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RESUMO 

 

A Gestão do Risco diz respeito ao estudo dos principais fundamentos da análise de 

risco, perigo e eventos, bem como seus objetivos e diretrizes. Este trabalho tem 

como objetivo fazer uma abordagem sobre riscos, gestão de riscos e algumas 

ferramentas utilizadas para fazer a análise de risco de uma forma mais ampla e 

também abordar algumas análises utilizadas pelas empresas no dia da dia de 

acordo com os processos desenvolvidos dando ênfase a questões práticas, 

relacionadas com qualquer atividade produtiva, de pequeno, médio ou grande porte. 

Chegando à conclusão de que o trabalho de gestão do risco pode evitar além de 

eventos negativos, prejuízos financeiros e perdas de colaboradores. A gestão do 

risco precisa do envolvimento de todos os integrantes da organização principalmente 

da alta administração e de pessoas habilitadas para que a efetividade desta 

atividade alcance seu êxito. 
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Análise de Riscos, Metodologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Riscos 

De acordo com a ISO 31000 – Gestão de Riscos, o risco pode ser 

apresentado como o efeito da incerteza nos objetivos (Positivo ou Negativo).  

Um efeito é um desvio em relação ao esperado - positivo e / ou negativo. 

Os objetivos podem ter diferentes aspectos (tais como metas financeiras, de saúde e 

segurança e ambientais) e podem aplicar–se em diferentes níveis (tais como 

estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de processo). 

O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e 

às consequências ou uma combinação destes.  

O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de 

consequências de um evento (incluindo mudanças nas circunstâncias) e a 

probabilidade de ocorrência associada. A incerteza é o estado, mesmo que parcial, 

da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, 

conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade. 

Nível de Risco é a “magnitude de um risco, expressa em termos da 

combinação das consequências e de suas probabilidades”. 

Fonte de Risco é um “elemento que, individualmente ou combinado, tem o 

potencial intrínseco para dar origem ao risco (Nota: uma fonte de risco pode ser 

tangível ou intangível)”.  

 

Gestão de Riscos 

 

A gestão de riscos, de acordo com a ISO 31000, é a terminologia utilizada 

para definir um conjunto de ações estratégicas, como identificação, administração, 

condução e prevenção dos riscos ligados a uma determinada atividade. 

Esse processo permite que a empresa atue de forma preventiva, erradicando 

possíveis perdas, sejam elas humanas ou materiais. A gestão de riscos não se 

resume à ação de detectar e controlar os possíveis riscos, mas permite criar um 

ambiente de melhorias. 



De acordo com a norma AS/NZS 4360/2004 (norma australo-neozelandeza é 

atualmente a norma mais completa em termos de gestão de riscos) a gestão de 

riscos é um processo contínuo que deve ser aplicada nas seguintes situações: 

 

 Necessidade de implementar controles não previsto inicialmente nos projetos; 

 Quando um novo trabalho for planejado; 

 Quando forem realizadas mudanças significativas; 

 Após a concorrência de incidente com potencial de perda ou dano 

significativo; 

 Periodicamente, no local de trabalho, envolvendo atividades rotineiras, não 

rotineiras, emergenciais e futuras; 

 Quando existirem regulamentos técnicos e legais e suas modificações. 

 

Pois bem, a necessidade de implantar a gestão de riscos é latente, para se 

instituir então uma mentalidade de riscos na organização. Mas isso não pode ser 

feito de maneira empírica e isolada, mas deve ser conduzida de forma 

sistematizada. 

Para que isso aconteça é preciso haver indicadores que permitam monitorar e 

visualizar a melhoria contínua. 

 

Etapas gestão de riscos 

 

Em um processo de gestão de riscos podem existir várias etapas e atividades. 

Mas o ciclo de vida completo da gestão de riscos pode ser resumido em apenas 

cinco delas, que são a base para os principais regulamentos de gestão de riscos, 

incluindo o COSO e a ISO 31000. São elas: 

 

1. Identificação 

O ponto de partida é descobrir os riscos e defini-los com algum detalhamento 

e em um formato estruturado. 

 

2. Avaliação 



Os riscos são avaliados quanto a probabilidade e o impacto de sua 

ocorrência. 

 

3. Tratamento 

Uma abordagem para o tratamento de cada risco deve ser definida, em 

alguns casos pode não se fazer nada. Isso requer uma análise da aceitabilidade do 

risco, podendo requerer um plano de ação para prevenir, reduzir ou transferir o risco. 

 

4. Monitoramento 

Um processo contínuo de revisão é essencial para uma gestão de riscos 

proativa, reavaliando os riscos e monitorando a situação dos tratamentos e controles 

implementados. 

