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Introdução

Toda essa confusão nas transações contábeis mudou o mundo da conta-
bilidade para sempre. Em julho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos 
sancionou a Lei de Reforma da Contabilidade das Empresas Públicas e 
Proteção dos Investidores, conhecida como Lei Sarbanes Oxley, ou SOx. O 
objetivo do ato foi o de proteger investidores e demais stakeholders dos 
erros das escriturações contábeis e práticas fraudulentas, reduzindo os 
riscos nos negócios e garantindo a transparência na gestão.

O acontecimento foi um marco e veio a somar com o COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Fundado em 
1985, o Comitê fornece liderança de pensamento através do desenvolvi-
mento de estruturas, bem como orientação sobre gerenciamento de risco 
corporativo, controle interno e dissuasão de fraude. Todo esse contexto 
fez surgir diversas empresas de consultoria especialmente focadas em 
fornecer instrumentos para ajudarem no controle dos processos de ges-
tão, mirando mais especificamente na Gestão de Riscos.
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A palavra “risco” tem sua origem no latim – risicum ou riscum – e sua defi-
nição envolve o conceito de ousar – riscare. Dado que o risco é inerente a 
qualquer atividade empresarial, cabe às organizações o gerenciarem a fim 
de assumir riscos calculados, reduzir a volatilidade dos seus resultados, 
aumentar a previsibilidade de suas atividades e se tornar mais resilientes 
em cenários extremos.

Quanto mais capaz uma organização for em lidar com seus riscos, mais 
confiante ela estará com relação às futuras decisões de negócios. Caso 
sua empresa não gerencie riscos, esperamos que este e-book consiga aju-
dá-lo a iniciar um programa de Gerenciamento de Riscos. 

Boa leitura!



Adote a Gestão de Riscos na sua empresa: 
fundamentos e boas práticas

5

 

Riscos como 
oportunidade
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Experimente mencionar a palavra “risco” em uma reunião para execu-
tivos e você verá que, provavelmente, a reação imediata será de pre-
ocupação. Para muitos, a palavra “risco” tem uma conotação negativa. 
Contudo, um risco não é necessariamente algo ruim, pois pode ser tan-
to uma ameaça quanto uma oportunidade.

Por exemplo, imagine uma organização que esteja perdendo clientes 
e a participação de mercado para uma concorrente que passou a tra-
balhar com embalagens feitas de produtos recicláveis. A fim de mitigar 
o risco e manter (ou até aumentar) o market share, a empresa resolve 
conduzir uma pesquisa de mercado.

O resultado do estudo mostra que um número suficiente de consumi-
dores estaria disposto a pagar 15% a mais por produtos sustentáveis. 
Essa porcentagem, além de cobrir novos custos, aumenta a margem de 
lucro da linha de produtos.

O fator chave para gerenciar os riscos é realizar análises caute-
losas a fim de determinar potenciais oportunidades das quais o 
negócio pode se beneficiar (e ameaças que precisa mitigar ou elimi-
nar). Percebemos que muitas empresas de consultoria apresentam re-
ceitas prontas, impondo controles de processo que ocasionam custos 
maiores que os impactos dos riscos que eventualmente podem acon-
tecer. Ou, o que é pior, deixando de ressaltar as oportunidades que 
podem surgir como resultado desses riscos.

Todavia, a dificuldade de enxergar um risco como uma oportunidade 
não é falha de poucos. A Revista Forbes, em nome da Deloitte, divulgou 
o relatório Taking Aim at Value: Avoid Overconfidence and Look Again 
at Risk no qual traz o resultado de uma pesquisa realizada com mais de 
300 stakeholders sêniores.

https://www.forbes.com/forbesinsights/deloitte_risk_and_value/index.html
https://www.forbes.com/forbesinsights/deloitte_risk_and_value/index.html
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De acordo com o estudo, nove em cada 10 reconhecem que o ge-
renciamento de riscos deve se concentrar na criação de valor, 
ou seja, na oportunidade do risco. No entanto, de cada cinco execu-
tivos menos de um está tomando medidas suficientes a este respeito.

