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RESUMO

A presença de edifícios comerciais de alto padrão, não apenas na cidade de São
Paulo, mas em qualquer outra grande cidade, pode trazer à tona, os riscos ao
patrimônio das empresas, seus colaboradores, e visitantes. Esta análise/projeto é
feita por uma pessoa especializada, o gestor de riscos. Pela melhor adequação em
edifícios e/ ou projetos, foi optado pelo Método Brasiliano, que pode ser executado
ainda, através de um software que utiliza o método Brasiliano, o Risk Vision, porém
o enfoque desta dissertação não é o software, e sim a metodologia. O objetivo deste
estudo é descrever a estratégia de tratamento dos perigos identificados pela análise
de risco e descrever taticamente as soluções integradas para a implantação através
do método Brasiliano. Poderão ser verificados os fatores facilitadores, com sua
criticidade, assim como as recomendações para a central de segurança, fluxo de
acesso, controle de acesso de modo geral, e meios físicos e eletrônicos.
Ferramentas como a Matriz SWOT/FOFA (força, oportunidade, fraqueza, ameaça), e
a matriz de risco, são muito importantes para a análise.

Palavras-chave: Análise de risco; Segurança patrimonial; Método Brasiliano;
Segurança em edifício de alto padrão.
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ABSTRACT

Risk analysis in the patrimonial security of commercial building of high
standard in the city of São Paulo, using the Brasiliano Method.

With the presence of commercial buildings of high standard, not only in São Paulo,
but in any other big city, can bring out the risks to companies, employees, and
visitors. This analysis / design is made by a skilled person, the risk manager, mainly
through Brasiliano method. Available, a software that uses the Brasiliano method, the
Risk Vision, but the focus of this work is not the software, but the methodology. It
aims: to describe the treatment strategy of the hazards identified by risk analysis and
describe tactically integrated solutions for deployment. facilitating factors can be
checked with their criticality, as well as the recommendations for central security,
access flow, overall access control, and physical and electronic means. Tools like the
SWOT matrix - SWOT (strength, opportunity, weakness, threat), and the risk matrix,
are very important for the analysis.

Key words: Risk analysis; Property security; Brasiliano method; high standard of
building in security.
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1 INTRODUÇÃO
Com o aumento do número de edificações, verticalização das cidades,
formação de novas regiões tendo como base o valor de metro quadrado construído
e, consequentemente, a concentração de pessoas e empresas, em maioria, com
semelhança financeira, qualquer edifício pode ser um alvo fácil para ações não
desejáveis.

1.1 Contextualização
A presença do grande número de empresas e pessoas, gera grande
movimentação financeira do local ao entorno, como bancos, restaurantes, cafés,
serviços em geral, ou até mesmo edificações residenciais, atrai também o olhar para
a criminalidade e a violência. Estas, cada vez mais criativas, e acompanhadas de
agressão ao próximo ou não, mudando apenas o objeto de desejo, de um furto,
desvio de informação, ou até mesmo uma pessoa em especial.
Além da preocupação com a criminalidade, existe ainda a visão da
antecipação de forma geral. É necessária a busca constante da identificação de
eventos possíveis. Estes eventos englobam ainda, crise do abastecimento de
concessionárias, como água, energia, telefonia, até mesmo uma situação
emergencial onde é necessária a evacuação imediata de todas as pessoas.
Uma edificação de grande porte pode ser o ambiente de trabalho para muitas
pessoas. Por mais que diversas empresas adotem horários de trabalho
diferenciados, a logística de entrada de funcionários e visitantes deve ser planejada.
A morosidade para identificação não significa que existe segurança eficaz, tampouco
não levar em conta a segurança, e agilizar a entrada de alguma pessoa, apenas
pela apresentação visual, já gerou inúmeros casos policiais, conforme pode-se
confirmar quase que diariamente através da mídia, seja por jornais, internet ou
telejornais.
Uma pergunta que muitos empresários fazem ao haver interesse em um
edifício comercial é: “Tem gerador? ” Porém, o que poucos sabem é que a resposta
positiva não significa que sua empresa não terá ininterrupção dos trabalhos em caso
de falta de energia. O ideal seria complementar com as perguntas: O gerador atende
quais áreas do edifício? Há algum fornecimento de energia para a minha unidade,
caso sim, de quanto é a potência? Qual é a autonomia do gerador? O combustível
‘
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depende de reabastecimento manual, ou é fornecido através de rede de gás? Caso
seja de gás, qual é o histórico de interrupções, tendo em vista que em alguns
bairros, quando falta energia elétrica também pode faltar gás?
Este complemento das perguntas, é apenas um exemplo da visão que o
gestor deve possuir. A norma ABNT NBR ISO 31000 - Gestão de Riscos, Princípios
e Diretrizes, estabelece os padrões e diretrizes a serem considerados na gestão de
riscos patrimoniais.
Segundo Brasiliano (2015), para a gestão de riscos corporativos deve-se:
I.

Consultar as diversas áreas de um sistema;

II.

Estabelecer contexto – cenários e critérios;

III.

Identificar perigos e fatores de risco;

IV.

Análise de risco: com a probabilidade X impacto, temos a classificação
do risco;

V.

Avaliação do risco: com esta avaliação, o gestor tem o nível de
criticidade;

VI.

Tratar o risco a partir da matriz de risco;

VII.

Após implementação, deve haver o monitoramento para o processo de
ritmo alimentativo.

Segundo a definição de Brasiliano (2015), temos que capilarizar todo o
conhecimento e metodologia. Áreas devem estar interligadas por um gestor. Deve
haver uma única matriz, e o edifício deve estar interconectado. A criação de uma
cultura organizacional focada na função preventiva, é indispensável para o sucesso
da Gestão do Risco. Enxergar os riscos estratégicos, os riscos operacionais, os
riscos financeiros, os riscos legais, são indispensáveis; ter a visão holística, de que o
risco pode acontecer, mas para não seremos surpreendidos por ele. As ações já
planejadas, a serem tomadas com o objetivo de continuidade após o risco
acontecer, é o diferencial para o sucesso da Gestão do Risco.
Como objetivos da criação do processo de gestão de Risco em Segurança,
com base no método Brasiliano (2015), pode-se citar:

‘

I.

Criar de valores para o processo empresarial;

II.

Fazer parte do processo da empresa;

III.

Ajudar na tomada de decisão;

IV.

Tratar a incerteza que está clara.
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Para que seja possível o gerenciamento de risco, o processo deve ser
sistemático, isto é, retro alimentativo, basear-se na melhor informação possível, ter
custo coerente, não deixar de lado o fator humano, deve ainda ser transparente e
unificador de departamentos, e estar sendo continuamente monitorado e melhorado.
De acordo com Pompeu (2010), o ponto inicial para a elaboração de um
projeto de segurança patrimonial é o estudo da análise de risco. Com este estudo o
projetista poderá mitigar as vulnerabilidades de um empreendimento específico e
recomendar soluções integradas.

1.2 Justificativa do trabalho
A segurança empresarial em projetos ou empreendimentos de grande porte é
fator determinante para o sucesso empresarial. Este sucesso, pode começar no
stand de vendas do edifício comercial, onde a solidez e know-how adquiridos são
transmitidos ao comprador ou investidor inicial, ao empresário que utilizará o espaço
comercial pronto, e seus colaboradores, e aos seus visitantes, e também ao entorno.
Justifica-se esta pesquisa a importância de se conhecer e compreender a
gestão de risco em projetos de grande porte, de modo a garantir a segurança
empresarial nesses projetos. O presente estudo poderá servir como fonte de
consulta para leitores que se interessarem pelo tema, ou ainda, como lista de
bibliografias para trabalhos futuros.
Pode ainda ser utilizado como base de um projeto para análise de risco de
segurança.

1.3 Premissas
Existe uma distância muito grande entre a segurança de um edifício onde haja
um projeto de segurança empresarial em funcionamento, e outro onde não exista o
projeto, e o sistema de segurança geral foi criado apenas pela intuição de um
síndico ou administrador.
Mostrar a ineficiência de segurança em um edifício onde não haja o projeto,
não é o foco deste estudo de caso. O foco consiste em demonstrar como uma
matriz de risco pode ser uma ferramenta muito eficaz para a visão global dos riscos
e, também, a necessidade de adotar um método específico para que ela seja

‘
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coerente. No caso do presente estudo, após comparativos prévios, o método
escolhido foi o Brasiliano.

