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RESUMO 
 
O gerenciamento de riscos é, certamente, uma das áreas de gestão de projetos 
mais críticas e complexas, pois está diretamente ligado ao fracasso ou ao 
sucesso de um projeto, demandando muito conhecimento de métodos e 
processos. 
 
A gestão de riscos existe justamente para que as possibilidades de sucesso de 
um projeto sejam aumentadas e as chances de fracasso diminuídas. O uso de 
ferramentas de gestão e análise de risco têm como objetivo auxiliar os 
profissionais que cuidam do gerenciamento de riscos a tomarem as melhores 
decisões, avaliando a gravidade dos riscos para evitar que seu impacto afete 
pessoas, equipamentos, processos ou instalações. 
 
É importante que o profissional por trás das análises e uso dessas ferramentas 
seja suficientemente qualificado e saiba que, muitas vezes, o emprego de uma 
só ferramenta pode não ser o bastante para a tomada da melhor decisão. Por 
isso, é importante que essa pessoa tenha o conhecimento das demais 
ferramentas para que possa buscar a solução ideal em vários recursos. 
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INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, organizações provedoras de serviços essenciais, tais como 

energia elétrica, produção de combustíveis, água, transportes, manufatura e 

comunicações, por exemplo, enfrentam um desafio crescente para monitorar os 

riscos e as vulnerabilidades, de diversas naturezas, que podem afetar suas 

infraestruturas e, consequentemente, os serviços prestados. 

Sejam investimentos em uma nova infraestrutura física, uma mudança nos 

processos e protocolos de atuação dos funcionários, a introdução de novos 

softwares ou um ajuste na cadeia produtiva, os projetos são as principais 

alavancas que impulsionam as empresas hoje em dia. 

As atitudes corporativas mais inteligentes, na verdade, estão em prever os 

problemas e traçar metas para evitá-los. 

A gestão de riscos é fundamental para a empresa e ela pode ser realizada com 

excelência por meio de metodologias confiáveis e o apoio de profissionais 

qualificados. 

Um risco pode ser definido como qualquer potencial efeito negativo ou positivo, 

proveniente das ações realizadas durante a execução. 

O importante é salientar que os riscos não são exclusivamente de segurança. 

Há também riscos financeiros, como investimentos que não dão o retorno 

esperado e compradores que não honram seus compromissos, riscos 

ambientais, ligados à poluição e à degradação de rios e matas, por exemplo, 

além daqueles riscos que afetam a imagem ou a reputação da empresa. 

Existem várias formas diferentes de se fazer uma boa gestão de riscos e 

centenas de pesquisadores trabalham diariamente para melhorar essas 

possibilidades. Mas existem algumas metodologias que já vêm sendo 

implantadas com êxito em diferentes organizações. 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

1 – Módulo - Gestão de Riscos de Infraestruturas Críticas 
 
Vulnerável a vários tipos de ataques, o SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) é o sistema que gerencia a maior parte das infraestruturas no 

mundo.  

Para apoiar as organizações no monitoramento, análise e controle dos riscos e 

vulnerabilidades nas redes industriais e sistemas SCADA, a Módulo, em 

parceria com a TI Safe Segurança da Informação, desenvolveu uma base de 

conhecimento (Knowledge base) com controles específicos para a análise e 

gestão de riscos ( Risk Management ) em redes industriais usando as normas 

ANSI/ISA-99 e NIST 800-82. Na figura 1 é demonstrado o  

controle de supervisão e aquisição de dados em simulação Scada para mini 

planta térmica baseada em laboratório 

Disponível no Módulo Risk Manager, o software provê, além da base de 

conhecimento, uma metodologia sólida e estruturada alinhada às principais 

normas e padrões internacionais.  Através do ciclo de Gestão de Riscos (Risk 

Management), que inclui as atividades de inventariar, analisar, avaliar e tratar 

os riscos, o Módulo Risk Manager fornece uma solução integrada capaz de 

 automatizar o processo de gestão de riscos (Risk Management) em plantas 

industriais, fornecendo suporte à tomada de decisões e facilitando o 

desenvolvimento de estratégias para controlar e minimizar os riscos a níveis 

aceitáveis pela organização. 

