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AngloGold Ashanti reconhece que o risco está presente em todas as atividades comerciais e operacionais,
ameaça e oportunidade são os dois lados do risco, e que é fundamental o gerenciamento de risco bem-sucedido.
Esta política estabelece os requisitos para o gerenciamento de risco de grupo com o objetivo de garantir que o
risco seja gerenciado de forma eficaz por meio de um processo contínuo de identificação, avaliação e
gerenciamento de ameaças e oportunidades significativas para garantir que os objetivos de negócios sejam
atingidos.
Compromisso e accountabilities O Conselho de Administração e a diretoria da empresa estão totalmente
comprometidos a desenvolver e promover um ambiente no qual todos os níveis da organização adotam e
apoiam as melhores práticas de gerenciamento de riscos. O Conselho de Administração delegou ao Chefe
Executivo a responsabilidade de conceber, implantar e monitorar a Estrutura de Gerenciamento de Riscos do
Grupo. A Vice-Presidente Executivo de Finanças é responsável pelo cumprimento da Política, conforme definida
pelo Conselho, e por dar ao Conselho garantia nesse respeito. Embora a accountability pela identificação,
avaliação, gerenciamento e notificação dos riscos seja da linha gerencial, todos na empresa são responsáveis
pelo controle dos riscos. Todos os empregados envolvidos em atividades de negócios ou operacionais têm de
entender os riscos incluídos em suas respectivas áreas de accountability e gerenciá-los dentro dos limites de
tolerância aprovados.
Escopo e objetivo: A aderência a esta política, à Declaração de Apetite e Tolerância ao risco do grupo, ao
Padrão de Gerenciamento de Risco do Grupo são compulsórios em todas as operações gerenciadas pela
AngloGold Ashanti, regiões, projetos, disciplinas e explorações e os mesmos subsidiados pelo Plano, Hierarquia
e Accountabilities e Diretrizes que compõem o arcabouço geral do gerenciamento de riscos. No que diz respeito
às entidades não controladas diretamente pela AngloGold Ashanti, os diretores representantes da AngloGold
Ashanti nos conselhos dessas entidades deverão buscar a garantia de que os riscos significativos são
gerenciados. O objetivo desta política é obter vantagem competitiva sustentável por meio de um rigoroso
sistema de gerenciamento de riscos aplicável a todo o grupo e totalmente alinhado com os valores, iniciativas e
processos estratégicos de negócios da empresa.
Resultados: Visto que o risco é inerente a todas as atividades do grupo, os seguintes resultados precisam ser
alcançados:
• Implantação e manutenção de um sistema abrangente, padronizado, comum a todo o grupo, para gerenciar
os processos de planejamento de negócios e de formulação de estratégias;
• Todos os riscos com o potencial de impactar significativamente os objetivos do grupo são identificados,
avaliados, gerenciados e notificados de forma adequada, fornecendo informações aos níveis gerenciais
relevantes para que a tomada de decisões permita a maximização das oportunidades e, paralelamente, a
minimização das ameaças;
• A identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos são elementos integrais e não negociáveis de cada
etapa do processo de negócio, desde a definição de estratégias, expectativas e metas de desempenho, a
definição de estratégias de produção e de serviços, planejamento e programação até a execução das tarefas
e preparação e execução dos planos de negócios da empresa;
• Definição e aplicação de “apetite por risco” nas atividades de gerenciamento de riscos;
• Aplicação de trocas (trade-offs) risco/recompensa para subsidiar o processo decisório;
• Gerenciamento do conhecimento de riscos, coleta e análise de dados de incidentes e a criação de
comunidades de prática para promover a conscientização dos riscos e a transferência de capacitação,
criando-se um ambiente de aprendizagem;
• Continuidade efetiva dos negócios, resposta a emergências e gerenciamento de crise para garantir a
resiliência da empresa; e
• Desempenho e efetividade do gerenciamento dos riscos por meio de monitoramento, notificação e
verificação.
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