Como você pode ver, mover-se para além da visão tradicional do risco 
como ameaça para enxergá-lo como potencializador de valor ainda 
não é algo natural. Especialmente em um mundo cada vez mais complexo, 
não podemos nos esquecer que riscos representam ameaças, no entanto, 
também oferecem oportunidades para novas vantagens competitivas.

Uma vez que na Gestão de Riscos nos antecipamos a um evento negativo 
ou positivo para tomarmos decisões, entendemos que sem ela uma em-
presa não pode definir seus objetivos para o futuro. Por isso, organizações 
que se preocupam com a perenidade têm se concentrado em identificar e 
gerenciar os riscos antes que eles venham a afetar o negócio.

O ideal é que a preocupação aconteça desde o início, quando ainda tra-
tamos de uma pequena empresa. Isso fará com que desde o começo 
das operações se tenha uma cultura de Gestão de Riscos enraizada. A 
Gestão de Riscos tem tudo a ver com gestão profissionalizada, o que 
nos leva a discutir:

 ● Qual é a importância do Gerenciamento de Riscos para pequenas e 
médias empresas?

 ● Qual é a importância para empresas familiares?

 ● E a importância do Gerenciamento de Riscos para empresas em cres-
cimento ou expansão?

http://www.glicfas.com.br/por-que-profissionalizar-a-gestao-da-empresa-familiar/
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Se todas as empresas enfrentam riscos, as familiares, obviamente, não 
são exceções. Por geralmente terem uma abordagem mais conserva-
dora para gerenciar suas operações, negócios familiares são conside-
rados mais adversos ao risco do que seu pares não familiares.

Dentro de um contexto familiar, existem alguns pontos nos quais uma 
ameaça ou oportunidade pode surgir:

• Risco de reputação: o potencial de ganho ou perda para a posição 
ou status da família e do negócio, incluindo nome, marca e produtos 
ou serviços. Quando tratamos de negócios familiares, a importância do 
Gerenciamento de Riscos é ainda maior no que tange à reputação da 
organização, pois é o nome da família que está em jogo.

• Família: aqui entra o potencial para fortalecer ou diminuir a confian-
ça e a coesão dentro da família. O risco de relacionamento familiar tem 
a ver com tomar decisões que podem acabar afetando o funcionamento 
do ciclo familiar. Imagine que seja necessário demitir um parente por mal 
desempenho. Se você o fizer, poderá causar intrigas na família. Por outro 
lado, se não o fizer o negócio poderá sofrer sérias consequências.

• Risco de segurança: potencial para criar danos ou aumentar a pro-
teção do grupo familiar, seus bens materiais e propriedades.

• Risco financeiro: potencial de ganho ou perda em termos de renta-
bilidade, receita, retorno sobre investimento, retorno sobre o patrimô-
nio líquido, valor para o acionista, valor para a família, nível de endivida-
mento, investimentos etc.

Aqui citamos apenas quatro exemplos, mas claro que a lista é muito 
maior. O que queremos é mostrar para você que o Gerenciamento de 
Riscos para empresas familiares visa proteger os ativos da família e os 
lucros do negócio, reduzindo o potencial de perda ou maximizando 
possíveis oportunidades.

http://www.glicfas.com.br/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-empresa-familiar/
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Capítulo 03
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A importância do Gerenciamento de Riscos está intimamente ligada 
com o desejo que um negócio tem de permanecer no mercado e, cla-
ro, de crescer ou expandir. Em outras palavras, se uma empresa quer 
se manter competitiva ela terá que lidar com seus riscos, mapeando-os 
e gerenciando-os.

Ao iniciar um negócio, o empreendedor geralmente arrisca o dinheiro 
inicial e a reputação. À medida que sua empresa cresce, mais pessoas 
são empregadas, a base de clientes aumenta e, por consequência, os 
riscos serão diferentes. 