Com o Módulo Risk Manager é possível obter gráficos e relatórios que 

permitem à organização comparar a evolução dos indicadores de riscos e 

estabelecer prioridades para implementação de controles e investimentos, além 

de controlar o fluxo durante a implementação das contramedidas previstas no 

planejamento de segurança industrial da empresa, bem como manter a 

conformidade com normas e padrões exigidos. 

 



 
Figura 1 - Tela do SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
Fonte: Development of Supervisory Control and Data Acquisition system for Laboratory Based Mini 
Thermal  
 

2 - Travelers lança aplicativo para gestão de risco na construção civil 
 
A Travelers Seguros lançou o aplicativo Travelers, o ZoneCheck. Segundo nota 
do grupo, o aplicativo é o primeiro deste tipo para ajudar os segurados a 
identificarem áreas no entorno da obra, que podem ser afetadas por vibrações 
derivadas de equipamentos pesados.  
O ZoneCheck gera um relatório personalizado, inclusive delimita áreas onde 
recomenda-se realizar vistorias cautelares.  O ZoneCheck permite que o 
usuário insira o endereço a ser mapeado, ou pode ainda apontar o endereço 
preciso onde o aplicativo está sendo utilizado, baseado em recursos de 
geolocalização.  Basta que o cliente informe sobre o tipo de solo e de 
equipamento da obra, para que o sistema gere uma imagem aérea do local, 
delimitando áreas em que as pessoas podem sentir vibrações e zonas onde as 
edificações podem ser afetadas.  
A ferramenta também permite documentar as etapas de um programa de 
controle de riscos, que posteriormente podem ser utilizadas para ajudar a 
proteger os segurados da responsabilidade de possíveis danos às 
propriedades vizinhas. Os relatórios do ZoneCheck podem ser facilmente 
armazenados em PDF e compartilhados. 
“O aplicativo ZoneCheck, conforme figura 2, embasa as construtoras sobre os 
potenciais sinistros que as vibrações de uma obra podem causar, gerando 
economia e eficiência ao fornecer recomendações diligentes de gerenciamento 

de riscos”, explica John Komidar, vice-
presidente de Controle de Riscos na 
Travelers. Ainda de acordo com o 
executivo, a Travelers possui mais de 100 
anos de experiência em serviços de 
Controle de Risco. Este know-howpermitiu 
o desenvolvimento de soluções 
customizadas para os clientes, ajudando-os 
a proteger ativos tangíveis e intangíveis, 

Figura 2 - Aplicativo ZoneCheck 



como a reputação das marcas e a credibilidade das empresas. 
 
3 - Oracle Financial Services Model Risk Management 
A suíte Oracle Enterprise Risk Management, parte da família Oracle Financial 
Services Analytical Applications, oferece uma plataforma unificada que ajuda 
as instituições financeiras a cumprir os rígidos requisitos de compliance e 
objetivos de desempenho. Com esta plataforma completa, as organizações de 
serviços financeiros podem identificar e gerenciar o risco com eficácia para 
apoiar a realização dos objetivos de desempenho, promover uma cultura 
proativa de gestão de risco e reduzir os custos de compliance. 
Para cumprir normas cada vez mais rigorosas, as instituições financeiras 
precisam de uma visão abrangente dos riscos associados à imprecisão ou à 
aplicação inadequada de modelos financeiros e de negócios. Muitas empresas 
enfrentam dificuldades para atingir essa transparência porque continuam a 
gerenciar seus modelos em ambientes isolados. 
O Oracle Financial Services Model Risk Management propicia um ambiente 
comum para gerenciar todos os riscos associados ao uso de modelos, 
incluindo riscos decorrentes de dados de má qualidade, incorretos ou utilizados 
inadequadamente, falhas de design, implementação incorreta e acesso não 
autorizado. 

