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Gestão de riscos, um modelo consistente

Gestão de riscos, um modelo consistente.

A gestão de risco foi criada para que as pessoas criem e protejam valor nas organizações, gerenciando
riscos, tomando decisões, estabelecendo e alcançando objetivos e melhorando o desempenho.

Empresas de todos os tamanhos, segmentos e tipos; enfrentam fatores externos e internos e
in�uências que tornam incerto se atingirão seus objetivos.

O gerenciamento de riscos é iterativo e auxilia as organizações a de�nir estratégias, alcançar objetivos e
tomar decisões baseada em informação.

O gerenciamento de riscos faz parte da governança e da liderança e é fundamental para o
gerenciamento da organização em todos os níveis.

O gerenciamento de riscos faz parte de todas as atividades associadas de uma organização e inclui a
interação com as partes interessadas.

O gerenciamento de riscos considera o contexto externo e interno da organização, incluindo o
comportamento humano e fatores culturais.

O gerenciamento de riscos é baseado nos princípios, estrutura e processo, esses componentes podem
já existir no todo ou em parte na organização; no entanto, eles podem precisar ser adaptados ou
aprimorados para que o gerenciamento de riscos seja e�ciente, e�caz e consistente.

Entenda as principais de�nições e termos da gestão de risco.

O que é RISCO?

Efeito da incerteza no alcance dos objetivos. Um efeito é um desvio do esperado. Pode ser positivo,
negativo ou ambos, e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças.

Os objetivos podem ter diferentes aspectos e categorias e podem ser aplicados em diferentes níveis.
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O risco é geralmente expresso em termos de fontes de risco, eventos potenciais, suas consequências e
sua probabilidade.

O que gerenciamento de riscos?

São as atividades que coordenam, e dirigirem e controlam uma organização com relação ao risco.

O que é uma parte interessada?

Parte interessada pode ser uma pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada por ou perceber
que é afetada por uma decisão ou atividade

O termo "parte interessada" pode ser usado como uma alternativa a "stakeholder".

O que é uma fonte ou origem do risco?

São os elementos que sozinhos ou em combinação tem potencial para originar riscos.

O que é um evento?

Evento pode ser uma ocorrência ou mudança de um conjunto especí�co de circunstâncias.

Um evento pode ter uma ou mais ocorrências e pode ter várias causas e várias consequências.

Um evento também pode ser algo que se espera que não aconteça ou algo que não se espera que
aconteça e; um evento pode ser uma fonte de risco.

O que é uma consequência?

Consequência é um resultado de um evento que afeta os objetivos. Uma consequência pode ser certa
ou incerta e pode ter efeitos diretos ou indiretos positivos ou negativos nos objetivos.

As consequências podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente. Qualquer consequência
pode escalar através de efeitos em cascata e cumulativos.
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O que é uma probabilidade?

Probabilidade é a chance de algo acontecer.

Na terminologia de gerenciamento de riscos, a palavra “verossimilhança” é usada para se referir à
chance de algo acontecer, seja de�nido, medido ou determinado de forma objetiva ou subjetiva,
qualitativa ou quantitativa, e descrito usando termos gerais ou matematicamente (como uma
probabilidade ou frequência durante um determinado período).

O que é controle?

Controle é a medida que mantém e ou modi�ca o risco. Os controles incluem, entre outros, qualquer
processo, política, dispositivo, prática ou outras condições e ações que mantêm ou modi�cam o risco.

Quais as possíveis ações sobre o risco?

São as abordagens da organização para avaliar e eventualmente buscar, reter, assumir ou afastar-se do
risco.

O tratamento de risco pode envolver:

1. ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao
risco;

2. assumir ou aumentar o risco, a �m de buscar uma oportunidade;
3. remoção da fonte de risco;
4. alteração da probabilidade;
5. alteração das consequências;
6. compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e �nanciamento do

risco); e
7. retenção do risco por uma escolha consciente.
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Monitoramento de riscos

Monitoramento é a veri�cação, supervisão, observação crítica ou identi�cação da situação, executadas
de forma contínua, a �m de identi�car mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado. O
monitoramento pode ser aplicado à estrutura da gestão de riscos, ao processo de gestão de riscos, ao
risco ou ao controle.

O que torna a gestão de riscos consistente.

Uma gestão de riscos e�caz e consistente traz como princípio ingredientes que permeiam em toda a
organização.

A gestão de riscos cria e protege valor.