‘
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
O objetivo deste estudo é elaborar uma matriz de risco para a segurança
empresarial em empreendimentos comerciais em fase de projeto, com base no
Método Brasiliano, analisando um empreendimento que utiliza como ferramenta o
Método, comparando em alguns tópicos, com um edifício que não utiliza método
algum. Para isto, será explanado o Método Brasiliano.

‘
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3 METODOLOGIA
A metodologia caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, com abordagem
qualitativa, para a qual foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e,
também, a apresentação de um estudo de caso que consiste na análise de risco na
segurança patrimonial de edifício de alto padrão na cidade de São Paulo, utilizando
o método Brasiliano.
Para conseguir o resultado esperado, são necessários três importantes
passos, conforme descrito na Figura 1.

Figura 1 - Etapas da elaboração do estudo

ETAPA 1:
DEFINIÇÃO: TEMA E OBJETIVO
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Estudo das ameaças
ETAPA 2:
Revisão Bibliográfica

ETAPA 3:
Apresentação dos Resultados
Leitura da matriz de risco
Criticidade dos riscos
Conceito da continuidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

As Etapas apresentadas na figura 1, são descritos a seguir:
Passo 1: Definição do tema e revisão bibliográfica. Foi estudado o Método
Brasiliano, para que possa ser aplicado em edifício comercial como um todo, isto é,
tendo visão holística de suas mais variadas necessidades para o perfeito
funcionamento, e quais imprevistos podem ocorrer para que seu perfeito
funcionamento seja ameaçado nas mais diversas magnitudes, do risco financeiro,

‘
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até ao operacional, ao meio ambiente, à segurança empresarial, e segurança da
informação.
Passo 2: Revisão bibliográfica.
Passo 3: Apresentação dos resultados utilizando um caso real onde foi
utilizado o Método Brasiliano. Uma leitura da matriz de risco, mostrando a criticidade
e continuidade.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para facilitar a compreensão do presente estudo, a revisão bibliográfica foi
dividida em seis subitens: (I) identificação dos perigos e análise situacional; (II)
identificação dos fatores facilitadores do perigo; (III) matriz SWOT/FOFA – visão
holística dos fatores facilitadores; (IV) análise de riscos; (V) matriciamento dos
riscos; e plano de ação.

4.1 Identificação dos perigos e análise situacional
Os riscos podem ser estratégicos, previníveis ou externos, conforme podemos
verificar no ANEXO I. Segundo Kaplan e Mikes (2012), os riscos estratégicos
ocorrem quando uma empresa aceita voluntariamente alguns riscos para gerar
retornos superiores de sua estratégia. Um banco assume um risco de crédito, por
exemplo, quando empresta dinheiro; muitas empresas assumem riscos através de
suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, e assim por diante.
Os riscos estratégicos são bem diferentes dos riscos previníveis, porque não
são inerentemente indesejáveis. Uma estratégia com retornos altamente esperados
geralmente requer que a empresa assuma riscos. Os riscos estratégicos não podem
ser gerenciados através de um controle baseado em regras. Ao invés disso, é
preciso um sistema de gestão de riscos designado para reduzir a probabilidade de
que os riscos assumidos, na verdade, se materializem e melhorem a habilidade da
empresa para gerir ou conter os eventos de risco, caso aconteçam. Tal sistema não
impediria as empresas de assumirem empreendimentos arriscados; pelo contrário,
ele permitiria que as empresas assumissem empreendimentos de alto risco e de alta
recompensa em comparação com concorrentes comuns com uma gestão de riscos
menos eficaz (KAPLAN; MIKES, 2012).
‘
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Os riscos externos são aqueles que surgem de eventos fora da empresa e
estão além de sua influência ou controle. As fontes desses riscos incluem os
desastres naturais e políticos, e as principais mudanças macroeconômicas. Os
riscos externos requerem ainda outra abordagem, ou seja, pelo fato de as empresas
não poderem prevenir tais eventos, a sua gestão deve se focar na identificação (elas
tendem a ser óbvias em retrospectiva) e na mitigação de seu impacto (KAPLAN;
MIKES, 2012).
As empresas devem focar os seus processos de gestão de riscos a essas
categorias diferentes. Embora uma abordagem baseada na aquiescência seja eficaz
para administrar riscos previníveis, é completamente inadequada para riscos
estratégicos

ou

riscos

externos,

os

quais

requerem

uma

abordagem

fundamentalmente diferente, baseada nas discussões de risco abertas e explícitas.
Isso, entretanto, é mais fácil dito do que feito; pesquisas comportamentais e
organizacionais extensas mostraram que os indivíduos possuem preconceitos
cognitivos fortes que os desencorajam a pensar sobre discutir os riscos até que seja
muito tarde.
Segundo Brasiliano (2015, p. 1),
A origem da gerência de risco teve seu início efetivo nos Estados Unidos e
em alguns países da Europa, logo após a segunda Guerra Mundial, tendo
os responsáveis pela segurança das grandes empresas, bem como, os
responsáveis pelos seguros, começado a examinar a possibilidade de
reduzir os gastos com prêmios de seguro e aumentar a proteção da
empresa, frente aos perigos reais e potenciais. Só seria possível atingir tais
objetivos, redução dos custos, com uma profunda análise das situações de
risco.

É importante a avaliação das probabilidades de perda para a identificação dos
riscos que podem ser considerados inevitáveis e que poderiam ter suas chances de
ocorrência diminuída de forma direta (BRASILIANO, 2015).
Na década de 1970, a gestão de riscos de crédito e financeiros assumiu
grandes proporções. Fatores como a desregulamentação, a globalização e a
desintermediação fizeram com que os mercados mudassem suas características
econômicas e de operação (BRASILIANO, 2015).
De acordo com Brasiliano (2015, p.1),
Uma pesquisa recente, realizada pela Bristish Bankers Association,
levantou que 70% dos bancos do Reino Unido consideravam seus riscos
operacionais tão importantes quanto os riscos de crédito e de mercado.
Quase um quarto daqueles bancos havia experimentado perdas
relacionadas a operações de US$ 1,6 milhões de dólares. Dados históricos
de perdas da Operational Risk Inc sugerem que em mais de 50 casos,
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instituições individuais perderam mais de US$ 500 milhões cada uma,
enquanto que, em 30 casos, empresas perderam acima de US$ 1 bilhão
cada uma.

Com base nesse enfoque, os riscos corporativos ganharam uma nova visão
dentro das organizações, que começaram a observar e sentir que nem todos os
riscos eram iguais e que cada tipo risco exige estratégias específicas para sua
prevenção. Brasiliano (2015) apresentou algumas das disciplinas de riscos que
devem se interagir para o efetivo gerenciamento de riscos corporativos:
•

Riscos estratégicos;

•

Riscos operacionais – ligados à operação;

•

Riscos nos processos;

•

Riscos de tecnologia da informação;

•

Riscos de meio ambiente;

•

Riscos de saúde e segurança do trabalhador;

•

Riscos de segurança empresarial;

•

Riscos financeiros;

•

Riscos legais;

•

Riscos sociais;

•

Riscos de sustentabilidade;

•

Riscos de comunicação;

•

Riscos de fraudes;

•

Riscos na cadeia logística;

•

Riscos no projeto;

•

Outras tantas disciplinas devem estar integradas com base em um
único Framework e com políticas integradas.

A seguir são descritos alguns estudos e publicações que explicam a
importância da análise de riscos corporativos e sua efetividade na gestão de riscos
patrimoniais.
D’arcy (2001) afirmou que o gerenciamento de risco empresarial é o processo
pelo qual as organizações avaliam, controlam, financiam e exploram riscos de todas
as fontes para o propósito de aumentar o valor da empresa a curto e longo prazo.
Devem ser considerados os riscos financeiros, operacionais e estratégicos.
Segundo Azevedo (2015, p. 8),
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Existe o conceito de melhoria continua sendo essa aplicada a partir do uso
de metodologias sistemáticas, que utilizadas por equipes multifuncionais e
interdisciplinares, permitem uma análise rigorosa dos problemas crônicos
que afetam os resultados, detectando, assim, suas causas raízes e
permitindo o desenvolvimento de planos de ação que rompem com os
paradigmas e preconceitos instalados.

