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1. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS 

A Gestão de Riscos Corporativos na Sanasa é contínua e dinâmica, baseada em:  

 Identificação de riscos corporativos no que tange a Metas Empresariais e Diretrizes 

Estratégicas da Companhia; 

 Causas que possam ocorrer; 

 Impactos gerados, caso o risco se torne realidade; 

 Classificação quanto à origem dos eventos, à natureza e ao tipo de risco; 

 Análise de probabilidade de ocorrência; 

 Avaliação de impacto financeiro e impacto intangível; 

 Ações mitigatórias; 

 Indicadores para monitoramento; 

 Mapa de riscos corporativos de cada Gerência;  

 Identificação de Oportunidades e Melhorias alcançadas; 

 

2. OBJETIVOS DA GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS  

 Aceitação e consciência responsável de riscos existentes e inerentes ao negócio. 

 Prevenção de ocorrência e mitigação de riscos. 

 Melhorias de processos e identificação de Oportunidades para a Companhia. 

 Maior transparência, através do mapa de riscos corporativos e da linha do tempo do risco 

através de seus indicadores. 

 Instrumento básico de trabalho incorporado ao dia a dia de cada colaborador, gerando 

maior segurança nas atividades executadas. 

 Ferramenta de suporte para gestores e para alta administração, proporcionando maior 

qualidade, assertividade e segurança na tomada de decisões.  

 Transparência, prestação de contas e boas práticas de governança corporativa. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 Agentes de Governança Corporativa: representantes de cada gerência. 

 Gestores: responsáveis pela Gestão de Riscos Corporativos das suas áreas de atuação.  

 Gerência de Governança Corporativa: Atua como órgão consultivo de treinamento, 

orientação e suporte da Gestão de Riscos junto à todas as áreas da companhia. 

 