A gestão de riscos contribui para a realização demonstrável dos objetivos e para a melhoria do
desempenho referente, por exemplo, à segurança e saúde das pessoas, à segurança, à conformidade
legal e regulatória, à aceitação pública, à proteção do meio ambiente, à qualidade do produto, ao
gerenciamento de projetos, à e�ciência nas operações, à governança e à reputação.

A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais.

A gestão de riscos não é uma atividade autônoma separada das principais atividades e processos da
organização. A gestão de riscos faz parte das responsabilidades da administração e é parte integrante
de todos os processos organizacionais, incluindo o planejamento estratégico e todos os processos de
gestão de projetos e gestão de mudanças.

A gestão de riscos é parte da tomada de decisões.

A gestão de riscos auxilia os tomadores de decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e
distinguir entre formas alternativas de ação.

A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza.
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A gestão de riscos explicitamente leva em consideração a incerteza, a natureza dessa incerteza, e como
ela pode ser tratada.

A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna.

Uma abordagem sistemática, oportuna e estruturada para a gestão de riscos contribui para a e�ciência
e para os resultados consistentes, comparáveis e con�áveis.

A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis.

As entradas para o processo de gerenciar riscos são baseadas em fontes de informação, tais como
dados históricos, experiências, retroalimentação das partes interessadas, observações, previsões, e
opiniões de especialistas. Entretanto, convém que os tomadores de decisão se informem e levem em
consideração quaisquer limitações dos dados ou modelagem utilizados, ou a possibilidade de
divergências entre especialistas.

A gestão de riscos é feita sob medida.

A gestão de riscos está alinhada com o contexto interno e externo da organização e com o per�l do
risco.

A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais.

A gestão de riscos reconhece as capacidades, percepções e intenções do pessoal interno e externo que
podem facilitar ou di�cultar a realização dos objetivos da organização.

A gestão de riscos é transparente e inclusiva.

O envolvimento apropriado e oportuno de partes interessadas e, em particular, dos tomadores de
decisão em todos os níveis da organização assegura que a gestão de riscos permaneça pertinente e
atualizada.
O envolvimento também permite que as partes interessadas sejam devidamente representadas e terem
suas opiniões levadas em consideração na determinação dos critérios de risco.
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A gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças.

A gestão de riscos continuamente percebe e reage às mudanças. Na medida em que acontecem
eventos externos e internos, o contexto e o conhecimento modi�cam-se, o monitoramento e a
análise crítica de riscos
são realizados, novos riscos surgem, alguns se modi�cam e outros desaparecem.

A gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização.

Convém que as organizações desenvolvam e implementem estratégias para melhorar a sua maturidade
na gestão de riscos juntamente com todos os demais aspectos da sua organização.

Processo de avaliação de riscos

O processo de avaliação de riscos é o processo global de identi�cação de riscos, análise de riscos e
avaliação de riscos.

Identi�cação de riscos

É necessário que a organização identi�que as fontes de risco, áreas de impactos, eventos (incluindo
mudanças nas circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais. A �nalidade desta etapa é
gerar uma lista abrangente de riscos baseada nestes eventos que possam criar, aumentar, evitar,
reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. É importante identi�car os riscos associados com
não perseguir uma oportunidade.

A identi�cação abrangente é crítica, pois um risco que não é identi�cado nesta fase não será incluído
em análises posteriores.

A identi�cação deve incluir todos os riscos, estando suas fontes sob o controle da organização ou
não, mesmo que as fontes ou causas dos riscos possam não ser evidentes.
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É importante que a identi�cação de riscos inclua o exame de reações em cadeia provocadas por
consequências especí�cas, incluindo os efeitos cumulativos e em cascata.

Deve também ser considerada uma ampla gama de consequências, ainda que a fonte ou causa do risco
não esteja evidente. Além de identi�car o que pode acontecer, é necessário considerar possíveis causas
e cenários que mostrem quais consequências podem ocorrer.

Todas as causas e consequências signi�cativas devem ser consideradas.

Se faz necessário que a organização aplique ferramentas e técnicas de identi�cação de riscos que sejam
adequadas aos seus objetivos e capacidades e aos riscos enfrentados. Informações pertinente e
atualizadas são importantes na identi�cação de riscos.

Incluam informações adequadas sobre os fatos por trás dos acontecimentos, sempre que possível.
Convém que pessoas com um conhecimento adequado sejam envolvidas na identi�cação dos riscos.

Análise de riscos

A análise de riscos envolve desenvolver a compreensão dos riscos.

A análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos e para as decisões sobre a necessidade
dos riscos serem tratados, e sobre as estratégias e métodos mais adequados de tratamento de riscos. A
análise de riscos também pode fornecer uma entrada para a tomada de decisões em que escolhas
precisam ser feitas e as opções envolvem diferentes tipos e níveis de risco.

