
GESTÃO DE RISCOS  

Brasília/DF , 05 de dezembro de 2012 



IMAGEM: http://www.foradeescopo.com 

CRISE ECONÔMICA  



IMAGEM:   http://papodeobra.blogspot.com.br 

CRISE IMOBILIÁRIA NOS EUA 



IMAGEM: http://diferencial.ist.utl.pt 

USINA DE FUKUSHIMA - JAPÃO 



IMAGEM: acritica.uol.com.br 

ATAQUE AO WTC – TORRES GÊMEAS 



IMAGEM: http://www.tocadacotia.com  

BANCO CENTRAL EM FORTALEZA 



ENCHENTES EM SANTA CATARINA  

Blumenau/SC, 2011 

IMAGEM: http://molinacuritiba.blogspot.com.br/2011/09/tragedia-em-sc-enchente-tira-280-mil-de.html 

22% da cidade sem energia elétrica  
 
70% da  cidade sem abastecimento de 
água 



Blumenau/SC, 2011 

IMAGEM:  http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/na-falta-de-telefone-e-luz-eletrica-parentes-usam-redes-sociais-para-ter-noticias-da-familia 



DESAFIOS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

IMAGEM: http://www.forbes.com 



IMAGEM: http://www.forbes.com 

DEFINIÇÃO DE RISCO SEGUNDO A ISO 31.000: 
 

 Risco é o efeito  que as incertezas tem sobre os objetivos das  
organizações.  

ABNT NBR ISSO 31.000:2009 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5knGTHggDbE 

AS INCERTEZAS SÃO GERADAS POR 
INFLUÊNCIAS E FATORES INTERNOS E 

EXTERNOS. 

http://www.youtube.com/watch?v=5knGTHggDbE
K:/6a_Reu2012/MiniCurso_Riscos/Riscos nas Cidades.mp4


RISCOS 

OPORTUNIDADES VULNERABILIDADES 

POSITIVO NEGATIVO 



GESTÃO DE RISCOS  

É um processo completo  que envolve atividades e ações destinadas 
a controlar os riscos de uma organização,  neutralizando o seu 
impacto. 

Processo sistemático desenvolvido para: 
 
• Identificar 
• analisar  
• avaliar  
• tratar  
 
os riscos de qualquer natureza.   



IMAGEM: http://www.ac4empresarial.com.br  

RISCOS FINANCEIROS 



IMAGEM: http://maesso.wordpress.com 

RISCOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO 



RISCOS CORPORATIVOS 

IMAGEM: http://www.brunt.com.br/seguros-pessoa_juridica.asp 



IMAGEM: http://www.avantis.edu.br 

 PREJUÍZO DE 715 

MILHOES REAIS. 

 55% DESPESAS 

OPERACIONAIS EM US$ 



IMAGEM: www.wordpress.com 

RISCOS EM PROJETOS 



IMAGEM: http://www.caperadvogados.com.br/  

 Contratação de serviços 
 Contratos de forma geral 
 Negócios imobiliários 
 Agronegócio 
 Aquisição de equipamentos de alto 

custo 
 

 Causas tributárias  
 Fusões e aquisições de 

empresas  
 Admissão de  novos 

funcionários 
 Patentes e propriedade 

intelectual 
 

RISCOS JURÍDICOS 



IMAGEM: http://patologiasocial.blogspot.com.br  

RISCOS EM COMPLIANCE 



IMAGEM: http://www.siemens.com.br/templates/v2/templates/TemplateK.Aspx?channel=10000 



IMAGEM: http://qualidadeonline.wordpress.com/2012/01/12/futura-nbr-isoiec-31010-as-tecnicas-para-o-processo-
de-avaliacao-de-riscos/  

RISCOS EM  SEGUROS  



IMAGEM: http://www.redefonte.com/2012/10/31/mais-de-um-terco-dos-usuarios-brasileiros-nao-entende-os-riscos-do-cibercrime/  

RISCOS EM  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

36% DOS USUÁRIOS DE TI NO BRASIL 
NÃO ENTENDEM  OS RISCOS DE CRIMES 

CIBERNÉTICOS. 
 
FONTE: Norton Cybercrime Report 2012. 



RISCOS EM SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

IMAGEM: http://www.bbel.com.br 



IMAGEM: http://mahlerti.com.br 

DIFERENCIAL DAS ORGANIZAÇÕES 

GESTÃO DE RISCOS  



A GESTÃO DE RISCOS SE APLICA: 
 
 a qualquer segmento. 

 
 aos vários níveis de planejamento. 

 
 a diferentes funções. 

 
 as atividades de governança. 
 
 a projetos específicos. 

 
 



ABNT NBR ISO 31.000: 2009 
 

GESTÃO DE RISCOS – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

IMAGEM: http://www.abnt.org.br/ 



NORMA AUSTRALIANA/NEOZELANDEZA  AS/NZS 4360:2004.  

