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Gestão de Riscos

De olhos 
bem abertos
A gestão 
corporativa 
moderna exige 
resposta rápida 
aos sinais de 
mudança e 
atenção constante 
aos riscos e 
vulnerabilidades 

M
udança – esta é a 
palavra-chave do mundo 
corporativo moderno. 
Seja pelo surgimento 

de tecnologias disruptivas, de 
modelos de negócio inovadores, 
de novas formas de competição 
ou por alterações geopolíticas, 
o fato é que os negócios nunca 
passaram por tantas e tão rápidas 
transformações. E, à medida que 
o mundo gera novas normas, o 
ajuste da estratégia aos riscos 
e oportunidades emergentes se 
torna elemento-chave para todas as 
empresas.

Ou seja: quem perceber os 
riscos e souber transformar desafios 
em oportunidades não apenas irá 
sobreviver como poderá crescer e 
se tornar referência de sucesso e 
boa gestão; quem, porém, ficar “no 
meio do caminho” será engolido 
pelas novas tendências do mercado. 
Simples assim.

Ou melhor: simples na conclusão, 
mas não na forma de conduzir os 
processos. Hoje, a vitória corporativa 
requer uma abordagem holística e 
integrada do gerenciamento de risco: 
o cenário competitivo e o ambiente 
de riscos exigem isso, os órgãos 
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reguladores esperam que seja 
assim e os investidores querem a 
garantia do valor, do crescimento e da 
sustentabilidade.

As necessidades corporativas, 
as exigências regulatórias e o 
aumento do interesse pelas agências 
de classificação de risco estão 
estimulando uma nova ênfase 
na gestão de riscos corporativos, 
que só será bem-sucedida se 
“começar corretamente”, com 
duas etapas iniciais muito bem 
realizadas: a geração de conteúdo e o 
estabelecimento do processo (veja o 
diagrama).
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A abordagem de Gestão de 
Riscos Corporativos (que tem a 
sigla ERM, de Enterprise Risk 
Management, em inglês) ajuda as 
organizações a enfrentar desafios 
críticos, relacionados à valorização 
da marca, à vinculação do risco 
à estratégia para aumentar o 
desempenho do negócio e à 
obtenção de valor tangível dos 
esforços de governança, risco e 
compliance.

A implementação da Gestão 
de Riscos Corporativos deve 
considerar cinco questões-chave:

1. O que gera valor ao 
negócio?;

2. Quais são os nossos riscos 
relevantes?; 

3. Nós temos o correto apetite 
a risco?;

4. Como estamos monitorando 
os riscos relevantes?; e 

5. Como nós garantimos um 
alinhamento organizacional? 

Para dar as respostas a essas 
questões, as duas etapas – geração 
de conteúdo e estabelecimento 
do processo – devem ser 
integralmente incorporadas, 
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O conceito de “começar direito” 

pressupõe que as organizações 
tenham clareza de qual será o 
propósito da gestão de riscos:

respeitando-se os aspectos culturais 
da organização e o seu modelo de 
gestão. 

A primeira etapa, geração 
de conteúdo, contempla a 
definição do apetite a risco, os 
critérios de avaliação de impacto 
e a probabilidade, bem como 
captura dos riscos, geração do 
portfólio de riscos corporativos e 
seus respectivos indicadores. A 
geração do portfólio de riscos é 
mais conhecida nas organizações 
e compreendida de maneira 
equivocada, como sendo ela por si 
só o próprio processo de gestão 
de riscos. Ou seja, atuando 
com o propósito de inventário 
de riscos.

A etapa de estabelecimento 
do processo é o pilar fundamental 
para a continuidade da gestão de 
riscos, pois prevê a definição da 
governança da gestão de riscos, 
os seus agentes e os papéis e 
responsabilidades no processo – 
tudo devidamente formalizado e 
divulgado na política de gestão de 
riscos. Além disso, a definição dos 
mecanismos de monitoramento e o 
report dos riscos são determinados 

Riscos como ferramenta 
de gestão: aqui, o 

propósito é o vínculo 
com o planejamento 
estratégico, ou seja, 

abordagem de Gestão de 
Riscos Corporativos;

Riscos com foco em 
controles internos: 

propósito de capturar 
riscos de processos 

operacionais de gestão.

Riscos com foco na 
geração de conteúdo: 

com o propósito de gerar 
o inventário de riscos; 
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Alocar e avaliar o 
capital de acordo 
com o desempenho 
com base nos 
riscos

Integrar o 
planejamento 
estratégico e risco, 
os investimentos 
e as fusões & 
aquisições

Reduzir custos 
por meio da 
consolidação 
do risco e das 
eficiências que 
permeiam várias 
funções

Reduzir a 
volatilidade 
dos fluxos de 
caixa utilizando 
derivados, seguro 
ou controles 
aprimorados

Reduzir as perdas 
e identificar 
oportunidades 
por meio do 
monitoramento 
e reporte dos 
riscos corporativos 
de maneira 
coordenada

Utilizando o ERM, 
as empresas 
conseguem:

de metodologias e ferramentas 
comuns, é possível submeter aos 
gerentes, diretores, membros do 
Conselho de Administração etc., as 
principais tendências e os chamados 
“riscos emergentes”. Essas 
informações, ou parte delas, podem 
alimentar discussões focadas na 
busca de soluções eficientes não 
apenas no âmbito dos responsáveis 
pela gestão, mas por todos os 
colaboradores. Nesse processo, a 
própria governança corporativa sai 
fortalecida.

Pode-se afirmar, seguramente, 
que a implantação do ERM é 
uma tendência forte, um caminho 
sem volta. E as organizações que 
estiverem dispostas a caminhar para 
o futuro não podem dele abdicar. n

conforme os níveis de competência 
para cada tipo de risco.

As duas etapas devem ser 
implementadas integralmente, 
atentando para que a abordagem 
estabelecida não seja teórica, 
extremamente complexa ou 
insuficientemente direcionada ao 
alcance dos objetivos estratégicos. 
Ainda assim, o processo de gestão 
de riscos pode estar fadado ao 
fracasso se não obtiver o apoio da 
alta administração.

Avaliar corretamente os riscos, 
em todas as áreas da empresa, 
é essencial à boa gestão. Com 
premissas claras, torna-se possível, 
por exemplo, firmar um consenso 
acerca do “tamanho” dos riscos que 
os colaboradores podem e devem 
assumir, conforme suas respectivas 
posições, e quais decisões devem ser 
submetidas às instâncias superiores 
da empresa.

Outro ponto fundamental da 
Gestão de Riscos Corporativos é 
a transformação da cultura interna 
da organização. Explicando melhor: 
na medida em que a quantificação 
e consolidação da gestão dos 
riscos são viabilizadas por meio 

je
sa

da
ph

or
n/

Sh
ut

te
rs

to
ck