 

5. Comunicação 

A comunicação em cada uma destas quatro etapas anteriores é parte 

fundamental para um processo de tomada de decisão efetivo na gestão de riscos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A análise e a mitigação de riscos em um negócio são fundamentais para 

evitar que a empresa sofra com o desperdício de recursos e com as ameaças em 

geral. Para auxiliar na gestão de riscos são utilizadas algumas ferramentas, dentre 

elas se destacam as citadas abaixo: 

 

2.1. Ferramentas de Gestão de Riscos em Projetos / Processos 

 

A análise e a mitigação de riscos em um negócio são fundamentais para 

evitar que a empresa sofra com o desperdício de recursos e com as ameaças em 

geral. Para auxiliar na gestão de riscos são utilizadas algumas ferramentas, dentre 

elas se destacam as citadas abaixo: 

 

2.1.1. FMEA 

FMEA diz respeito à análise de modos de falha e efeitos e consiste não 

apenas na identificação dos riscos, mas também em conhecer quais são as suas 



causas primárias. Ao fazer isso, ocorre não apenas uma identificação dos riscos, 

mas também a busca por ações preventivas. 

Além disso, são levadas em consideração as possíveis consequências 

dessas falhas, de modo que a gestão tenha uma análise mais completa dos 

impactos que podem ser causados pela não utilização de medidas preventivas. Por 

isso, a análise também dispõe sobre quais ações de detecção e de correção devem 

ser tomadas. 

Figura 1 – FMEA. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.1.2. SWOT 

A análise ou matriz SWOT é a sigla, em tradução livre, para forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. Essa ferramenta permite que a gestão faça uma análise 

interna, ao identificar forças e fraquezas do negócio e também uma análise externa, 

ao identificar as oportunidades e ameaças do ambiente. 

Com essa análise de riscos integrada, você identifica o que precisa ser 



melhorado ou modificado e também o que deve ser mantido e aprimorado. Quanto 

às ameaças, consegue mitigar os riscos mais facilmente e também evita o 

desperdício de oportunidades. 

      Figura 2 – Matriz SWOT.  Fonte: Elaborado pelos autores 

2.1.3. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

O diagrama de Ishikawa foi inicialmente desenvolvido para aperfeiçoar o 

controle de qualidade industrial, porém, vem demonstrando ser uma ferramenta 

muito útil no gerenciamento de Riscos em Projetos.  

Neste processo todas os principais problemas ou riscos serão agrupados por 

categorias e semelhanças previamente estabelecidos pela equipe responsável pelo 

projeto. Geralmente são escolhidos os riscos que possuem maior influência sob o 

projeto, seja positiva ou negativamente. Cada evento de risco analisado terá 

categorias que serão detalhadas por uma equipe especializada, informando como 

ocorre, onde ocorre, porque ocorre, frequência e nível das ocorrências.  

Com este método pode-se realizar um levantamento detalhado das causas-

raiz de um risco potencial, fornecendo uma riqueza de detalhes que proporcionará 

informações suficientes para a tomada de decisão. Com isso pode-se minimizar a 

probabilidade e o impacto dos riscos que afetarão de forma negativa ou maximizar a 

probabilidade e o impacto dos riscos que afetarão o projeto positivamente. 

 

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.1.4. MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO 

A matriz de probabilidade e impacto serve para categorizar e priorizar riscos 

de modo que os mais graves sejam eliminados primeiro. Funciona assim: uma tabela 



é feita e na coluna é estabelecida a probabilidade de 1 a 5, em que 5 é quase certo 

e 1 é remota. 

Já na linha são estabelecidos os impactos, também de 1 a 5, em que 5 

significa catastrófico e 1 significa insignificante. A partir disso, faz-se uma 

multiplicação de valores. Se um risco é catastrófico é quase certo, que seu valor é 

25 e é o que merece mais atenção. Assim, você conhece os riscos principais e 

consegue identificar quais merecem mais atenção. 

Figura 4 – Matriz de Probabilidade e Impacto. Fonte: Blog Da Qualidade (2019) 

 

2.1.5. HAZOP 

A técnica denominada HAZOP - Estudo de Perigos e Operabilidade - visa 

identificar os perigos e os problemas de operabilidade de uma instalação de 

processo. Essa metodologia é baseada em um procedimento que gera perguntas de  

maneira  estruturada  e  sistemática  através  do  uso apropriado de um conjunto de 

palavras-guia. 

O objetivo de um HAZOP é investigar de forma minuciosa e metódica cada 

segmento de um processo, visando descobrir os possíveis desvios das condições 

normais de operação, identificando as causas responsáveis por tais anormalidades e 

as respectivas consequências, em diferentes pontos do sistema (nós de estudo). 

Desta forma, procura propor medidas para eliminar ou controlar o perigo destes 

pontos. 



Figura 5 – Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP). Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As ferramentas de gestão e análise de riscos servem tanto para identificação 

de ameaças como também para identificar suas causas e ações preventivas. Com 

isso, o gerenciamento de projetos se torna mais assertivo e o negócio passa a estar 

mais protegido contra os possíveis impactos de um risco. 