De acordo com a Ferma (2003, p.5), “a gestão de riscos protege e acrescenta
valor à organização e aos diversos intervenientes” apoiando os objetivos da
organização através da:
•

Criação de uma estrutura na empresa que permita o desenvolvimento
consistente e controlado da atividade futura.

•

Melhoria da tomada de decisões, planejamento e definição de
prioridades, por meio da interpretação abrangente e estruturada da
atividade

do

negócio,

da

volatilidade

dos

resultados

e

das

oportunidades/ameaças do projeto.
•

Contribuição para uma utilização/atribuição mais eficiente do capital e
dos recursos da empresa.

•

Redução da volatilidade dos ativos e da imagem da empresa.

•

Proteção e melhoria dos ativos e da imagem da empresa.

•

Desenvolvimento e apoio à base de conhecimentos das pessoas e da
organização.

•

Otimização da eficiência operacional.

É interessante observar que análise de riscos deve abranger a identificação,
descrição e estimação dos riscos para que as ameaças e oportunidades possam ser
visualizadas para a tomada de decisão.
Segundo Bernstein (2008, p. 259), “a questão da definição do risco em termos
de um número é crucial. Como os investidores decidirão quanto risco correr se não
puderem atribuir alguma ordem de grandeza aos riscos com que se defrontam? ”
Portanto, não basta identificar os riscos é preciso que eles sejam mensurados
para que possam ser devidamente analisados.
Peres (2010) verificou a importância do gerenciamento de riscos e controles
internos no ambiente corporativo. O estudo abordou a necessidade das empresas e
mitigar os riscos a que estão expostas e planejar ações para evita-los ou reduzi-los.
A conclusão foi de que o risco corporativo deve prever perdas e ganhos associados
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à empresa. Assim, é importante que os riscos sejam classificados, mensurados e
analisados adequadamente.
Alves (2011) realizou um estudo sobre a gestão de riscos corporativos nas
operadoras brasileiras de planos de saúde. Foram identificadas as etapas
necessárias para a implantação de um processo de gestão integrado dos riscos
corporativos. A conclusão do estudo foi de que a gestão de riscos corporativos deve
ser integrada à estratégia de negócios da empresa, e deve abranger a identificação,
a avaliação, o tratamento e o monitoramento sistemáticos dos principais tipos de
riscos que podem afetar uma empresa.
Canalini (2012) descreveu que o risco pode ser sistêmico e não sistêmico. O
risco sistêmico se refere à possibilidade de que um evento de ativação, como o
fracasso de uma empresa individual, irá afetar seriamente a outras empresas ou
mercados e prejudicar a macroeconomia. O risco não sistêmico pode ser
compreendido como o risco que afeta apenas a empresa e não todo o contexto em
que a empresa atua, ou seja, trata-se do risco diversificável.
Frigo e Anderson (2012) afirmaram que o gerenciamento de risco corporativo
e a gestão de risco em geral podem abranger uma ampla gama de riscos que
qualquer organização enfrenta. Alguns riscos podem refletir as exposições que,
embora prejudiciais, não ameaçam a saúde geral da empresa ou a sua capacidade
de atender, em última análise, os seus objetivos de negócio.
Pinto (2012) realizou um estudo sobre o gerenciamento de riscos corporativos
em uma empresa de telecomunicações, com sede em Minas Gerais. Foi realizado
um mapeamento dos riscos em 2010 e um plano de gestão de riscos com evolução
e ajustes para 2012. A conclusão foi que a implementação de um gerenciamento de
riscos corporativos é complexa e exige análise consiste num processo complexo e
implica em disciplina e pensamentos consistentes.
Mike e Kaplan (2014) afirmaram em seu estudo que o gerenciamento de risco
corporativo se tornou um componente crucial de reformas contemporâneas de
governança corporativa com base em princípios, diretrizes e normas. O
gerenciamento de risco corporativo consiste de processos ativos e intrusivos que
são capazes: (a) de desafiar os pressupostos existentes sobre o mundo dentro e
fora da organização; (b) comunicar informação de risco com o uso de ferramentas
distintas (como mapas de risco, testes de estresse e cenários); (c) abordar
coletivamente lacunas no controle de riscos que as outras funções de controle
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deixam sem solução; (d) complementar – mas não substituir – práticas de controle
de gestão existentes.
Brasiliano (2015a) afirmou que a minimização dos riscos tem como base duas
ferramentas de gestão: cenários prospectivos e análise de riscos. A gestão integrada
de riscos deve abranger estas duas ferramentas. O cenário de riscos é essencial
uma vez que transforma a incerteza total em incerteza parcial, que é justamente o
objetivo da construção de cenários prospectivos em segurança. A análise de risco,
por seu turno, apresenta as condições futuras das operações da edificação em
relação aos cenários identificados.
Brasiliano (2015b) demonstrou por intermédio de suas publicações que o
gerenciamento de riscos corporativos pode ser compreendido como um processo
conduzido em uma empresa pelo conselho da administração e os demais
colaboradores, com foco no estabelecimento de estratégias elaboradas para
identificação de eventos de riscos potenciais em toda a organização. Esse processo
possibilita a garantia razoável do cumprimento dos objetivos da empresa, além de
contribuir para o fortalecimento e eficácia da economia organizacional.
Com base nos estudos supracitados, é possível afirmar que o risco pode ser
definido genericamente como sendo a probabilidade de ocorrência de algum evento
desfavorável para um determinado resultado esperado. Não é um processo estático
e deve ser revisto quando se obtém informação adicional ou quando mudam as
circunstâncias do mercado.
Como referência ainda, a ISSO/IEC 31010:2009 – Gestão de riscos –
Técnicas para o processo de avaliação de riscos , é uma norma de apoio à ABNT
NBR ISO 3100, a tabela 01 e 02 , fornecem orientações sobre a seleção e aplicação
de técnicas sistemáticas para o processo de avaliação de riscos.
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Tabela 01 - Ferramentas para Avaliação

Fonte: Brasiliano (2016)

Tabela 02 - Seleção de Ferramentas e Técnicas para Avaliação de Riscos

Fonte: Brasiliano (2016)

4.2 Identificação dos fatores facilitadores do perigo
Identificação dos fatores facilitadores do perigo deve ser realizada por
intermédio de uma listagem com definição e classificação dos riscos. A listagem
deve ser realizada através de reuniões do tipo brainstorming, levantando tanto os
riscos conhecidos como os desconhecidos. Os riscos desconhecidos são aqueles
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que nunca aconteceram no contexto da empresa, porém são riscos exequíveis, ou
seja, poderão ocorrer. Após a listagem, os riscos devem ser definidos e após
classificados,

tornando

os

mesmos,

aderentes

ao

negócio

da

empresa

(BRASILIANO, 2015).
A classificação auxilia a organização a ter visão do portfólio dos riscos, na
medida em que agrupa os mesmos de acordo com suas principais causas. Cabe
destacar que a classificação está relacionada à origem/natureza do risco e não ao
seu impacto.
As categorias de riscos são divididas nos seguintes itens (BRASILIANO,
2015):
I.

Estratégicos: Os riscos estratégicos estão associados à tomada de
decisão, tanto da diretoria executiva, como do conselho, e podem gerar
perda substancial para a empresa. Exemplos: diminuição de demanda
do mercado por produtos e serviços da empresa; uma grande iniciativa
falha, clientes abandonam a marca, um concorrente surge de forma
agressiva, a marca perde força, o setor torna-se zona de lucro zero,
entre outros.

II.

Operacionais: Os riscos operacionais estão associados à possibilidade
de ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas)
resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos
internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos como
catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos
operacionais

geralmente

acarretam

redução,

degradação

ou

interrupção, total ou parcial, das atividades, com impacto negativo na
reputação, além da potencial geração de passivos contratuais,
regulatórios e ambientais. Exemplos: falhas em aspectos lógicos do
processamento

eletrônico

de

dados

e

de

telecomunicações,

inadequação de aspectos físicos da estrutura logística e tecnológica,
atos realizados intencionalmente ou não, que possam prejudicar o
funcionamento e/ou causar impacto financeiro, overload de sistemas e
estruturas, obsolescência, erro não intencional, fraudes, entre outros.
III.