 
Figura 3 - Oracle Financial Services Model Risk Management 
Fonte: http://www.oracle.com 
 

 
Figura 4 - Tela do Oracle Financial Services Model Risk Management 
Fonte: http://www.oracle.com 

 
 
 
 
 



Oracle Financial Services Credit Risk Management 
 
Esta solução completa inclui componentes para o risco de crédito no varejo e 
atacado, bem como um módulo de risco de crédito de contraparte que oferece 
análises detalhadas de risco de crédito e exposições de derivativos. 
Relatórios pré-incorporados incluem qualidade de crédito, reservas e subsídios, 
inadimplência, novos negócios, mitigação de riscos, exigência de capital, 
cobranças e muito mais – além de dashboards prontos para usar – colocando 
insights valiosos com os profissionais de risco e gestores de linhas de 
negócios, permitindo às empresas obter valor com a solução. 
O Oracle Financial Services Credit Risk Management também sustenta a 
integração praticamente direta com outros aplicativos Oracle Financial Services 
Enterprise Risk, como o Oracle Financial Services Loan Loss Forecasting and 
Provisioning, o Oracle Financial Services Economic Capital e o Oracle Financial 
Services Basel Regulatory Capital, tendo sido projetado para oferecer uma 
visão abrangente que elimina a necessidade de baixar e agrupar informações 
de vários aplicativos. 
 
4 – SoftExpert ERM 

O SoftExpert ERM permite às organizações identificar, analisar, avaliar, 
monitorar e gerenciar riscos corporativos utilizando uma abordagem integrada. 
A solução reúne todos os dados relacionados à gestão de riscos em um único 
ambiente, conforme demonstrado na figura 5. Isso inclui uma biblioteca 
reutilizável de riscos e seus respectivos controles e avaliações, eventos, tais 
como perdas e não conformidades, indicadores de desempenho e planos de 
tratamento. Todo esse processo de avaliação é facilitado com o uso da 
solução, e o resultado final pode ser visualizado em mapas de calor (heat 
maps), facilitando a definição de prioridades e a tomada de decisão pelos 
gestores. 

 
Figura 5- Tela inicial do SoftExpert Risco. 
Fonte: www.softexpert.com 

 



A solução serve como uma base para várias iniciativas de gestão de riscos, 
pois suporta diferentes categorias como riscos estratégicos, financeiros, de 
segurança,conformidade,ambientais, de ativos, produtos, processos e projetos. 
Essas iniciativas podem fazer parte de aplicações mais amplas como gestão de 
riscos operacionais, gestão de riscos de TI e gestão de conformidade de 
maneira geral. 
O SoftExpert ERM foi desenvolvido para ser flexível e configurável, suportando 
tanto os padrões globais de gestão de riscos, entre eles ISO 
31000, PMBOK e COSO, como os requisitos específicos de cada empresa. 
Com avaliações e cálculos de riscos baseados em metodologias e fórmulas 
configuráveis, a solução permite às empresas obter uma visão abrangente do 
seu perfil de risco, orientando as estratégias para os melhores resultados. 
O SoftExpert ERM oferece as mais recentes ferramentas de cálculo para uma 
definição mais precisa dos impactos, frequência e resultados do risco, tanto 
potencial como residual. 
O SoftExpert ERM oferece diferentes alternativas para mitigar riscos e mantê-
los sob um nível aceitável. As organizações podem contar com um sistema de 
gestão de projetos totalmente integrado para selecionar, implementar e 
monitorar as respostas aos riscos, sendo apoiados por todo um conjunto de 
recursos que um sistema robusto de gestão de projetos pode oferecer. Além de 
projetos, a solução disponibiliza suporte a planos de ação, oferecendo 
alternativas simples para os tratamentos dos riscos. 
 
Principais benefícios da solução 
 

 Aumenta a transparência. 
 Foca a atenção nos riscos que realmente importam, adotando uma 

linguagem única para riscos diferentes. 
 Protege e aumenta o capital do acionista. 
 Aprimora a tomada de decisões, o planejamento e a priorização pelo 

entendimento abrangente e estruturado dos processos de negócio, das 
incertezas, oportunidades e ameaças. 

