. Todas as

metas foram integralmente cumpridas, conforme destacamos a seguir:

INDICADOR: Percentual de aumento na arrecadação de alimentos (doação)

Fórmula: ((Valor da arrecadação do ano atual / Valor da arrecadação do ano anterior)-1)*100  

ÁREA META 1º TRI REALIZADO

Seção de Sustentabilidade

4% 132%

META 2º TRI REALIZADO

4% 141%

META 3º TRI REALIZADO

4% 25%

META 4º TRI REALIZADO

4% -40%

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diminuir perda de alimentos e otimizar doações

INDICADOR: Diminuição de desperdício com o produtos doados ao Banco de Alimentos 

Fórmula: ((valor de desperdício no ano anterior / valor de desperdício no ano atual)-1)*100

ÁREA META 1º TRI REALIZADO

Seção de Sustentabilidade

3% 65%

META 2º TRI REALIZADO

3% 92%

META 3º TRI REALIZADO

3% 94%

META 4º TRI REALIZADO

3% 19%
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Metas relativas ao desenvolvimento de atividades 
que atendam aos objetivos de políticas públicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prover inteligência de Mercado

19

INDICADOR:  Nº de agentes da produção, atacado, varejo e serviço de alimentação

sensibilizados e treinados para utilizar as ferramentas de modernização desenvolvidas.

Fórmula: ((Quantidade de agentes treinados no ano corrente / quantidade de agentes treinados no ano anterior)-1)*100

ÁREA META 1º TRI REALIZADO PERCENTUAL

SECQH

1300 854 -34%

META 2º TRI REALIZADO PERCENTUAL

1300 123 -91%

META 3º TRI REALIZADO PERCENTUAL

1300 803 -38%

META 4º TRI REALIZADO PERCENTUAL

1300 3862 197%

Total ano: 5200 5642 8,5%

Nota: A pandemia de Covid19 afetou de forma significativa o primeiro semestre de 2021, porém no último trimestre houve sinais de recuperação e o

consequente cumprimento da meta anual.



-
A Companhia conta com as estruturas de Riscos,

Conformidade e Integridade na Coordenadoria de

Governança, Riscos e Conformidades – COGRC, para

complementar a estrutura de controle interno. Conta,

também, com a Coordenadoria de Auditoria Interna –

CODIN. As atividades destas áreas estão

devidamente inseridas no Estatuto Social da Cia.

A Companhia possui o Código de Ética e Integridade

voltado para a prevenção, detecção e remediação de

fraudes e ilícitos praticados contra a administração

pública. Esse documento se aplica aos membros dos

Conselhos de Administração e Fiscal, à Diretoria

Executiva, integrantes de Comitês Estatutários, aos

ocupantes de funções gerenciais, aos empregados,

aos estagiários e aos prestadores de serviços da

Companhia.

ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

20

Organizações Superiores

Assembleia Geral

Instâncias internas de 

governança

Instâncias internas de 

apoio à governança

Conselho de 

Administração

Diretoria Executiva

Auditoria Interna

Conselho Fiscal

Comissão de Ética

Comitê Correicional

Comitê de Auditoria Estatutária

Ouvidoria

Coordenadoria de Governança, 

Riscos e Conformidade
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A Ceagesp adota o modelo de Sistema de

Controle Interno (SCI), em conformidade com a

IN CGU nº 01/2016. A estrutura de Gestão de

Riscos, segue os princípios das três linhas,

conforme publicado pelo Instituto dos Auditores

Internos do Brasil (IIA Brasil).

Para mapeamento de riscos utiliza o Sistema

Agatha, software público do Ministério da

Economia, para o gerenciamento de riscos

(agatha.ceagesp.gov.br).

ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

21



A Política de Gestão de Riscos Corporativos da Ceagesp abrange as seguintes tipologias nos mapeamentos e avaliações de risco:

GERENCIAMENTO DE FATORES DE RISCOS

Estratégica: Estão associados à

tomada de decisão da alta

administração e podem gerar perda

substancial no valor econômico da

organização. Os riscos decorrentes da

má gestão empresarial muitas vezes

resultam em fraudes relevantes nas

demonstrações financeiras.

Ambiental: Associados à gestão

inadequada de questões

ambientais, causando efeitos

como: contaminação de solo,

água ou ar, decorrente da

disposição inadequada de

resíduos, ou levando a acidentes

com vazamento de produtos

tóxicos, entre outros.

.

Financeira: São aqueles associados à exposição das

operações financeiras da Companhia. É o risco de

que os fluxos de caixa não sejam administrados

efetivamente para maximizar a geração de caixa

operacional, gerenciar os riscos e retornos

específicos das transações financeiras e captar e

aplicar recursos financeiros de acordo com as

políticas estabelecidas. São ocorrências tais como a

administração financeira inadequada, que conduz a

endividamento elevado, podendo causar prejuízo

frente à exposição cambial ou aumentos nas taxas de

juros, etc. Incluem-se neste grupo operações no

mercado de derivativos de commodities

Integridade/fraude: Referem-se aos riscos de

corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios

éticos e de conduta, que possa comprometer os

valores preconizados no Mapa Estratégico da

Ceagesp.

Operacional: Estão associados à possibilidade de ocorrência de

perdas (de prestação de serviços, ativos, clientes, receitas)

resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos

internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos

como catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os

riscos operacionais geralmente acarretam redução, degradação

ou interrupção, total ou parcial, das atividades, com impacto

negativo na reputação da sociedade, além da potencial geração

de passivos contratuais, regulatórios e ambientais.

Legal/compliance: Relacionados à falta de habilidade ou

disciplina da organização para cumprir com a legislação e/ou

regulamentação externa aplicáveis ao negócio e às normas e

procedimentos internos. Por incluir as normas e

procedimentos internos, apresenta um contexto mais amplo

do que o tipo de risco mais usualmente citado, o risco

legal/regulatório, decorrente da aplicação da legislação

trabalhista, tributária, fiscal, referentes a relações

contratuais, regulamentação de mercado e de prestação de
serviços
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METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DOS CONSELHEIROS

Fonte: DEARH

Quantidade Cargo Valor (R$) - Anual

1 Presidente 416.744,12

2 Diretores 725.522,25

2 Membros do COAUD 45.843,73

6 Conselheiros de Administração 153.537,96

2 Conselheiros Fiscais 56.604,10

Fonte: DEARH
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DOS CONSELHEIROS

FIM
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COGRC – Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade


