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Este documento estabelece a Política de Gerenciamento de Riscos do Grupo Pardini, elaborada de
acordo com o COSO ERM, NBR ISO 31000, as boas práticas de Governança Corporativa do Novo
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, bem como a Instrução Nº 586, de 8 de junho de 2017,
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
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A Política de Gestão de Riscos Corporativos e Assistenciais alinhada com a Política do Sistema
Integrado de Gestão e com os Propósitos da Organização (Missão, Visão e Valores) visa o
desenvolvimento, comunicação, criação e proteção de valor, estruturação do GRCA com suas
responsabilidades e autoridades definidas e implementação de metodologias de gerenciamento de
riscos corporativos e assistenciais, objetivando apoiar a melhoria contínua de processos, projetos e
o provisionamento e utilização eficaz dos recursos disponíveis, contribuindo para o cumprimento
dos objetivos do Grupo Pardini. Nosso compromisso é crescer sempre num processo que assegure
controles e objetivos de controles de riscos.







Uma gestão de riscos proativa e contínua por meio da antecipação e, quando necessária,
proteção a cenários desfavoráveis, de forma a preservar os resultados e o patrimônio do
Grupo Hermes Pardini;
Uma gestão de riscos integrada em todas as atividades da organização;
A promoção permanente do alinhamento dos objetivos das equipes envolvidas nos
processos de gestão de riscos com objetivos globais do Grupo Pardini;
A melhoria contínua das avaliações do Grupo Pardini por parte dos seus investidores, pela
adoção das melhores práticas de gestão do risco.
O patrocínio de ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de riscos e
controles internos no Grupo Pardini.
A promoção da cultura e de ações de monitoramento para garantir a segurança dos
pacientes do Grupo Pardini.
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A presente Política de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo fornecer as diretrizes para a
Gestão de Riscos Corporativos e Assistenciais do Grupo Pardini, assegurando:

2. DEFINIÇÕES




Control Owner: Responsável pelo processo no qual a eventualidade do risco poderá
ocorrer.
Gestão de Riscos: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no
que se refere ao risco.
Matriz de Riscos: É uma ferramenta de gerenciamento que permite ampliar a visibilidade
de possíveis riscos (Grau de Probabilidade), e dimensionar o tamanho (Grau de
Gravidade), com o objetivo de ajudar os gestores de um negócio, no processo de tomada
de decisões. A Matriz de Risco, permite identificar, compilar e classificar os Riscos pelo grau
de probabilidade e gravidade (impacto), vinculando-os aos possíveis planos de
contingencia, e seus respetivos responsáveis.
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Riscos: Efeito da incerteza nos objetivos. Ameaça de eventos ou ações que possam
impactar o atingimento dos objetivos da Companhia.
Riscos Assistenciais: Riscos a que o paciente está submetido nos serviços de saúde.
Riscos Corporativos: É a possibilidade da ocorrência de um evento que afete de forma
adversa o cumprimento da Missão Organizacional ou dos Objetivos Corporativos.
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3. COMPETÊNCIAS
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3.1. Controles Internos e Qualidade




Có
pia



Identificar e analisar os riscos da companhia, através da elaboração da Matriz de Riscos
de acordo com a metodologia adotada e documentada nos procedimentos de gestão e
riscos pertinentes, identificando necessidades e oportunidades de melhoria nos
processos com objetivo de mitigar os riscos;
Assessorar as áreas de negócio na identificação e avaliação do impacto dos diversos
tipos de riscos envolvidos em seus processos;
Desenvolver, em conjunto com as áreas, os planos de ação para os riscos priorizados
pela Companhia, de acordo com a metodologia adotada;
Manter a Administração atualizada quanto às deficiências de controle, Governança e
Gestão de Riscos Corporativos e Assistenciais, bem como do status de implantação dos
Planos de Ação, através da elaboração de relatórios periódicos, ou por trabalho
executado;
Assegurar a manutenção desta Política de Gestão de Riscos e verificar o cumprimento
das diretrizes estabelecidas;
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A Companhia manterá uma Gerência de Controles Internos responsável por elaborar o
planejamento e assegurar a operacionalização da Gestão de Riscos Corporativos e uma
Gerencia de Qualidade responsável pela Gestão dos Riscos Assistenciais, e que terão as
seguintes atribuições:



3.2. Auditoria Interna

A Companhia manterá uma área de Auditoria Interna independente que terá as seguintes
principais atribuições:





Com base no plano de auditoria, testar a efetividade dos controles mitigatórios
descritos na matriz de riscos, bem como validar/testar o cumprimento (Compliance) das
Normas e Políticas Internas;
Assessorar na implementação dos planos de melhorias elaborados com base nos
resultados dos testes de auditoria nos processos de controles internos e Gestão de
Riscos Corporativos e Assistenciais, por meio da orientação e apoio nas atividades
necessárias para o atingimento dos objetivos pretendidos;
Avaliar as responsabilidades relacionadas às atividades de gestão de riscos, assim como
alçadas de aprovações e escopos de atuação;
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3.3. Comitê de Gerenciamento de Riscos





ntr



Monitorar as exposições de risco da Companhia, fornecendo diretrizes para o Programa
de Gerenciamento de Riscos;
Validar a metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Assistenciais
definidas pela Companhia;
Aprovar e/ou recalibrar as avaliações de riscos realizadas pelos Control Owners, bem
como determinar/validar os planos de ação para mitigação dos riscos;
Supervisionar a operacionalização do Gerenciamento de Riscos da Companhia;
Recomendar ações para disseminar internamente a cultura e sensibilidade a riscos na
Companhia.
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3.4. Conselho de Administração
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A Companhia manterá um Comitê de Gerenciamento de Riscos, cujas principais competências
estão estabelecidas a seguir:

Além das responsabilidades e atribuições previstas em seu Regimento, deverá o Conselho de
Administração do Grupo Pardini:



Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e suas futuras revisões;
Avaliar se a administração está adotando os controles necessários para o
Gerenciamento dos Riscos.
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3.5. Diretorias Executivas

Caberá à Diretoria, além das demais atribuições previstas em seu Regimento:







Implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração;
Atuar diretamente no Gerenciamento de Riscos de sua área, privilegiando a
identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos;
Assegurar a implementação dos Planos de Ação definidos para tratamento dos Riscos;
Reportar à Auditoria Interna informações relacionadas às suas atividades que possam
impactar no gerenciamento de riscos e de conformidade;
Comunicar à Auditoria Interna tempestivamente sobre riscos não identificados, sejam
eles novos ou não;
Cumprir o Plano de Ação alinhado com a área de Controles Internos e Auditoria Interna
e implantá-lo segundo a prioridade nele definida.
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A operacionalização do Gerenciamento de Riscos da Companhia se dará conforme a metodologia e
diretrizes descritas no procedimento POA.GCI.0009 – Gerenciamento de Riscos.
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ANX.GPQ.0012 - Política do Sistema Integrado de Gestão. Disponível no diretório de
documentos do Grupo Pardini (SE-Suíte).
COSO ERM - Enterprise Risk Management, 2004.
COSO ERM - Aligning with Strategy and Performance, 2017 (tradução PWC).
Instrução CVM 586 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as Companhias abertas divulgarem
informações sobre a aplicação das práticas de governança previstas no Código Brasileiro de
Governança Corporativa. Disponível em
http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst586.html
NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes.
POA.GCI.0009 – Gerenciamento de Riscos. Disponível no diretório de documentos do Grupo
Pardini (SE-Suíte).
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