 

As ferramentas citadas acima são ferramentas utilizadas para a gestão de 

riscos de uma forma macro dentro de uma organização nos vários setores 

existentes. 

 

2.2. Ferramentas de Gestão de Riscos para atividades cotidianas 

 

São ferramentas utilizadas no dia a dia para analises de riscos para execução 

de atividades / tarefas, mudanças com objetivo de eliminar / minimizar os desvios e 

evitar recorrência de danos causados.  

 

2.2.1. ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA - utilizada para fazer a 

análise de risco das tarefas não rotineiras, antes de iniciá-las.  

É uma análise qualitativa de risco de uma tarefa, para: 

● Identificar perigos e potenciais acidentes que podem ocorrer durante a 

execução da tarefa. 

● Determinar equipamentos e controles apropriados para reduzir o risco. 

 

Frente: 



 
Figura 6a – Análise de Segurança da Tarefa. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Verso: 

 
Figura 6b – Análise de Segurança da Tarefa. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.2.2. ANALISE PRELIMINAR DE RISCO – utilizada para fazer a análise de 

risco de atividades rotineiras, antes de iniciá-las.  

 

Frente:  



Figura 7a – Análise Preliminar de Risco. Fonte:

 

Verso: 

Figura 7b – Análise Preliminar de Risco. Fonte:

 

 

Análise Preliminar de Risco. Fonte: Elaborado pelos autores

Análise Preliminar de Risco. Fonte: Elaborado pelos autores

 
Elaborado pelos autores 

 
Elaborado pelos autores 



2.2.3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL – ferramenta que tem como 

finalidade expressar o planejamento das rotinas operacionais afim de alcançar as 

metas e reduzir a ocorrência de falhas. 
 

 
Figura 8 – Procedimento Operacional. Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

2.2.4. ANÁLISE DE FALHAS - utilizada para análise posterior a uma 

ocorrência, tem o objetivo de identificar e tratar as causas raízes e básicas da 

ocorrência. 
 

 
Figura 9 – Registro da Análise de Falha. Fonte: Elaborado pelos autores 



 

Nota 1: Existem diversas metodologias e apresentação de análise / 

investigação de ocorrências, em anexo a este documento consta um arquivo 

referente a investigação de uma ocorrência pessoal em uma Siderúrgica. Anexo 11 - 

Relatório de Investigação. 

 

2.2.5. GESTÃO DE MUDANÇAS – utilizada para realizar a análise de riscos 

de uma possível mudança, identificando todas as consequências possíveis em 

decorrência da alteração. 

 

 
Figura 10 – Formulário de Gestão de Mudança. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.2.6. RAI – Relatório de Análise de Incidentes, utilizado para análise 

posterior a ocorrência, com objetivo de identificar e tratar as causas raízes e básica 

da ocorrência.  

 



 
Figura 11 – Relatório de Investigação de Ocorrência. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSÃO 

 

O risco é definido como efeito da incerteza, podendo ter impactos positivos ou 

negativos, e que merece atenção em ambos os casos. A gestão de risco é feita 

portanto, como forma de eliminar, mitigar ou controlar o risco, caso negativo, ou 

potencializar as oportunidades quando se tratar de um risco positivo, seguindo as 

etapas de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação. 

Alguns recursos são usados de forma macro na organização, como: FMEA 

que tem como funções principais, identificar, avaliar e propor ações corretivas; 

SWOT que de maneira integrada ao ambiente interno e externo, tem como função 

identificar fatores positivos, que podem ser trabalhados de forma a potencializá-los, 

e os fatores negativos, que são trabalhados de forma a eliminar ou mitiga-los; 

Diagrama de Ishikawa, com função de identificar prováveis causas para um risco 

especifico, de maneira visual e; Matriz de probabilidade e impacto que é utilizada 

para categorizar e priorizar riscos que devem ser tratados primeiro afim de ser 

eliminados ou mitigados.   

Há, no entanto, ferramentas mais específicas, utilizadas nas atividades 

cotidianas, como AST- Análise de Segurança da Tarefa; Análise Preliminar de Risco; 

Procedimento Operacional; Análise de Falhas; Gestão de Mudanças, entre outros 

citados no desenvolvimento. 

Esses recursos, portanto, tem como objetivo contemplar todas as etapas da 

gestão de risco, podendo ser combinadas de forma a potencializar suas funções, de 

forma que a comunicação, então, seja um dos fatores mais importante para 

eficiência da gestão de risco. 
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Anexo 1 – Formulário FMEA 
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Anexo 8 – Formulário PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

Anexo 9 – Formulário ANÁLISE DE FALHA 
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Anexo 11 - RELATORIO DE INVESTIGAÇÃO 
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