Legal/Conformidade: Relacionadas inobservância de dispositivos legais
ou

regulamentares,

à

mudança

na

legislação

ou

ainda,

ao

descumprimento de contrato. Exemplos: ações ajuizadas pela empresa
‘

30

ou contra ela, inadequação formal de contrato, a interpretação de suas
cláusulas e sua conformidade com legislação pertinente, interpretação
indevida da legislação, código de ética e outros regimentos internos,
entre outros.
IV.

Financeiro: Relacionadas com a gestão e controle ineficazes dos meios
financeiros da organização e com efeitos dos fatores externos.
Exemplo, disponibilidade de crédito, taxas de câmbio, movimento das
taxas de juros e outros tipos de orientações do mercado.

Segundo Macieira et al. (2011), uma vez identificadas as fontes de riscos e os
processos com grande impacto no aproveitamento da oportunidade, deve-se
detalhar o entendimento de como esta interação efetivamente ocorre. Ele sugere a
realização de uma série de entrevistas com os executores dos processos
considerados relevantes, baseadas em um roteiro padronizado e uniforme.

4.3 Matriz SWOT/FOFA – visão holística dos fatores facilitadores
Segundo Brasiliano (2015), após a identificação dos vários fatores de riscos é
necessário enxergar estrategicamente quais são os fatores comuns a todos os
riscos e quais são os mais motrizes, ou seja, quais são os que podem de fato
potencializar os riscos analisados.
Para identificar a criticidade dos fatores de riscos utilizamos a Matriz SWOT,
conhecida para identificar os pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças do
contexto empresarial. A ferramenta é a Matriz SWOT/FOFA, que em inglês significa
Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats e em português – Força –
Oportunidade – Fraqueza – Ameaça (BRASILIANO, 2015).
A avaliação das Forças e Fraquezas diz respeito às condições dos nossos
controles e nível de operacionalização, são processos que a empresa possui
domínio de ação e decisão. São os chamados Fatores de Riscos Internos ou
variáveis internas podendo ser negativas (Fraquezas) ou positivas (Forças). Os
fatores de riscos considerados incontroláveis dizem respeito à ambiência externa,
podendo ser negativa (Ameaças) ou positivas (Oportunidades). Para identificar a
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motricidade dos fatores de riscos são utilizados dois critérios de avaliação,
Magnitude e Importância.
A Matriz SWOT/FOFA demonstra o conjunto de fatores de riscos (Fraquezas
e Ameaças), e seus pontos fortes e oportunidades. Com esta fotografia o gestor
enxergará seus pontos de maior fragilidade. Se formos observar sob o ponto de vista
das fraquezas e ameaças contidas na Matriz, podemos afirmar que a Matriz SWOT é
um resumo de todos os diagramas de causa e efeito, sem repetir os fatores já
listados.
Um ponto importante na Matriz SWOT/FOFA, é que as fraquezas são
oriundas dos diagramas de causa e efeito, são os resumos dos fatores de riscos que
cada área possui. As ameaças são as variáveis incontroláveis do ambiente externo,
também oriundas do diagrama de causa e efeito. As variáveis negativas (fraquezas
e ameaças) da Matriz SWOT/FOFA são o resumo dos vários diagramas de causa e
efeito, sendo a base para a elaboração do Plano de Ação. A Matriz é uma
ferramenta de gestão, que possibilita fácil interpretação das principais deficiências e
quais são as possibilidades de reversão da situação existente (BRASILIANO, 2015).

4.4 Análise de riscos
Segundo a Norma Australiana de Gerenciamento de Risco AS/NZA 4360
(1999, p. 3),
O gerenciamento de risco é um processo iterativo consistindo de etapas
bem definidas que, realizadas em sequência, suportam melhor a tomada de
decisão contribuindo com uma grande visão dentro dos riscos e seus
impactos. O processo de gerenciamento de risco pode ser aplicado a
qualquer situação onde um não desejado ou inesperado resultado poderia
ser significativo ou outras oportunidades são identificadas. Os tomadores de
decisão precisam saber a respeito de possíveis resultados e realizar etapas
para controlar seus impactos.

O gerenciamento de riscos pode ser considerado parte integral de uma boa
prática de gestão de riscos. Para ser efetivo, ele deve se tornar parte da cultura
organizacional, sendo integrado à filosofia de trabalho da empresa por meio de
práticas e planos de negócios ao invés de ser visto ou praticado como um programa
separado.
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De acordo com a Norma Australiana de Gerenciamento de Risco AS/NZA
4360 (1999), o gerenciamento de riscos irá assegurar que a política da empresa seja
entendida, implementada e mantida em todos os níveis da organização, o que é
importante pelos seguintes motivos:
•

O gerenciamento de risco se realiza no contexto de metas amplas,
objetivos e estratégias da organização.

•

As falhas para alcançar os objetivos da organização ou atividades
específicas constituem um conjunto de riscos que podem ser
gerenciados.

•

A política organizacional e as metas ajudam a definir critérios pelos
quais é decidido se um risco é aceitável ou não, e formar a base de
opções para tratamento de riscos específicos.

Nesse sentido, Lapa e Goes (2011, p. 29) afirmaram que “o risco é
classicamente definido como a relação entre a probabilidade de ocorrência de um
evento, associado à sua consequência”.
Portanto, o gerenciamento de riscos consiste nas medidas empregadas para
identificar, mensurar e diminuir a consequência dos riscos por meio de medidas de
prevenção e proteção. Esse processo pode prevenir a recorrência de eventos, ou
ainda, minimizar seus efeitos caso eles ocorram novamente no futuro.

4.5 Matriciamento dos riscos
Segundo Brasiliano (2015), o processo de Gestão e Análise de Riscos
Corporativos possui sete fases conforme descrito abaixo:
•

Comunicação e Consulta;

•

Contexto Estratégico;

•

Identificação de Riscos;

•

Análise e Avaliação de Riscos – Inerente;

•

Análise e Avaliação de Riscos – Residual;

•

Respostas aos Riscos;

•

Monitoramento e Análise Crítica.

O Business Impact Analysis (BIA), ou Análise de Impacto no Negócio (AIN) é
uma ferramenta que possibilita avaliar processos, áreas ou atividades e inseri-los
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dentro de uma escala de criticidades visualizada através de uma Matriz. Para a
análise de Impacto no Negócio são utilizados dois critérios de avaliação
(BRASILIANO, 2015):
•

Impacto no Negócio: Qual impacto para a empresa, que a inatividade
de um determinado processo ou determinada área provocam? Para a
avaliação do Impacto no Negócio são utilizados quatro subcritérios
sendo eles: Imagem, Financeiro, Legal e Operacional.

•

Tempo de Tolerância: Tempo de tolerância é o tempo máximo que um
processo, atividade ou área estudada podem ficar paralisados sem
comprometer de forma significativa as operações da empresa.

•

Avaliação do Impacto no Negócio: Para avaliar o impacto no negócio
da empresa, os gestores deverão utilizar um peso diferenciado para
cada subcritério, tendo em vista o nível de importância no contexto da
empresa.

O resultado do cruzamento do nível de impacto com o nível de avaliação
tolerância ao tempo é uma matriz, que define o nível de criticidade de cada processo
o que determina se o processo é Crítico, Moderado e Leve. Com base nesta matriz o
gestor pode determinar a prioridade de reativação do respectivo processo. Os
processos, atividades ou áreas possuirão três níveis de classificação: crítico,
moderado e leve (BRASILIANO, 2015).
Para possuir uma visão holística e bem acurada dos riscos e de seus fatores
facilitadores, há a necessidade de realizar as seguintes etapas (BRASILIANO,
2015):
I.

Uma avaliação das condições de segurança do processo ou da área,
sendo assim, o gestor deve percorrer o processo, com o objetivo de
identificar pontos fortes e fracos, que sirvam de fatores para mitigar ou
potencializar a concretização dos riscos. A visão para identificar
fragilidades (pontos fracos) deve ser, sempre, pensando como “burlar”
os controles existentes. Nessa fase é necessário evidenciar as
fragilidades.