É importante, portanto, perceber que os riscos mudam à medida que 
a organização cresce ou expande. Imagine que você queira começar a 
operar em uma nova região. Existe o risco de não ter público para seu 
produto ou serviço, de a concorrência ser muito acirrada ou de aquele 
mercado em específico não estar preparado para o que sua empresa 
oferece. Por outro lado, pode existir também uma oportunidade de 
você ganhar mais clientes ou de conseguir ser o primeiro na região a 
oferecer tal produto ou serviço.

http://www.glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/
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Principais riscos de 
pequenos e médios 

negócios 

Capítulo 04
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Entendemos que um dos objetivos da Gestão de Riscos é a redução da 
incerteza. Ela atua como uma aliada da sustentabilidade da empre-
sa a longo prazo, protegendo principalmente sua marca e reputação.

Quando falamos em riscos corporativos e seu correto gerenciamento, 
nos referimos à identificação dos riscos que afetam um negócio, à com-
preensão desses riscos e à decisão sobre qual ação tomar para mitigá-
-los ou eliminá-los. Grandes corporações possuem uma equipe multidis-
ciplinar que cuidam do gerenciamento de riscos, bem como são aptas 
a alocarem recursos para esse fim. Todavia, sabemos que muitas das 
pequenas e médias empresas ainda enxergam a Gestão de Riscos como 
um esforço que não podem arcar.

O gerenciamento de riscos de pequenos e médios negócios ain-
da é um aspecto negligenciado. Vários proprietários de empresas de 
porte menor não conseguem reconhecer que o risco é parte integrante 
do dia a dia de suas operações. Por consequência, não se atentaram ao 
fato de que um plano de gerenciamento de risco bem concebido é 
imperativo para a empresa sobreviver e prosperar.

Cada organização tem suas próprias características e, portanto, possui 
diferentes tipos de riscos. Contudo, existem aqueles que são aplicáveis 
a toda negócio e cuja ocorrência pode ser prejudicial à sua longevidade. 
São eles:

 ● Riscos de mercado
 ● Riscos de reputação
 ● Riscos de crédito
 ● Riscos nas operações
 ● Riscos financeiros
 ● Riscos estratégicos
 ● Riscos de equipamentos e Tecnologia da Informação

http://www.glicfas.com.br/riscos-corporativos/
http://www.glicfas.com.br/plano-de-gerenciamento-de-riscos/
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Riscos de mercado

Tanto grandes como pequenas e médias empresas sofrem com os riscos 
de mercado. Organizações devem estar cientes das mudanças no mer-
cado e de como fatores externos, como as taxas de câmbio, alterações 
em políticas internacional, crise mundial, podem afetar seus negócios.

Muitos proprietários acham que os riscos de pequenos e médios negó-
cios não englobam o que acontece no outro lado do mundo, por exem-
plo. Mas o fato é que uma crise na China pode afetar o seu cliente que, 
consequentemente, deixará de comprar da sua empresa.

É possível mitigar este risco monitorando as influências do mercado, iden-
tificando as ameaças e criando um plano de como enfrentá-las no futuro.

Riscos de reputação

A reputação é algo que, uma vez abalada, é difícil recuperar. Ainda mais 
quando falamos de empresas menores, que não têm dinheiro para in-
vestir em ações de marketing que podem reverter o quadro e fazer a 
organização voltar a ter credibilidade.

Os riscos de pequenos e médios negócios com relação à reputação po-
dem resultar em clientes migrando para a concorrência. Para evitar que 
isso ocorra, é essencial que toda empresa se atente aos riscos de com-
pliance, os quais envolvem fraude, corrupção, vazamento de dados de 
clientes e má conduta dos colaboradores.

Uma dica para ajudar no monitoramento de riscos de reputação, e evitar 
que eles ocorram, é implantar a Governança Corporativa. Para saber 
mais, recomendamos o artigo: Por que você precisa conhecer sobre Go-
vernança Corporativa?.

http://www.glicfas.com.br/riscos-de-compliance/
http://www.glicfas.com.br/riscos-de-compliance/
http://www.glicfas.com.br/governanca-corporativa/
http://www.glicfas.com.br/governanca-corporativa/
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Riscos de crédito

Risco de crédito é o risco de perda que ocorre quando a contraparte não 
faz o pagamento da dívida que lhe deve. Dentre os riscos de pequenos 
e médios negócios temos que lembrar da inadimplência, algo que afeta 
organizações de todos os portes.