 Melhora a governança corporativa. 
 Minimiza as perdas e maximiza os ganhos. 
 Suporta a definição, geração de relatórios e análise dos riscos. 
 Melhora a eficiência alocando a quantidade certa de recursos para 

mitigar os riscos. 
 Permite um melhor gerenciamento de custos e da visibilidade dos riscos 

relacionados às atividades operacionais. 
 Coordena de forma eficaz as questões regulatórias e de conformidade. 

 
Recursos 
 
Repositório de Riscos 
Repositório central de riscos e oportunidades organizados por categorias 
hierárquicas. 
 



Identificação 
Fácil identificação e associação dos riscos com os processos, projetos, ativos e 
scorecards. 
Planos De Ação 
Ferramentas de investigação e planos de remediação para potenciais 
problemas. 
Avaliação 
Processo de avaliação dos riscos simplificado, com suporte a abordagens 
multidimensionais de diversas metodologias. Conforme figura 6. 
 

 
               Figura 6 - Tela de Avaliação de Riscos 
               Fonte: www.softexpert.com 

 
Testes e Questionários 
Aplicação de testes e questionários (Control Self-Assessment) para garantir a 
eficácia dos controles internos. 
 
Monitoramento 
Monitoramento em tempo real dos riscos, controles, eventos e ações através 
de portais personalizados. Conforme figura 7 abaixo. 

  

 
                    Figura 7 - Tela de Monitoramento de riscos 
                    Fonte: www.softexpert.com 



5 – ÁGATHA - Sistema de Gestão de Riscos 
O Sistema Ágatha – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 
consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para auxiliar no processo de 
gerenciamento de riscos e controle, tendo em vista o item III do Art. 7º, 
da Portaria GM/MP n° 426, de 2016, que tem como diretriz para a gestão de 
riscos possibilitar a obtenção de informações úteis à tomada de decisão para a 
consecução dos objetivos  institucionais e para o gerenciamento e a 
manutenção dos riscos dentro dos padrões definidos pelas instâncias 
supervisoras. A estrutura do sistema é demonstrado nas figuras 8 e 9. 

 
Figura 8 - Tela inicial do AGATHA 
Fonte: MANUAL DO SISTEMA AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

 

 
Figura 9 - Tela do controle de Operações do AGATHA 
Fonte: MANUAL DO SISTEMA AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles. 
 

 



 
6 - 8Quali 
 
Seu módulo de Gestão de Risco permite às organizações identificar, avaliar e 
criar planos de ações com menos esforço.  
Desde o gerenciamento, a identificação e a avaliação até o tratamento desses 
riscos, é possível traçar um plano de ação com mais respaldo e segurança. 
Uma de suas estratégias mais utilizadas é a implantação da Matriz de Riscos, 
que auxilia na classificação dos riscos, definindo pontuações para 
probabilidade e impacto e, a partir daí fazer a análise do risco, indicando 
a relevância de cada um. A Matriz de Risco engloba também o controle dos 
riscos, analisando a melhor forma de mitigá-los. 
Com todas essas ferramentas e estratégias, o software (figuras 10 e 11) afasta 
a ideia de que fazer a Gestão dos Riscos gasta muito tempo, trabalho e 
dinheiro. A Gestão de Riscos com o software 8Quali possibilita evitar riscos 
materiais e humanos, fazendo com que sua implantação evite prejuízos futuros. 
 

Figura 10 - Tela Inicial do Programa 8IDEA 
Fonte: Vídeo lançamento módulo de gestão de risco software 8quali 
 

 
Figura 11 - Tela de Operações do 8IDEA 
Fonte: Vídeo lançamento módulo de gestão de risco software 8quali 



 
7 - PFMEA 
 
O PFMEA (Process Failure Mode and Effective Analysis) tem como objetivo 
reconhecer e avaliar a potencial falha de um processo e seus respectivos 
efeitos. Essa ferramenta também identifica ações que devem ser tomadas para 
reduzir ou efetivamente eliminar a probabilidade dessas falhas ocorrerem. 
O PFMEA também identifica e classifica (figura 12), para cada etapa do 
processo. Ao indicar as possíveis falhas que possuem o maior número de 
prioridade de risco a ferramenta cumpre duas funções. A primeira é ajudar a 
engenharia e o gerenciamento a evitar falhas potenciais, poupando tempo e 
dinheiro. A segunda é determinar a melhor maneira de investir o orçamento 
financeiro e o tempo disponível. 