II.

Mapear histórico de ocorrências (caso exista).

III.

Identificar controles na área.

O resultado do cruzamento da magnitude com a importância, define o nível de
criticidade do fator de risco, ou seja, vermelho, laranja ou verde. Com base nesta
‘

34

matriz o gestor pode determinar a prioridade de tratamento do fator de risco, sempre
considerando como primeiro nível o vermelho, segundo nível o laranja é o terceiro
nível o verde. A Matriz a ser construída somente com fatores das fraquezas
(ambiente interno da empresa) (BRASILIANO, 2015).

4.6 Plano de ação
As organizações são cada vez mais obrigadas a dialogarem com seus
stakeholders e promoverem a transparência na condução de seus negócios e na
maneira como identificam, controlam, monitoram e comunicam os riscos aos
investidores (RINALDI, 2010).
Entretanto, aqui no Brasil, a inexistência de uma legislação que trate
especificamente sobre gerenciamento de riscos e sua comunicação faz com que
ambos os temas se encontrem dispersos em normas, diretrizes, manuais, programas
voluntários e de políticas e iniciativas organizacionais. Em sua maior parte, as leis
federais, estaduais, municipais e as previstas na Constituição Federal de 1988
referem-se à política ambiental, e não tratam de uma política de gestão de riscos
tecnológicos.
Esta fragmentação, ou ausência de outras leis que obriguem as organizações
a comunicarem seus riscos industriais, exclui a população da participação no
processo de tomada de decisão das organizações, e, sobretudo, exclui também o
direito ao acesso às informações quando as evidências científicas forem incertas.
O exemplo são as diferentes abordagens do gerenciamento e da
comunicação de risco em diferentes contextos e em diferentes leis, as quais não
deixam claro, a inclusão e participação social, mas focam no sentido da prevenção
interna de acidentes (RINALDI, 2010).
Neste cenário, é importante a instituição de um método para o gerenciamento
de riscos corporativos, como o que foi proposto por Brasiliano.
De acordo com Brasiliano (2015), a capacidade de reagir de forma rápida e
incisiva ao defrontar com um risco é importante. Contudo, é mais importante e eficaz
a capacidade de antecipar o risco e desenvolver um plano de ação para não ser
surpreendido.
Nesse sentido, Kaplan e Mike (2012) afirmaram que gerir riscos é muito
diferente do que gerir estratégias. A gestão de riscos se foca no negativo – nas
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ameaças e fracassos, ao invés das oportunidades e sucessos. É exatamente o
contrário da cultura do “pode fazer” que a maioria das equipes de liderança tentam
adotar quando implementa uma estratégia. E muitos líderes tem a tendência de
descontar o futuro; eles são relutantes em gastar tempo e dinheiro agora para evitar
um certo problema futuro, que pode acontecer na estrada ou no horário de outra
pessoa. Além disso, mitigar riscos normalmente envolve dispersar recursos e
diversificar investimentos, o oposto do foco intenso de uma estratégia de sucesso.

4.7 Comparativo de métodos
A figura 2 apresenta o método e a aplicação prática de cada método
empregado na análise de risco.

Figura 2 - Comparativo de métodos

Fonte: Gómez-Merelo (1997)

4.8 Método de Mosler
O Método Mosler é um método subjetivo, podendo ser utilizado apenas se
não houver dados estatísticos ou numéricos que possam ser utilizados.
O método analisa a evolução dos riscos sob os pontos de vista quantitativo e
qualitativo., servindo como base para a dimensão de cada risco, estudados em
quatro fases:
‘
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* Definição do risco;
* Análise do risco;
* Evolução do risco;
* Classe do risco.

4.8.1 Definição do Risco
Esta primeira fase tem como objetivo levantar e identificar qual será o risco a
ser analisado, integrado com determinada atividade da empresa. Isto significa,
identificar qual é o bem e seu respectivo dano.

4.8.2 Análise do Risco
Nesta segunda fase, o Método Mosler, realiza a análise do risco com base em
seis critérios. Estes critérios são voltados para a influência direta da materialização
da ameaça estudada, com uma determinada atividade crucial para a empresa.
Como forma de parâmetro, cada critério, ou função estudada, pode ser
pontuado em uma escala que varia de 01 a 05 na pontuação, dependendo de sua
gravidade.
Os critérios são descritos à seguir:

CRITÉRIO DA FUNÇÃO - "F"
Este critério projeta as consequências negativas, ou danos que podem alterar
a atividade principal da empresa, dentro da seguinte gradação, na tabela 3:
Tabela 3 - Critério da Função – “F”
ESCALA

PONTUAÇÃO

MUITO GRAVEMENTE

05

GRAVEMENTE

04

MEDIANAMENTE

03

LEVEMENTE

02

MUITO LEVEMENTE

01

Fonte: Brasiliano (2016)

‘
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CRITÉRIO DA SUBSTITUIÇÃO - "S"
Este critério avalia qual o impacto da concretização da ameaça sobre os
bens, ou seja, o quanto os bens atingidos podem ser substituídos, conforme a tabela
4.
Tabela 4 - Critério da Função – “S”
ESCALA

PONTUAÇÃO

MUITO DIFICILMENTE

05

DIFICILMENTE

04

SEM MUITAS DIFICULDADES

03

FACILMENTE

02

MUITO FACILMENTE

01

Fonte: Brasiliano (2016)

CRITÉRIO DA PROFUNDIDADE - "P"
Uma vez materializado o risco, esse critério mede a perturbação e os efeitos
psicológicos que o risco poderá causar para a imagem da empresa conforme a
tabela 5.
Tabela 5 - Critério da Função – “P”
ESCALA

PONTUAÇÃO

PERTUBAÇÕES MUITO GRAVES

05

GRAVES

04

LIMITADAS

03

LEVES

02

MUITO LEVES

01

Fonte: Brasiliano (2016)
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CRITÉRIO DA EXTENSÃO -"E"
Este critério, conforme a tabela 6 abaixo, mede o alcance e extensão que o
dano causa para a empresa.
Tabela 6 - Critério da Extensão – “E”
ESCALA

PONTUAÇÃO

DE CARÁTER INTERNACIONAL

05

DE CARÁTER NACIONAL

04

DE CARÁTER REGIONAL

03

DE CARÁTER LOCAL

02

DE CARÁTER INDIVIDUAL

01

Fonte: Brasiliano (2016)

CRITÉRIO DA AGRESSÃO - "A"
Este critério mede a possibilidade do dano ou risco vir a acontecer, tendo em
vista as características conjunturais e físicas da empresa, cidade e estado onde ela
se encontra. Por exemplo, um executivo no Rio de Janeiro possui um nível de risco
e no Nordeste outro, pois as probabilidades de sofrerem agressão são
completamente diferentes nos dois estados. Os critérios estão na tabela 7 abaixo.
Tabela 7 - Critério da Agressão – “A”
ESCALA

PONTUAÇÃO

MUITO ALTA

05

ALTA

04

NORMAL

03

BAIXA

02

MUITO BAIXA

01

Fonte: Brasiliano (2016)
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CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE - "V"
Tendo em vista o critério da agressão, conforme a tabela 8, o critério da
vulnerabilidade mede quais serão as perdas causadas pela concretização do risco,
no âmbito financeiro.
Tabela 8 - Critério da Vulnerabilidade – “V”
ESCALA

PONTUAÇÃO

MUITO ALTA

05

ALTA

04

NORMAL

03

BAIXA

02

MUITO BAIXA

01

Fonte: Brasiliano (2016)

4.8.3 Evolução do Risco

Esta terceira fase tem por objetivo quantificar o risco analisado. Nesta fase
valora-se o risco, calculando sua magnitude - C - e quantificando sua probabilidade
de ocorrência - Pb - projetando o tamanho da ameaça.
Para tanto, aplica-se a fórmula para quantificar o risco estudado:
ER = C X Pb

Para que se possa chegar à quantificação acima, dois passos devem-se ser
realizados:

a. O primeiro é calcular a magnitude do risco pela fórmula C = I + D, sendo I
a importância do sucesso e D os danos causados.