Infelizmente, a inadimplência acontece o tempo todo, em especial du-
rante condições econômicas desafiadoras. Qual é o seu plano de geren-
ciamento de risco? Você tem as provisões apropriadas para devedores 
duvidosos (PDD)?

Algumas medidas para abordar o risco de crédito incluem o uso de pre-
cificação baseada em risco e a diversificação de clientes e de fluxos de 
receitas. Justamente por ser a inadimplência um grande problema para 
o caixa das organizações é que você deve monitorá-la de perto. E mais: 
criar ações para evitar que o número de clientes inadimplentes cresça.

Riscos nas operações

Os riscos estão também no dia a dia das operações comerciais da em-
presa. Problemas nas equipes, falhas em processos, sistemas e máqui-
nas podem afetar sua organização.

A identificação, medição, monitoramento e gerenciamento do risco ope-
racional é de extrema importância. É primordial que a organização esta-
beleça processos operacionais fortes e eficientes. Isso inclui definição de 
funções e responsabilidades, adoção de controles internos e mecanis-
mos de revisão gerencial.

http://www.glicfas.com.br/controle-interno-e-gestao-de-riscos/
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Riscos financeiros

Os maiores riscos de pequenos e médios negócios são os financeiros. 
Em muitos casos, os fundadores investiram seu próprio dinheiro ou rea-
lizaram empréstimos para fazer a organização decolar. Por isso, a pres-
são para obter sucesso é imensa.

O fluxo de caixa é sempre uma das maiores preocupações, afinal, é pre-
ciso constantemente monitorar se o dinheiro para manter as operações, 
pagar os funcionários e realizar investimentos está realmente entrando. 
Um planejamento financeiro cuidadoso pode ajudar a mitigar este risco.

Riscos estratégicos

Especialmente em pequenas empresas é comum vermos a inexistência 
de processos formalizados de tomada de decisão. Concorrentes podem 
aparecer e começar a oferecer um produto ou serviço similar. A tecnolo-
gia pode mudar, apresentando uma nova oportunidade ou tornando um 
processo atual obsoleto. Novos regulamentos podem forçar seu negócio 
a mudar a maneira de operar.

O ambiente externo mutável é um dos riscos de pequenos e médios 
negócios especialmente porque influencia na estratégia que a empresa 
deve tomar, como por exemplo: estratégia de vendas, de marketing e de 
produção.

Para lidar com esse risco, uma dica é monitorar constantemente o mer-
cado. Realize pesquisas com base nas tendências do setor e de seus 
concorrentes.
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Riscos de equipamentos e Tecnologia da In-
formação

Equipamentos mais antigos podem tornar-se lentos ou exigir mais ma-
nutenção. Peças desgastadas podem causar danos ou causar o mal fun-
cionamento de máquinas. Quanto uma van de entrega com problema, 
por exemplo, custaria à sua empresa por um dia?

A maioria das organizações depende de sistemas computacionais para 
operarem. A falha nesses sistemas representam riscos de pequenos e 
médios negócios, uma vez que pode resultar em tempo de inatividade. A 
conta é simples: o tempo de inatividade de danos físicos ou sistemas de-
satualizados pode diminuir o lucro do seu negócio. Por isso, mantenha o 
controle de suas máquinas e equipamentos em dia.
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O dia a dia das organizações é feito por tomadas de decisão. Para que 
elas possam ser realmente benéficas – ou pelo menos não trazer pre-
juízos – é preciso ter conhecimento da situação sendo analisada e, tam-
bém, possuir acesso aos dados e informações corretos.

Se pararmos para pensar, com processos organizacionais continua-
mente em transformação e evoluindo em termos de recursos disponí-
veis, gerenciar riscos passa a ser desafiador porque lidamos constante-
mente com imprevisibilidades. É aí que entra a Análise de Riscos. 