 AS/NZS 4360  
  Publicada em 1995  
  Revisada em 1999 
  Direcionada para riscos empresariais 

 
 Normas para Gestão de Riscos do Canadá, em 1997.  
 Normas da Grã-Bretanha, em 2000.  
 Normas do Japão, em 2001). 
 COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2001) 

Commission: Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada 
 



COMUNICAÇÃO  
E CONSULTA 

MONITORAMENTO  
E ANÁLISE CRÍTICA 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 

Elaborado pelo autor (2012) 
Adaptado da ISO 31.000 



A NORMA ISO 31.000 PODE SER UTILIZADA PARA: 
 
 Empresas privadas. 

 Órgão públicos. 

 Operações complexas. 

 Mercado financeiro. 

 Operações militares. 

 Segurança Pública. 

 Grandes eventos. 

 Ações de Defesa Civil. 

APLICAÇÃO DA NORMA – ADAPTAÇÃO A: 
 
  Necessidades particulares 

 
  Públicos diversos 

 
  Percepções 

 
  Critérios  



PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS 

A GESTÃO DE RISCOS 

 
  cria e protege valor. 

  é parte integrante de todos os processos organizacionais. 

  é parte da tomada de decisões. 

  aborda explicitamente a incerteza. 

  é sistemática, estruturada e oportuna.  

  se baseia nas melhores informações disponíveis.  

  é feita sob medida. 

  considera fatores humanos e culturais. 

  transparente e inclusiva. 

  dinâmica, interativa  e capaz de reagir a mudanças. 

  facilita a melhoria contínua da organização.  

Princípios extraídos da ABNT NBR ISO 31.000:2009 

 



COMUNICAÇÃO E CONSULTA 

PLANO DE COMUNICAÇÕES 
 
Detalha: 
 
 Estabelecimento de comunicação entre as partes interessadas 

(internas e externas). 
 

Consulta a respeito de riscos. 
 

  

Imagem: http://www.carhmo.com.br 



ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO 

Consiste em entender o evento conhecendo os contexto interno e externo , assim como 
estabelecer os critérios de risco.  

AMBIENTE INTERNO  AMBIENTE EXTERNO  

- Estrutura organizacional. 
- Sistemas de segurança. 
- Mecanismos de operação. 

- Análise da conjuntura. 
- Estudo de cenários  prospectivos. 
- Avaliação de tendências. 

CRITÉRIOS  DE RISCO 

A GESTÃO DE RISCOS OCORRE NO CONTEXTO DA 
ORGANIZAÇÃO. 



CRITÉRIOS  DE RISCO 

ASPECTOS DE SEGURANÇA CRITÉRIOS 

  

  

CFTV 

Cópia de segurança de 180 dias. 

Câmeras cobrem áreas sensíveis. 

Sistema com monitoração. 

Operador não tem acesso a  edição de 

imagens. 

Sala de monitoração com câmera. 

Câmeras zoom espaços abertos. 

XXXXXX   

  

  

Controle de acesso 

Portal detector de metal. 

Equipamento de raio X 

Equipamento portátil detector de metal. 

Catracas. 

Área monitorada por CFTV. 

Protocolo de conduta para vigilante. 

YYYYYY   



DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RISCO 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RISCO 

 Natureza e tipos de causas  de riscos. 

 Consequências que podem ocorrer e como serão medidas. 

 Como a probabilidade será definida. 

 Evolução no tempo da probabilidade e/ou consequência. 

 Como o nível de risco será determinado.  

 Pontos de vista das partes interessadas. 

 Definição do nível em que o risco se torna aceitável. 

 Como e quais combinações de riscos serão consideradas.  

NBR ISO 31.000:2009 



A T E N Ç Ã O 

O correto estabelecimento do contexto permite  uma melhor 
identificação dos riscos.  



COMUNICAÇÃO  
E CONSULTA 

MONITORAMENTO  
E ANÁLISE CRÍTICA 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 

Elaborado pelo autor (2012) 
Adaptado da ISO 31.000 



PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 

Trata-se de um projeto global de: 
 
 
 Identificação de riscos. 

 
Análise de riscos.  

 
Avaliação de riscos.  



IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

A identificação de riscos refere-se a assinalar de forma 
ampla os riscos que podem afetar a segurança. 
 
Determina-se:  
 as fontes de riscos (ameaças) 

 áreas de impactos (locais/vítimas/ativos) 

 eventos (acontecimentos/mudanças de circunstâncias) 

 causas (motivações) 

 consequências (impactos) 

 deficiências/fragilidades dos controles existentes 



DEVEM SER CONSIDERADOS: 
Fatores que podem influenciar a realização dos objetivos propostos 
 
 Mudanças  na situação 
 Alterações nas circunstâncias 
 Causas e consequências. 