 
Figura 12 - Exemplo de tabela do PFMEA 
Fonte: https://quality-one.com/pfmea/ 

 
Essa ferramenta acaba se transformando em um banco de conhecimento da 
empresa, uma vez que fornece o registro de todas as falhas que já foram 
consideradas e as ações que foram tomadas. 

8 - What if 
 

É uma ferramenta de aplicação simples e de abordagem muito útil no processo 
de identificação e de detecção de riscos, com foco na identificação de riscos. É 
uma técnica que possibilita esse processo em qualquer fase do projeto. 
Para empregar a ferramenta, são feitas reuniões com a equipe que conhece os 
processos e são avaliadas questões como o fluxo do processo e dos 
subprocessos envolvidos, entradas e saídas, conforme itens da Tabela 1 
abaixo. Baseando-se no conhecimento dos integrantes da equipe, faz-se a 
pergunta simples “E se?” (em inglês, “What if”, nome da ferramenta). 
Por exemplo: “E se a pressão nessa válvula for muito alta?”. A partir das 
respostas dessas perguntas, a equipe é capaz de identificar perigos genéricos 
e suas causas. Note que as respostas não necessariamente precisam ir a 
fundo na identificação das causas, mas podem possibilitar aos envolvidos que 
implantem medidas de prevenção ao detectar possíveis riscos. 
 
 



Técnicas de Identificação de Perigos (WHAT-IF) 

Atividade 
O que 

aconteceria se? 
Casas Consequências 

Observação e 
Recomendação 

     
     
Tabela 1 - Técnicas de Identificação de Perigos (WHAT-IF) 

 

9 - Checklist 

Trata-se de uma ferramenta de contribuição, uma vez que precisa que os 
riscos já tenham sido identificados anteriormente em outros processos. O 
checklist serve para verificar a aplicação — ou não — das medidas 
recomendadas em processos de análise de risco anteriores. Para essa 
verificação, as medidas anotadas de processos anteriores são listadas e 
assinaladas (em um quadrado ao lado de cada uma), divididas nas três 
opções: “Sim”, “Não” ou “Não Aplicável”. 

É muito fácil e simples adotar o uso de check list, mas 
para que seja realmente efetivo, devem ser construídos 
de forma que sua interpretação e aplicação sejam tão 
simples quanto. Por isso, torna-se fundamental que a 
diagramação do formulário seja adequada para que seu 
preenchimento seja claro. 

10 - PMBOK 
Do inglês Project Management Body of Knowledge, o PMBOK é um guia de 
conhecimento baseado em processos que deve ser complementado com 
outros conhecimentos, e não um método, como alguns podem pensar. É, 
portanto, uma padronização que reúne e descreve o que deve ser feito, quais 
as reconhecidas melhores práticas a serem adotadas, e não como fazer. 

 
O PMBOK descreve ferramentas, processos e técnicas de gerenciamento de 
projetos até a obtenção de resultados prósperos. Por ser uma ferramenta geral, 
pode ser utilizada e aplicada em qualquer tipo de projeto e de setores da 
indústria, como engenharia, TI, telecomunicações, entre outros. 

11 - APR 
A Análise Preliminar de Riscos (APR), como o próprio nome já informa, é uma 
técnica que deve ser aplicada em fases iniciais de novos projetos ou de novas 
atividades. É uma ferramenta utilizada para evitar futuros acidentes. 
Consiste, basicamente, na construção de uma tabela em que são listados os 
possíveis perigos a uma atividade, a um sistema ou a um processo e quais são 
as causas e consequências desse perigo. 