Para chegar ao cálculo desta fórmula utilizam-se os critérios acima descritos,
onde:

‘
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I = IMPORTÂNCIA DO SUCESSO = F x S (FUNÇÃO X SUBSTITUIÇÃO)

D = DANOS CAUSADOS = P x E ( profundidade x extensão)
Assim, a magnitude de risco será:
C = I (F x S) + D (P x E)

b. O segundo passo é calcular a probabilidade de ocorrência - Pb - pela
multiplicação das funções da agressão e da vulnerabilidade, onde:

Pb = A x V (AGRESSÃO X SUBSTITUIÇÃO)

Com estes dados pode-se então calcular a evolução do risco (ER).

4.8.4 Classe do Risco

A quarta fase do Método Mosler simplesmente compara o resultado da
quantificação com a tabela 9 abaixo, para chegar-se a uma classe de risco:

Tabela 9 - Classe do Risco
VALOR "ER" - QUANTIFICAÇÃO

CLASSE DE RISCO

2 – 250

MUITO BAIXO

251 – 500

PEQUENO

501 – 750

NORMAL

751 – 1000

GRANDE

1001 – 1250

ELEVADO

Fonte: Brasiliano (2016)

De acordo à classe de risco, a empresa e o departamento de segurança
poderão priorizar as medidas preventivas.
Como dissemos anteriormente, o Método Mosler é subjetivo, ou seja,
dependerá da opinião pura e simples do departamento de segurança, quando este
tiver que valorar cada uma das funções de criticidade da empresa.
‘
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4.9 Análise do Método de Mosler
Conforme Brasiliano (2016), podemos citar como exemplo a seguinte situação
para o Método de Mosler: Banco comercial, nacional, classificado como médio
varejo, está mudando para uma nova sede e a diretoria deseja saber qual seu grau
de risco, tendo em vista:
- Este banco está desenvolvendo um projeto de um novo produto, que irá
revolucionar o mercado financeiro e, por consequência, é considerado de natureza
sigilosa.
- A mudança para a nova sede tem como objetivo impactar sua imagem
corporativa no mercado financeiro, bem como proporcionar um ambiente agradável
para que os funcionários possam desenvolver os seus trabalhos.
- Os funcionários administrativos trabalham em horário comercial, geralmente
das 08:30hs às 18:30 hs, sendo que o horário de pico é entre 08:00 e 09:00 hs.

- O pessoal do CPD (informática) trabalha 24 horas, em três turnos de 08
horas.
- Por tratar-se de uma sede administrativa de um banco, os funcionários
podem permanecer na edificação após o horário convencional, conforme a
necessidade do trabalho realizado.
- Este banco possui uma equipe altamente qualificada, sendo que seus
funcionários têm mais de 5 anos de empresa. A política de remuneração prevê a
entrega de bônus ao final de cada ano para todos os funcionários.
- A edificação possui 5 pavimentos, o térreo e um subsolo.
- Com exceção das salas de reunião e auditório, o banco possui um ambiente
aberto.
- A edificação encontra-se em uma área de grande movimento, com um muro
como barreira perimetral de 2 metros. Está cercada por edifícios comerciais de
grande porte na sua parte lateral direita e retaguarda.
- O banco prepara-se para lançar este novo produto, que irá revolucionar o
mercado. A concorrência é acirrada e considerada forte no mercado.
- O tempo de investimento neste projeto é de 36 meses.

‘
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- O banco já teve um caso de espionagem (roubo de dados de um projeto),
que o fez perder o “time” e mercado.
- O banco já sofreu ameaças de bomba.
- Tendo em vista o exposto acima solicita-se avaliar e analisar os riscos,
classificando-os.
Obviamente seriam necessários outros dados para que o gerente de
segurança pudesse realizar o estudo de forma mais detalhada.
Para que se possa ter uma ideia clara do emprego do Método de Mosler,
elaboramos a tabela abaixo, com a seguinte classificação, conforme tabela 10:

Tabela 10 - Classificação
RISCO

F

ESPIO-

S

P

E

A

V

I

D

C

Pb

ER

FXS

PXE

I+D

AXV

CXPb

5

4

5

4

4

5

20

20

40

20

800

GRANDE

3

1

4

3

3

2

3

12

15

6

90

MUITO

NAGEM
AMEA-

CLASSE

ÇA

BAIXO

BOMBA

Fonte: Brasiliano (2016)

Pela metodologia de Mosler, o banco em questão, possui um grau de risco
para espionagem considerado como grande, devendo o departamento de segurança
priorizar então medidas fortes de controle de acesso. Quanto ao risco de ameaça de
bomba foi considerado como muito baixo, portanto, embora exista a possibilidade de
ocorrer seu impacto de forma genérica será muito pequeno.
Com esta análise o departamento de segurança, mesmo sem muito subsídio
histórico, pode priorizar os seus investimentos e implantar sistemas. Como já
frisamos anteriormente, mais uma vez, a segurança empresarial sai do achismo e
pode utilizar um ferramental, embasado em metodologias científicas empregadas na
Europa e Estados Unidos, para sensibilizar sua diretoria.

‘
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4.10 Método William T. Fine
O Método T. Fine, estabelece prioridades, integrando o grau de risco com a
limitação econômica, através do cálculo de perigo de cada situação, resultando no
grau de criticidade ou periculosidade, que indica a velocidade da tomada de decisão,
ou seja, se o risco deve ser tratado com maior ou menor brevidade.
Segundo Brasiliano (2016), “A justificativa dos investimentos na segurança
deverá estar diretamente relacionada ao GC. É óbvio que se, por exemplo, o
investimento em sistemas for alto e o grau de criticidade baixo, deve haver uma
forma de balancear o investimento. Com este método obtém-se um parâmetro para
realizar e justificar o investimento na segurança. Caso a empresa não tenha
histórico, o cálculo terá como base dados e avaliações subjetivas”.
A) GRAU DE CRITICIDADE – GC
B) JUSTIFICATIVA DE INVESTIMENTO – JI

A) Grau de Criticidade – GC
O grau de criticidade calcula-se com base em três fatores:
- Consequência – C – são os impactos mais prováveis, tanto financeiros como
danos pessoais, de ocorrer, em caso do evento vir a concretizar-se.
- Exposição ao risco - e - é a frequência que este evento ou perigo costuma
manifestar-se na empresa ou em empresas similares.
- Probabilidade - p - é a real chance do evento vir a acontecer, dentro de uma
escala de tempo.

Para que possam ser mensurados e projetados, os três fatores possuem uma
escala de valores, numérica, que está baseada na experiência e no juízo de Willian
T. Fine.

A fórmula do Grau de Criticidade é:

GRAU DE CRITICIDADE: CONSEQUÊNCIA X EXPOSIÇÃO X PROBABILIDADE
GC: Cx E x P
Resultados entre 0,05 e 10.000.
‘
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Os valores obtidos são resultado de uma classificação intermediária dos
fatores de risco, que decresce de forma linear, assegurando desta forma uma
correção no incremento do GC. Além disso, a fixação destes valores utiliza também
estatísticas e referências, históricas e mundiais.

O resultado está descrito na tabela 11 abaixo.

Tabela 11 - Resultados do grau de criticidade
FATOR

CONSEQUÊNCIA – C

EXPOSIÇÃO – E

PROBABILIDADE – P

Fonte: Brasiliano (2016)

‘

CLASSIFICAÇÃO

VALOR

a) quebra da atividade fim da
empresa, dano superior a um
milhão de dólares

100

b) dano entre US$ 500 mil e
US$ 1 milhão

50

c) dano entre US$ 100 mil e US$
500 mil

25

d) dano entre US$ 1 mil e US$
100 mil

15

e) dano abaixo de US$ 1 mil

5

f) pequenos danos

1

a) várias vezes ao dia

10

b) uma vez ao dia –
frequentemente

5

c) uma vez por semana ou ao
mês – ocasionalmente

3

d) uma vez ao mês ou ao ano –
irregularmente

2

e) raramente – sabe-se que
ocorre, mas não com qual
frequência

1

f) remotamente possível, não se
sabe se já ocorreu

0,5

a) espera-se que aconteça

10

b) completamente possível –
50% de chances

6

c) coincidência se acontecer

3

d) coincidência remota – sabese que já ocorreu

1

e) extremamente remota, porém
possível

0,5

f) praticamente impossível de
ocorrer, uma chance em um
milhão.