PROCESSO PARA IDENTIFICAR OS RISCOS 
 Identificar os fatores chave. 

 Em cada fator chave relacionar as fontes de riscos (ameaça/perigo). 

 Detalhar as fontes de risco (ação, ator, capacidade). 

 Descrever as  deficiências (fragilidades) ou os fatores críticos relacionados. 



ELEMENTOS INTEGRANTES DO RISCO 
 
 Fonte de risco/ameaça/perigo 

 Evento 

 Causa/motivação 

 Impacto/consequência 

 Deficiências/ fragilidades/fatores críticos 

 Horizonte temporal e espacial da ocorrência 

 Controles 



TÉCNICAS PARA A IDENTIFICAÇÃO 
 
Brainstorming. 
 
Discussões dirigidas. 
 
What-if 
 
Entrevista com especialistas 
 
Análise de relatórios de Inteligência 
 
Relatórios de eventos anteriores.  
 
Listas de verificação 

PERCEPÇÃO 



PERCEPEÇÃO 

Fonte: http://www.fc.unesp.br/educacaofisica/pagina/174 

http://www.fc.unesp.br/educacaofisica/pagina/174




PERCEPÇÃO 

Fonte: http://www.fc.unesp.br/educacaofisica/pagina/174 

http://www.fc.unesp.br/educacaofisica/pagina/174


Percepção é um processo pelo qual as pessoas atribuem um significado as 
impressões percebidas pelos seus órgãos  sensoriais, organizando-as segundo 
seu histórico de experiências.  

Fonte: http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html 

http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html
http://psicoterapiaemacao.blogspot.com.br/2011/06/percepcao-o-que-voce-ve.html




A  IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO PARA A GESTÃO 
DE RISCOS, EM PARTICULAR A IDENTIFICAÇÃO DOS 

RISCOS.  



IMAGEM http://www.programaapalavra.com.br/noticias/detalhe/id/130 

PERCEBER O AMBIENTE 

DIFERENTES INTERPRETAÇÕES 

SUA REALIDADE 
DIFERENTES NÍVEIS 

DE RELEVÂNCIA 

ATENDER AS SUAS 
NECESSIDADES 



ANÁLISE DE RISCOS 

Fonte: http://asegurancadotrabalhador.blogspot.com.br/2009_09_06_archive.html 

http://asegurancadotrabalhador.blogspot.com.br/2009_09_06_archive.html


COMUNICAÇÃO  
E CONSULTA 

MONITORAMENTO  
E ANÁLISE CRÍTICA 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 



ANÁLISE DE RISCOS  
 
É a compreensão dos riscos, que fornecerá subsídios para a avalição de 
riscos e as decisões  de tratamento.  

Fonte: http://segurancant.blogspot.com.br/2011/03/ferramentas-auxiliam-
organizacoes-no.html 

 “A análise de risco envolve a 
apreciação das causas e as fontes de 
risco, suas consequências positivas e 
negativas, e a probabilidade  de que 
estas consequências possam 
ocorrer.” 

NBR ISO 31.000:2009 



O risco é analisado considerando-se as suas 
 
 Consequências  

 
 Probabilidades 

FATORES QUE INFLUENCIAM A ANÁLISE 

 Disponibilidade de dados a respeito do risco (quantidade). 

 Existência de dados que podem ser mensurados. 

 Registros de estatística histórica. 

 Experiência dos analistas. 

 Estabelecimento do contexto (detalhamento e foco). 

 Tempo disponível para levantamento de dados. 



TIPOS DE ANÁLISE 

ANÁLISE PODE SER QUALITATIVA, QUANTITATIVA E SEMIQUANTITATIVA. 
 
O que define: 
o Tipos de dados. 
o Existência de estatísticas de históricos de ocorrências. 
o Estatísticas atualizadas. 
o Dados numéricos. 
o Análises de Inteligência.  

ATENÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO.   



ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Utiliza a descrição ou escalas explicativas para definir uma grau de 
probabilidade ou impacto. É realizada com base nos componentes do risco.  
 
Envolve relação imagem e reputação e dados intangíveis. 
 
Pode utilizar análises de Inteligência. 
 
 
Utilizada: 
 Na análise inicial do risco. 
 Quando não se dispõe de dados numéricos. 
 Quando os dados numéricos são inadequados ou insuficientes. 
 Situações complexas.  

 
Exige grupo de controle com especialistas experientes.  
 



ANÁLISE QUANTITATIVA  
 

o Utilização  de uma unidade de medida conhecida (%, custos, 
tempos gasto) 
 

o Podem ser estatísticas, percentuais, valores de custo e lucro.    
 

o É a representação em dados numéricos da probabilidade e do 
impacto.  
 

o Há necessidade de precisão na coleta de valores numéricos. 
 

o Relaciona custo ou % a um valor. 
Ex.: < 15% - 1 
        15 a 35% - 2 
         . . . . . . . . . . .  
 