A Análise de Riscos é o processo de avaliar a probabilidade de 
um evento adverso ocorrer, de modo a ajudar a organização a 
evitá-lo ou mitigá-lo. Alguns dos exemplos de aplicabilidade da aná-
lise é em casos como:

 ● Antecipar e reduzir o efeito de resultados prejudiciais de eventos ad-
versos;

 ● Avaliar se deve ou não avançar com um projeto;
 ● Planejar respostas para falha de tecnologia ou equipamento, ou per-

das provenientes de eventos adversos, tanto naturais quanto causa-
dos pelo homem;

 ● Gerenciar riscos potenciais no ambiente de trabalho;
 ● Preparar para mudanças no ambiente corporativo com base na pro-

babilidade de novos concorrentes entrarem no mercado ou em mu-
danças na política regulatória do governo.

A Análise de Riscos ajuda a identificar e avaliar o impacto dos riscos 
para a organização. Portanto, tenha em mente que antes de imple-
mentar um novo plano ou estratégia de negócios, é crucial iden-
tificar todos os riscos que a sua empresa pode enfrentar. Somen-
te assim você conseguirá planejar o gerenciamento de possíveis riscos 
antes que eles se tornem um problema.
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Para colocar a Análise de Riscos em prática, identifique as possíveis 
ameaças que o projeto, a área ou a empresa enfrenta. Elas po-
dem ser, por exemplo:

 ● Ameaças humanas, como doença ou ferimento de alguém na equipe;

 ● Ameaças operacionais, como falhas ou interrupção de operações;

 ● Ameaças financeiras, como mudanças na taxa de jutos, flutuações no 
mercado de ações etc.;

 ● Ameaças políticas, como mudanças em impostos, política governa-
mental ou influência estrangeira;

 ● Ameaças de projetos, como no caso em que o orçamento é ultrapas-
sado ou há atrasos nas entregas.

A lista vai além e pode envolver falhas de controles internos, ameaças 
climáticas, de reputação, técnicas, entre outros exemplos. O indicado 
aqui é que nessa fase sejam elencadas todas as situações que podem 
impactar negativamente em cada atividade da empresa.
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Em seguida, deve-se estimar a probabilidade das ameaças se con-
cretizarem. Uma maneira de fazer isso é realizar uma estimativa da 
probabilidade de o evento ocorrer e multiplicar pela quantia que custa-
rá para resolver o problema. Veja a seguir:

Valor do Risco = Probabilidade do Evento x Custo do Evento

Imagine que haja o risco de que o aluguel do prédio da empresa au-
mente. Existe uma chance de 80% de isso acontecer na renovação do 
contrato. Se isso realmente se concretizar, o custo do seu negócio com 
aluguel será de R$ 500 mil ao longo do próximo ano. Então, o valor de 
risco do aumento do aluguel é:

0.80 (Probabilidade de Evento) x R$ 500.000 (Custo do Evento) = R$ 
400.000 (Valor de Risco)

Outras maneiras para realizar essa avaliação são por meio da matriz de 
impacto x probabilidade e Análise de Monte Carlo.

Bom, mas se você identificou as ameaças, calculou a probabilidade e 
o impacto, então significa que a análise de riscos está finalizada? Não 
exatamente, afinal é preciso agora agir com relação aos resultados des-
sa análise.

http://www.glicfas.com.br/plano-de-gerenciamento-de-riscos/
http://www.glicfas.com.br/plano-de-gerenciamento-de-riscos/
http://www.glicfas.com.br/analise-de-monte-carlo/
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Resposta para a Análise 
de Riscos

Capítulo 07



Adote a Gestão de Riscos na sua empresa: 
fundamentos e boas práticas

24

 

Para cada risco identificado deve-se definir uma ação. Elas incluem:

1. Evitar o risco: você pode optar por não assumir o risco, evitando as 
ações que o causam. Essa é uma boa estratégia para quando um risco 
tem um impacto potencialmente grande.

2. Reter o risco: nesse caso, escolhe-se por enfrentar um risco. Essa 
é uma boa estratégia para riscos que não terão muito impacto caso 
ocorram e que podem ser facilmente resolvidos quando surgirem.

3. Reduzir o risco: você pode executar ações de mitigação que redu-
zam o risco. Por exemplo, sua empresa lançou um novo produto e a 
equipe de vendas terá que demonstrá-lo. Existe um risco de que alguns 
profissionais não entendam o produto por completo e não consigam 
demonstrá-lo corretamente. Para isso, você decide investir em treina-
mento para 80% da sua equipe.