0,1
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A escala de valores, para priorização dos riscos está na tabela 12 abaixo:

Tabela 12 - Grau de criticidade
GRAU DE CRITICIDADE – GC

PRIORIDADES – AÇÕES A TOMAR

GC MAIOR OU IGUAL A 200

CORREÇÃO IMEDIATA – RISCO TEM QUE SER
DIMINUÍDO

GC ABAIXO DE 200 E MAIOR OU IGUAL A 85

CORREÇÃO URGENTE – REQUER ATENÇÃO

GC MENOR QUE 85

RISCO DEVE SER ELIMINADO

Fonte: Brasiliano (2011)

Realizado este estudo de priorização dos riscos e perigos da empresa, partese para a justificativa do investimento.

B) JUSTIFICATIVA DO INVESTIMENTO

GC
JI = _____________________________
Fator de custo x grau de correção

Tanto o fator de custo como o grau de correção são, também, escala de
valores descritas nas tabelas 13, 14 e 15 à seguir.

‘
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Tabela 13 - Fator de Custo
CLASSIFICAÇÃO

VALOR

MAIOR QUE US$ 50.000

10

ENTRE US 25.000 E US$ 50.000

6

ENTRE US$ 10.000 E US$ 25.000

4

ENTRE US$ 1.000 E US$ 10.000

3

ENTRE US$ 100 E US$ 1.000

2

ENTRE US$ 25 E US$ 100

1

MENOS QUE US$ 25

0.5

Fonte: Brasiliano (2016)

Tabela 14 - Grau de Correção
CLASSIFICAÇÃO

VALOR

RISCO ELIMINADO – 100%

1

RISCO REDUZIDO – 75%

2

RISCO REDUZIDO ENTRE 50% E 75%

3

RISCO REDUZIDO ENTRE 25% E 50%

4

RISCO REDUZIDO MENOR QUE 25%

6

Fonte: Brasiliano (2016)

Para utilizar-se a fórmula e determinar se o gasto proposto é justificado, devese aplicar os valores das classificações correspondentes e obter-se um valor
numérico. Este valor numérico é denominado “índice de justificação” do rendimento
do investimento proposto.
A princípio, o índice de justificação deverá ser superior a 10, para que o
investimento seja considerado justificado. É óbvio que quanto mais alto for este
índice, maior será o interesse do programa de prevenção.
Um outro estudioso de riscos, R. Pickers, propõe uma variação do método
exposto na escala de valoração do índice de justificação. A tabela que segue abaixo

‘
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foi estabelecida como padrão em 1976, pela Associação Americana de
Gerenciamento de Riscos:

Tabela 15 - Escala de Valoração do Índice de Justificação
FATOR ÍNDICE DE JUSTIFICAÇÃO

COMENTÁRIOS

IJ
IJ MENOR QUE 10

INVESTIMENTO DUVIDOSO

IJ ENTRE 10 E 20

INVESTIMENTO NORMALMENTE
JUSTIFICADO

IJ MAIOR QUE 20

INVESTIMENTO PLENAMENTE JUSTIFICADO,
GRANDE REDUÇÃO DE RISCO

Fonte: Brasiliano (2011)

A maior parte dos riscos, pelo Grau de Criticidade, ordinariamente atinge um
valor compreendido entre 85 e 200, o que significa atenção e atuação urgentes. Por
esta razão pode-se considerar que o valor médio de 100 no GC, é uma medida
correta de redução dos riscos, sendo que o grau de diminuição deve ser menor ou
igual a 5, para obter-se um coeficiente maior ou igual a 20 na justificativa de
investimento.

Esta é uma ferramenta valiosa para o departamento de segurança, pois
possibilita comparar o investimento de segurança com a visão macro da empresa.

Conforme exemplo prático exposto por Brasiliano (2016), uma montadora,
localizada na região da grande São Paulo, deseja saber se investimento que vai
realizar em segurança, estará sendo bem empregado e qual o seu grau de
justificação. A situação é a seguinte:
Tendo em vista a crise global, em outubro de 1998, e necessitando demitir
cerca de 2.500 funcionários, a empresa tem receio que haja tumulto no interior da
fábrica. Se o tumulto ocorrer muitas máquinas consideradas prioritárias poderão
sofrer danos e causar prejuízos acima de US$ 250.000,00. A empresa propõe como
forma de evitar prejuízos maiores a realização de palestras e a elaboração de um

‘
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programa de sensibilização, além da implantação de reforço no esquema de
segurança. A estimativa de investimento previsto é de US$ 45.000,00.
Resolvendo a questão acima, pelo método T. Fine, tem-se os seguintes
dados:
Grau de Criticidade – GC = c x e x p

Considerando os valores para consequência (c) = 25 , exposição (e) = 1 e
probabilidade (p) = 6 , temos:

GC = 25 x 1 x 6 = 150

GC = 150, o que significa que o risco exige correção urgente, isto é, requer
atenção. Logo, a justificativa de Investimento (JI) , pode ser definida:
GC = 150
JI = _____________________________________
Fator de Custo x Grau de Correção
(US$ 45 mil = 6) x (Risco reduz em 50% = 3)

JI = 8,33, o que significa que o investimento é duvidoso, pela escala de
valoração do índice de justificação.
A resposta do departamento de segurança é que o nível de redução do risco,
frente ao investimento é de caráter duvidoso, devendo a empresa repensar as
medidas de segurança propostas e procurar outras mais efetivas.

4.11 Métodos APP e Hazop
Segundo Aguiar (2001), a Análise Preliminar de Perigo (APP) é uma
metodologia indutiva estruturada para identificar os potenciais perigos decorrentes
da instalação de novas unidades e sistemas ou da própria operação da planta que
opera com materiais perigosos.
Esta metodologia procura examinar as maneiras pelas quais a energia ou o
material de processo pode ser liberado de forma descontrolada, levantando, para
‘

49

cada um dos perigos identificados, as suas causas, os métodos de detecção
disponíveis e os efeitos sobre os trabalhadores, a população circunvizinha e sobre o
meio ambiente. Após, é feita uma Avaliação Qualitativa dos riscos associados,
identificando-se, desta forma, aqueles que requerem priorização. Além disso, são
sugeridas medidas preventivas e/ou mitigadoras dos riscos a fim de eliminar as
causas ou reduzir as consequências dos cenários de acidente identificados.
O escopo da APP abrange os eventos perigosos cujas causas tenham origem
na instalação analisada, englobando tanto as falhas de componentes ou sistemas,
como eventuais erros operacionais ou de manutenção (falhas humanas). O grau de
risco é determinado por uma matriz de risco gerada por profissionais com maior
experiência na unidade orientada pelos técnicos que aplicam a análise.
Ainda, segundo Aguiar (2001), A técnica denominada Estudo de Perigo e
Operabilidade – HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY STUDIES) visa identificar os
problemas

de

Operabilidade

de

uma

instalação

de

processo,

revisando

metodicamente o projeto da unidade ou de toda fábrica. Esta metodologia é baseada
em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemática
através do uso apropriado de um conjunto de palavras guias aplicadas a pontos
críticos do sistema em estudo.
O principal objetivo de um Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) é
investigar de forma minuciosa e metódica cada segmento de um processo
(focalizando os pontos específicos do projeto – nós - um de cada vez), visando
descobrir todos os possíveis desvios das condições normais de operação,
identificando as causas responsáveis

por

tais desvios e as respectivas

consequências. Uma vez verificadas as causas e as consequências de cada tipo de
desvio, esta metodologia procura propor medidas para eliminar ou controlar o perigo
ou para sanar o problema de operabilidade da instalação.
O HAZOP enfoca tanto os problemas de segurança, buscando identificar os
perigos que possam colocar em risco os operadores e aos equipamentos da
instalação, como também os problemas de operabilidade que embora não sejam
perigosos, podem causar perda de produção ou que possam afetar a qualidade do
produto ou a eficiência do processo.
Portanto o HAZOP identifica tanto problemas que possam comprometer a
segurança da instalação como aqueles que possam causar perda de continuidade
operacional da instalação ou perda de especificação do produto.
‘
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Com as descrições do método HAZOP, não há pré requisitos suficiente para
que seja aplicado em Análise de Risco Patrimonial, em Edifícios.