 



ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA  
 

Consiste em atribuir valores a escala descritivas. 
 
Exemplo.  
Raramente ocorre – 1  
Esporadicamente ocorre – 2 
Normalmente ocorre – 3 
Com frequência ocorre -4  
Com muita frequência ocorre - 5  
 
 Não há necessidade de grande exatidão.  
 Combinação de números e descrição pode ser de acordo com 

qualquer fórmula selecionada.  
 



ANÁLISE QUANTITATIVA 
 
 Facilita o envolvimento de pessoas que não são especialistas. 
 Riscos são avaliados de acordo com impactos numéricos. 
 Resultados é expresso por valores  ou percentuais. 
 Coleta de registros históricos tendem a aumentar a precisão.  

 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
 Maior facilidade de chegar a resultados. 
 Resultados dependem da experiência  e qualidade dos especialistas.  
 Não há necessidade de quantificar a frequência da ameaça.  
 Facilidade para destacar riscos graves ou diferenciados.  

 



CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE ANÁLISE DE RISCOS 

 Análise inicial: qualitativa. 

 Disponibilidade de dados mensuráveis: quantitativa. 

 Adequação da análise ao tipo mais indicado (quantitativa ou qualitativa). 

 Não forçar análises quantitativas quando não for possível mensurar com 
propriedade. 

 Influencia a seleção do método de análise: 

o tipo de aplicação  da GR (empresa, grandes eventos, projetos). 

o objetivos. 

 As considerações devem ser realizadas com base em dados e informações e 
não em suposições.  

 

 



TABELAS DE PROBABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS 

 Elaboradas para definir  escalas  de classificação de probabilidades e 
consequências. 
 

 Facilitam o entendimento dos graus de probabilidade e consequências. 
 

 Devem ser coerentes com o contexto. 
 

 Compostas por uma escala numérica, descrição  e um descritor.  



CONSEQUÊNCIAS 
 
Índice relacionado ao impacto decorrente de um incidente de segurança 
relacionado a um risco específico.  

 
 
 
NÍVEL DESCRITOR DEFINIÇÃO 

1 Insignificante Impacto insignificante nos objetivos 

2 Menor Efeitos menores que são facilmente remediados. 

3 Moderado Alguns objetivos afetados. 

4 Maior Alguns objetivos importantes não podem ser 

atingidos. 

5 Catastrófico A maioria dos objetivos  não pode ser atingidos. 



IMAGEM: http://tiinteligente.blogspot.com.br/2010/09/pmbok-areas-de-conhecimento_20.html 



Fonte: FM 100-14 



Fonte: FM 100-14 



DETERMINAÇÃO DA MAGNITUDE DO RISCO 

Consiste na integração da probabilidade com a 
consequência. 
 

A integração pode ser realizada com uma tabela de dupla 
entrada.  
 

A combinação do grau de probabilidade e do grau de 
consequência, resulta no grau de risco. 
 

Permite mensurar o risco.   



Fonte: FM 100-14 



. 
 

Fonte: http://www.tenstep.com.br/br/Newsletter/AImportanciadoGerenciamentodeRisco.htm 





Fonte: Dillard (Apud Gonçalves Júnior 2008). 



AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Fonte: http://www.bioqualynet.com.br/produtos-ppra.php 



AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 
Proporciona subsídios para a tomada de decisão com base na análise de riscos.  
 

DECISÕES A RESPEITO DE: 
 
  Riscos que precisam ser tratados. 

 
  Prioridade no tratamento destes riscos.  



PRIORIDADES 
 

IMPOSTAS EM FACE DE: 

 

 Grau de risco. 

 Recursos financeiros. 

 Recursos humanos capacitados.  

 Escassez de equipamentos.  

 Tempo disponível  para execução. 

 Capacidade dos recursos humanos.  



COMUNICAÇÃO  
E CONSULTA 

MONITORAMENTO  
E ANÁLISE CRÍTICA 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 



TRATAMENTO DE RISCOS  

  SELEÇÃO DE UMA OU MAIS OPÇÕES DE MODIFICAÇÃO DO 
RISCO. 
 

  IMPLEMENTAÇÃO DESTAS OPÇÕES.  



COMUNICAÇÃO  
E CONSULTA 

MONITORAMENTO  
E ANÁLISE CRÍTICA 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 



MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA DE 
RISCOS  

  ATIVIDADE PERMANENTE. 
 
  DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. 

 
  AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DE SEGURANÇA. 

 
  ACOMPANHAMENTO DO CONTEXTO. 

 
  IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS RISCOS.  



COMUNICAÇÃO  
E CONSULTA 

MONITORAMENTO  
E ANÁLISE CRÍTICA 

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 



CONCLUSÃO  


