
Com o SA Risk Manager sua organização poderá 
defi nir práticas de controle para mitigar os riscos 
dos processos e controlar seus níveis através de 
auditorias e planos de contingência

SA Risk Manager 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



O SA Risk Manager permite identifi car, analisar e auditar as 
práticas de controle, com o objetivo de evitar a materialização 
dos riscos estratégicos, de processos, de projetos, fi nanceiros, 
ambientais, legais, entre outros

Análise, segurança
e controle

Conheça as principais aplicações

GESTÃO E MAPEAMENTO DE RISCOS
Identifi que os riscos, mapeie seus fatores e respectivos 
controles. A solução conta com uma estrutura robusta e fl exível 
baseada em categorias. Permite organizar os riscos de forma 
geral em áreas, processos, objetivos, estratégias, etc. Tem 
aderência às metodologias COSO e ISO, que são referência na 
área. A todo momento os responsáveis podem acompanhar os 
riscos por meio de resumos e sua posição na estrutura.

AUDITORIAS E REVISÃO DE RISCOS
As auditorias oferecem uma visão completa e consistente 
sobre os controles e seus efeitos sobre os riscos. 
Fornecem um parecer completo sobre a efetividade 
dos controles, propiciando a revisão do impacto e 
probabilidade do risco.

MONITORAMENTO E ALERTAS
Monitore os níveis de riscos e, caso necessário, seja alertado 
daqueles mais sensíveis, que mereçam atenção especial. A 
ferramenta permite concentrar a atenção nos riscos que são 
de maior relevância. Pode-se defi nir, em nível de organização, 
diferentes tipos de alerta para cada risco.

MITIGAÇÃO DOS RISCOS
Permite efetuar o tratamento e verifi cação periódica 
de um risco, com a possibilidade de instrução de 
conformidade para acompanhamento de um risco.

MAPA DE RISCOS
O mapa de riscos é imprescindível na gestão de 
riscos. Por meio dele o gestor pode visualizar 
graficamente o enquadramento e movimentação 
dos riscos em função das revisões de seus níveis 
de impacto e probabilidade possibilitando tomar 
decisões estratégicas visando a mitigação dos 
riscos.

AÇÕES DE RISCOS

Dispare ações aos responsáveis, podendo programá-las 
na agenda do encarregado. Também é possível defi nir os 
aspectos e atividades a serem realizadas pelos envolvidos. 

OCORRÊNCIAS
Esta ferramenta tem como objetivo exibir e quantifi car as 
ocorrências geradas a partir da avaliação, concretização 
ou tratamento do risco.

RELATÓRIOS E ANÁLISES
Gere relatórios detalhados de auditorias de riscos e tenha 
informações precisas e concretas sobre a conformidade 
dos controles, verifi cando seus status.

Conheça as principais aplicações



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Gerenciamento dos riscos a nível organizacional ou por unidade de negócios;

  Mapeamento dos processos e subprocessos associados à empresa e/ou unidades de negócio;

  Levantamento de riscos, fatores de riscos e práticas de controle;

  Análises detalhadas e observação de riscos;

  Implantação de Boas Práticas (Best Practices);

  Geração automática da matriz de riscos;

  Monitoramento dos riscos por múltiplos critérios: processo/subprocesso, natureza do risco, 

práticas de controle, probabilidades/impactos e responsáveis;

  Geração automática de relatórios por auditorias ou por práticas de controle;

  Monitoramento das ações por diferentes critérios, como: situação, investimento, execução, 

responsáveis.
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