A análise de riscos envolve a apreciação das causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e
negativas, e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer. Os fatores que afetam as
consequências e a probabilidade devem ser identi�cados. O risco é analisado determinando; se as
consequências e sua probabilidade, e outros atributos do risco. Um evento pode ter várias
consequências e pode afetar vários objetivos. Convém que os controles existentes e sua e�cácia e
e�ciência também sejam levados em consideração.
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É importante que a forma em que as consequências e a probabilidade são expressas e o modo com que
elas são combinadas para determinar um nível de risco re�itam o tipo de risco, as informações
disponíveis e a �nalidade para a qual a saída do processo de avaliação de riscos será utilizada. Convém
que isso tudo seja compatível com os critérios de risco. É também importante considerar a
interdependência dos diferentes riscos e suas fontes.

Note que a con�ança na determinação do nível de risco e sua sensibilidade as condições prévias e
premissas sejam consideradas na análise e comunicadas e�cazmente para os tomadores de decisão e,
quando apropriado, a outras partes interessadas. Devem ser estabelecidos e ressaltados fatores como a
divergência de opinião entre especialistas, a incerteza, a disponibilidade, a qualidade, a quantidade e a
contínua pertinência das informações, ou as limitações sobre a modelagem.

A análise de riscos pode ser realizada com diversos graus de detalhe, dependendo do risco, da
�nalidade da análise e das informações, dados e recursos disponíveis. Dependendo das circunstâncias,
a análise pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa, ou uma combinação destas.
As consequências e suas probabilidades podem ser determinadas por modelagem dos resultados de
um evento ou conjunto de eventos, ou por extrapolação a partir de estudos experimentais ou a partir
dos dados disponíveis.

As consequências podem ser expressas em termos de impactos tangíveis e intangíveis. Em alguns
casos, é necessário mais que um valor numérico ou descritor para especi�car as consequências e suas
probabilidades em diferentes períodos, locais, grupos ou situações.

Avaliação de riscos

A �nalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise
de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação do
tratamento.
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A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante o processo de análise com
os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi considerado. Com base nesta comparação, a
necessidade do tratamento pode ser considerada.

Convém que as decisões levem em conta o contexto mais amplo do risco e considerem a tolerância
aos riscos assumida por partes que não a própria organização que se bene�cia do risco. Convém que
as decisões sejam tomadas de acordo com os requisitos legais, regulatórios e outros requisitos.

Em algumas circunstâncias, a avaliação de riscos pode levar à decisão de se proceder a uma análise mais
aprofundada. A avaliação de riscos também pode levar à decisão de não se tratar o risco de nenhuma
outra forma que seja manter os controles existentes. Esta decisão será in�uenciada pela atitude
perante o risco da organização e pelos critérios de risco que foram estabelecidos

Tratamento de riscos

O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modi�car os riscos e a
implementação dessas opções. Uma vez implementado, o tratamento fornece novos controles ou
modi�ca os existentes.

Tratar riscos envolve um processo cíclico composto por:

 Avaliação do tratamento de riscos já realizado;
 Decisão se os níveis de risco residual são toleráveis;
 Se não forem toleráveis, a de�nição e implementação de um novo;
 Tratamento para os riscos; e avaliação da e�cácia desse tratamento.

As opções de tratamento de riscos não são necessariamente mutuamente exclusivas ou adequadas em
todas as circunstâncias. As opções podem incluir os seguintes aspectos:
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a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco;
b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma oportunidade;
c) remoção da fonte de risco;
d) alteração da probabilidade;
e) alteração das consequências;
f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e �nanciamento do
risco); e
g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada.
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Gerir riscos, um passo
adiante para o

crescimento e eficiência

Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam in�uências e fatores
internos e externos que tornam incerto se e quando elas atingirão seus
objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é
chamado de "risco".

A gestão de riscos pode ser aplicada a toda uma organização, em suas várias
áreas e níveis, a qualquer momento, bem como a funções, atividades e
projetos especí�cos.

Cada setor especí�co ou aplicação da gestão de riscos traz consigo
necessidades particulares, vários públicos, percepções e critérios. Portanto,
uma característica-chave desse modelo é o estabelecimento do contexto como
uma atividade no início deste processo genérico de gestão de riscos. O
estabelecimento do contexto captura os objetivos da organização, o ambiente
em que ela persegue esses objetivos, suas partes interessadas e a diversidade de
critérios de risco – o que auxiliará a revelar e avaliar a natureza e a
complexidade de seus riscos.