4. Transferência do risco: um risco pode ser transferido para um 
terceiro. Por exemplo, uma empresa pode optar por transferir riscos 
de transporte de mercadoria contratando uma terceirizada para fazer 
o serviço.

5. Explorar o Risco: quando há uma oportunidade para ser explorada 
com a ocorrência. Por exemplo, existe a possibilidade de que o novo 
produto seja tão bem aceito no mercado que faltarão vendedores para 
demonstrá-lo. Isso é um risco positivo e em casos assim queremos ma-
ximizar a chance de ele ocorrer.

Após definido o tratamento que será dado a cada risco identificado, 
não esqueça de que é necessário monitorá-lo e controlá-lo constan-
temente. Para entender melhor sobre todas as etapas da Gestão de 
Riscos, confira a seguir.
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Elementos da Gestão de 
Riscos nas empresas

Capítulo 08
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A Gestão de Riscos nas empresas segue um processo contínuo. A fim 
de que você possa aplicá-la, uma sugestão é colocar em prática os sete 
passos a seguir:

1 – Planejamento da Gestão de Riscos

A primeira etapa é definir como os processos de Gestão de Riscos se-
rão conduzidos no ambiente ao qual ela se aplica. Isso inclui: definir 
atividades, agentes, aprovações, documentações, orçamento, periodi-
cidade, estrutura organizacional e ferramentas necessárias.

2 – Identificação do risco

Para avaliar os riscos corporativos é necessário identificá-los. O obje-
tivo é fornecer insumos de qualidade aos tomadores de decisão para 
que possam formular respostas efetivas com relação aos riscos. Algu-
mas perguntas que você pode fazer:

 ● O que pode acontecer e por quê?

 ● Quais as consequências?

 ● Qual a probabilidade de ocorrência?

 ● O nível de risco é tolerável ou aceitável?

Aqui é importante que sejam identificados tanto as oportunidades (ris-
cos positivos) quanto as ameaças (riscos negativos). Uma ferramenta 
indicada não apenas para a identificação, mas também para prioriza-
ção de riscos, é o Mapeamento de Riscos (neste artigo explicamos mais 
detalhadamente como ele funciona).

http://www.glicfas.com.br/mapeamento-de-riscos/
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3 – Análise qualitativa de riscos

Nesta etapa ocorre o processo de priorização dos riscos para análise 
ou posterior ação adicional através da avaliação e combinação de sua 
probabilidade de ocorrência e impacto. Ressaltamos que os eventos 
incertos que caracterizam os riscos devem ser buscados por sua causa 
e não consequência.

4 – Análise quantitativa de riscos

Processo de análise numérica. Diz respeito ao efeito combinado de 
riscos individuais identificados e outras fontes de incerteza sobre os 
objetivos gerais. Isso só é possível de ser feito se forem conhecidas 
informações sobre a magnitude do impacto de riscos. Caso a empresa 
não tenha esse conhecimento, esta etapa não precisa ser executada. 
Nesse caso, passa-se para o próximo estágio que é o de planejamento 
de respostas aos riscos.

5 – Planejamento de respostas aos riscos

Com base na identificação dos riscos prioritários e suas causas, deve-
-se decidir a resposta apropriada ao risco (isto é, como lidaremos com 
ele). As respostas variam conforme o tipo de risco (se ele representa 
uma ameaça ou oportunidade):

 ● As categorias de estratégias de resposta aos riscos do tipo ameaça 
são: escalar, evitar, transferir, mitigar e aceitar;

 ● As categorias de estratégias de respostas aos riscos do tipo oportuni-
dade são: escalar, explorar, compartilhar, alavancar e aceitar.



Adote a Gestão de Riscos na sua empresa: 
fundamentos e boas práticas

28

 

6 – Implementação dos planos de respostas aos riscos

Na etapa acima ficou definida a estratégia de resposta ao risco de acor-
do com seu tipo (ameaça ou oportunidade). Agora, no sexto passo, de-
ve-se pensar nas ações por meio da elaboração de um plano detalhado 
de resposta, com prazos e orçamento definidos. Isso é fundamental, 
pois de nada adianta uma estratégia que impacte mais o negócio que o 
seu próprio risco originador.