Essas análises são feitas de acordo com o grau de severidade e a 
probabilidade de acontecerem, gerando um índice de risco, que vai de 1 a 3 (3 
sendo o mais grave). A tabela ainda pode ser acrescida de mais informações e 
medidas preventivas ou corretivas. 

12 - 5 Porquês 
Para fazer uso dessa ferramenta, é preciso entender que o conceito básico 
dela é fazer a pergunta “por que” quando um problema for encontrado. Não há 
uma regra que dita que as perguntas devem ser repetidas 5 vezes, mas esse 
número é bastante usual na aplicação da técnica. As perguntas geram 
respostas que tendem a remover as principais camadas de causas imediatas, 
aquelas que possivelmente escondem as causas básicas. 
Essa técnica dos 5 porquês tornou-se conhecida por gerar benefícios, como a 
identificação das causas básicas de um problema, as relações entre as causas, 
baixo custo, integração com outras ferramentas de gestão e análise de risco e 
o envolvimento de diversos funcionários. Tudo isso por ser uma ferramenta de 
uso simples e prático. 

 
 
Utilizar ferramentas de gestão e de análise de risco em uma empresa é mais 
do que priorizar a segurança: é um movimento que envolve as pessoas 
relacionadas com as tarefas para que a excelência seja sempre a meta. Os 
esforços devem ser combinados, juntando as facilidades das ferramentas e dos 
métodos com uma equipe dedicada a minimizar os riscos e a aumentar as 
chances de sucesso do negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 
 
A gestão dos riscos é de fundamental importância para a sobrevivência de uma 
organização, porém não é uma tarefa simples, visto que são inúmeros os riscos 
e cada qual com a sua particularidade. O uso de software, planilhas e 
aplicativos facilita a realização deste gerenciamento e traz vantagens para as 
organizações que os adotam. Dentre as vantagens, pode-se considerar a 
centralização dos processos, acesso compartilhado, eficiência, rastreamento 
de informações, análises avançadas, melhor gestão e maior controle. 

A incerteza da ocorrência de uma falha em determinado processo ou mesmo a 
possibilidade do aparecimento de um defeito em um produto fabricado não 
deixam de ser um risco, ou seja, risco pode ser definido como um potencial não 
conformidade, ou ainda melhor, uma potencial oportunidade de melhoria. 

Afinal de contas, todo processo, independente se fabril ou administrativo, está 
sujeito a falhas e consequentemente todo produto e resultado deste processo 
está sujeito ao defeito. Atuar então previamente ao surgimento de não 
conformidades eleva exponencialmente em longo prazo a confiabilidade deste 
processo.  

Contar com um procedimento para gerenciamento de riscos ou mesmo 
planilhas uniformes para o desenvolvimento de metodologias e ferramentas 
pode ser uma decisão muito profícua para propagar e difundir a filosofia de 
prevenção e melhoria contínua pelo ambiente corporativo. Apesar de existirem 
diversas ferramentas de gerenciamento de riscos como mostrado acima a 
organização deve buscar estudos sobre qual ou quais ferramentas são viáveis 
para o negócio. 

Nem sempre a empresa possui profissionais com o conhecimento e a 
experiência necessários para sua aplicação e a contratação de um ou mais 
profissionais com o perfil desejado implica em custos e tempo de adaptação 
para que os resultados sejam alcançados. Nesses casos, a solução pode ser 
contratar uma consultoria em gestão de riscos. Existem diversas vantagens 
nesse caminho, como, por exemplo, contar com profissionais altamente 
capacitados e especializados nessa tarefa. Outro aspecto importante é obter 
uma avaliação mais precisa, já que consultores possuem a experiência 
adquirida na solução de problemas em diversas organizações. 

Com isso, aumentam as chances desses profissionais já terem resolvido os 
problemas que sua empresa enfrenta, trazendo perspectivas que sua equipe 
sozinha não conseguiria solucionar. Portanto, a busca pela melhoria contínua 
deve estar amparada por profissionais com amplo conhecimento sobre as 
ferramentas escolhidas para serem aplicadas dentro do processo da empresa.  
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