7 – Monitoramento do risco

Um risco deve ser constantemente monitorado. O monitoramento tem 
a ver com o processo de rastrear e avaliar os níveis de risco em uma 
organização. Além de monitorar o risco em si, nesta etapa são acom-
panhadas e avaliadas a eficácia das estratégias de gerenciamento de 
riscos.

O monitoramento busca acompanhar tanto os riscos que ocorreram 
quanto à eficácia das respostas implementadas. É normal identificar al-
gumas descobertas aqui, o que é ótimo, pois elas ajudam a criar novas 
estratégias e/ou a atualizar aquelas identificadas como ineficazes. O 
monitoramento é vital especialmente porque o risco não é estático.
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Boas práticas de 
Gestão de Riscos 

Capítulo 09
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A maior parte das empresas brasileiras enfrentou dificuldades nos últi-
mos anos. O cenário de incertezas nos ambientes político e econômico 
pesou, mas a gestão ineficiente de riscos foi um agravante para que 
muitos negócios fechassem as portas.

É fundamental que a percepção das ameaças ao negócio esteja dis-
seminada na cultura da organização. Isso significa o envolvimento de 
todos os níveis hierárquicos. Uma boa prática é incentivar todos os co-
laboradores a responderem a questões como:

 ● Quais riscos estão envolvidos em tal atividade/projeto?

 ● Quais oportunidades temos em tal atividade/projeto?

 ● Quais são as vulnerabilidades da atividade/projetos? Essas vulnerabi-
lidades apresentam ameaças ou oportunidades?

Se a eficácia da Gestão de Riscos nas empresas depende de todo o 
quadro organizacional, é importante que todos os funcionários tenham 
em mente a importância do controle de riscos. Todas as ameaças nos 
processos/projetos críticos devem ser identificadas, avaliadas, monito-
radas e, quando necessário, mitigadas.

Nem todos os colaboradores sabem como funciona a Gestão de. Por 
isso, e como o envolvimento deve ser de todos, é importante disse-
minar e fortalecer o Gerenciamento de Riscos oferecendo treinamen-
tos aos funcionários. Uma dica é divulgar a Metodologia COSO. Demos 
uma pincelada sobre ela neste post.

http://www.glicfas.com.br/riscos-corporativos/
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Conclusão
Capítulo 10
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A Gestão de Riscos nas empresas é essencial para fortalecer os contro-
les internos e, com isso, dar aos gestores mais segurança de que suas 
organizações estão preparadas para enfrentar os eventos inesperados 
que podem afetar as operações e os resultados. É algo essencial para a 
Governança Corporativa, proporcionando aos investidores, acionistas 
e comunidade de um modo geral mais transparência e segurança com 
relação à continuidade do negócio.

Por isso, conhecer os ricos efetivos e aqueles passíveis de ocorrer é um 
passo fundamental para empresas como a sua, que buscam longevi-
dade e sucesso. Não esqueça de que a Gestão de Riscos deve ser 
um processo contínuo e fazer parte regular das suas operações. 
Esse é o principal motivo pelo qual todo o quadro de colaboradores 
deve estar envolvido.

http://www.glicfas.com.br/controle-interno-e-gestao-de-riscos/
http://www.glicfas.com.br/controle-interno-e-gestao-de-riscos/
http://www.glicfas.com.br/governanca-corporativa/
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A Glic Fàs oferece serviços de mentoria em gestão de 
negócios, abrangendo a análise de práticas de negócio 

para empresários/gestores preocupados com o futuro de 
seus negócios, em qualquer momento do seu ciclo de vida 
empresarial e consultorias em processos de planejamento 

estratégico, gestão de riscos, de projetos e da inovação.

Conheça mais sobre a Glic Fàs.

Tel: +55 11 97483 7403 
contato@glicfas.com.br

Para conhecer mais sobre este e outros temas e descobrir o que a Glic 
Fàs pode fazer por sua empresa, entre em contato conosco: 

contato@glicfas.com.br

http://www.glicfas.com.br/
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https://www.facebook.com/GlicFas/
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