4.12 Métodos especulativos - Seguradoras
Segundo Braga (2016), é preciso, também, estabelecer a distinção entre risco
puro e risco especulativo. Os vários autores e estudiosos, principalmente norteamericanos, da Gerência de Riscos, tem classificados os riscos que podem atingir
uma empresa, basicamente, em riscos especulativos (ou dinâmicos) e riscos puros
(ou estáticos).
A diferença principal entre essas duas categorias reside no fato de que os
riscos especulativos envolvem uma possibilidade de ganho ou uma mesma chance
de perda; ao passo que os riscos puros envolvem somente uma chance de perda,
não existindo nenhuma possibilidade de ganho ou de lucro.
Um exemplo clássico que mostra essa diferença é o do proprietário de um
veículo, cujo risco (puro) que está associado a ele é o da perda potencial por
colisão. Se ocorrer eventualmente uma colisão, o proprietário sofrerá, no mínimo,
uma perda financeira. Se não ocorrer nenhuma colisão, o proprietário não terá,
obviamente, nenhum ganho.
Os riscos especulativos podem ser divididos em três tipos: riscos
administrativos, políticos e de inovação.
Os riscos administrativos estão intimamente relacionados ao processo de
tomada de decisões gerenciais: uma decisão errada pode gerar perdas
consideráveis, enquanto que uma decisão correta pode trazer lucros para a
empresa. O problema maior está na dificuldade de se prever, com exatidão, o
resultado que advirá da decisão adotada. Essa incerteza nada mais é do que a
própria definição de risco, conforme visto. Os riscos administrativos podem ainda ser
subdivididos e:
•

Riscos de mercado: são fatores que tornam incerta a venda de um
determinado produto ou serviço, a um preço suficiente que traga
resultados satisfatórios em relação ao capital investido;

‘
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•

Riscos financeiros: dizem respeito às incertezas em relação às
decisões

tomadas

sobre

a

política

econômico-financeira

da

organização;
•

Riscos de produção: envolvem questões e incertezas quanto a
materiais, equipamentos, mão de obra e tecnologia utilizados na
fabricação de um produto ou na prestação de um determinado serviço.

Os riscos políticos, por sua vez, derivam-se de leis, decretos, portarias,
resoluções etc., emanados do Governo Federal, Estadual e Municipal, os quais
podem ameaçar os interesses e objetivos da organização.
Por último, os riscos de inovação referem-se à incertezas decorrentes,
normalmente, da introdução (oferta) de novos produtos ou serviços no mercado e da
sua aceitação (demanda) pelos consumidores.
Os riscos puros, como já mencionamos existem quando há somente uma
chance de perda e nenhuma possibilidade de ganho ou lucro.
As principais perdas acidentais

(diretas e indiretas) resultantes da

materialização dos riscos puros que podem ocorrer numa empresa podem ser
agrupadas em:
•

Perdas decorrentes de morte ou invalidez de funcionários;

•

Perdas por danos à propriedade e a bens em geral;

•

Perdas decorrentes de fraudes ou atos criminosos;

•

Perdas por danos causados a terceiros (responsabilidade da empresa
por poluir o meio ambiente, responsabilidade pela qualidade e
segurança do produto fabricado ou do serviço prestado, entre outras)

Para dar uma ideia do significado, por exemplo, das perdas para o fabricante
de um determinado produto resultantes de um acidente com danos ao consumidor,
vamos enumerar os itens mais importantes que incidiriam sobre a empresa.
•

Pagamento de indenizações por lesões ou morte, incluindo o
pagamento de pensões aos dependentes do reclamante e honorários
advocatícios;

•

Pagamento de indenizações por danos materiais não cobertos por
seguros.

•
‘

Tais indenizações poderiam também incluir.

52

•

Custos de reposição do produto e de outros itens danificados;

•

Perdas de rendimentos operacionais;

•

Custos de recuperação do equipamento danificado;

•

Custos com assistência emergencial;

•

Custos administrativos;

•

Honorários dos advogados dos reclamantes;

•

Tempo e salários perdidos.

•

Honorários dos advogados de defesa;

•

Custos de investigação do acidente;

•

Ações corretivas para evitar repetição do acidente;

•

Queda de produção durante a determinação das causas do acidente e
durante a adoção de ações corretivas;

•

Penalidades por falhas na adoção de ações corretivas de riscos,
defeito ou condições que violam preceitos legais;

•

Tempo perdido do pessoal da empresa fabricante;

•

Obsolescência do equipamento associado ao produto que deverá ser
modificado;

•

Aumento das tarifas de seguros;

•

Perda de confiança perante a opinião pública;

•

Perda de prestígio;

•

Degradação moral

Normalmente, considera-se que a Gerência de Riscos trata apenas das
questões relativas à prevenção e ao financiamento dos riscos puros. Entretanto, vale
mencionar que muitas de suas técnicas podem ser igualmente aplicadas aos riscos
especulativos.
O confronto entre esses dois riscos e respectivos gerenciamentos, no âmbito
de cada empresa, pode ser evidenciado por meio da figura 3 à seguir

:

‘
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Figura 3 - Gerência de risco
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EMPRESARIAL
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(MANAGEMENT RISK)
GESTÃO
OPERACIONAL
Fonte: Braga (2016)

4.13 Fluxograma da Norma da CETESB
A diretriz da norma da CETEB P4261, conforme o fluxograma abaixo, mostra
as fases do estudo para análise de riscos.
Pelo fluxograma na figura 4, não abrange estudos completos para uma
análise de risco de forma global.
‘
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Figura 4 - Fluxograma

Fonte: Norma técnica P4261 CETESB (2011)

4.14

ISO 31010
A ISO 31010 consegue mapear e indicar diretrizes para uma análise de risco,

de forma abrangente e com visão global dos riscos, conforme as 28 ferramentas
listadas na figura 5, a seguir.

‘
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Figura 5 - Ferramentas ISO 31010

Fonte: notas de aula Brasiliano (2016)

O fluxograma da norma ISO 31010, descrito na figura 6, indica a comunicação
e consulta, assim como monitoramento e revisão, como fundamentais para o
processo de análise de riscos.

‘

56

Figura 6 - Fluxograma ISO 31010

Fonte: notas de aula Brasiliano (2016)

‘

57

5 ESTUDO DE CASO - RESULTADOS PRÁTICOS DE UM ESTUDO DE CASO
POR MEIO DO MÉTODO BRASILIANO
Este capítulo apresenta uma análise de risco na segurança patrimonial de um
edifício de alto padrão, na cidade de São Paulo, utilizando o Método Brasiliano.
5.1 Conceito de segurança – análise de riscos
A análise de riscos no Método Brasiliano é caracterizada por um processo
sistemático que objetiva compreender a natureza do risco e minimizar o nível de
risco, fornecendo bases para a avaliação dos riscos corporativos e facilitando o
processo de tomada de decisões e tratamento dos riscos.
A partir da análise de riscos do Método Brasiliano é possível elaborar um
plano de segurança para gerenciamento dos riscos.
O presente estudo de caso, avalia o nível de exposição de um
empreendimento real, um edifício de alto padrão na cidade de São Paulo,
denominado neste estudo apenas como Edifício R, frente aos riscos de segurança
patrimonial, englobando ambiente externo, como região geográfica na cidade,
juntamente com o índice de criminalidade; fatores internos, englobando desde a
arquitetura, equipe de segurança, funcionários de cada unidade autônoma,
visitantes, e colaboradores; e também fatores adversos, como por exemplo, queda
de aeronave.

5.1.1 Coleta de dados
Os dados extraídos foram frutos de observações in loco, informações
discutidas em reuniões e entrevistas com os responsáveis pelo empreendimento,
cedidas pelo escritório Brasiliano & Associados.

5.1.2 Teste de observância
Permite verificar a validação dos processos, controles, normas e sistemas
integrados aplicados e utilizados na empresa, através de:
•

Análise

da

documentação

disponível:

avaliação

de

plantas

disponibilizadas.
•
‘

Levantamento em campo para reconhecimento do entorno do edifício.
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5.1.3 Análise de dados
A análise dos dados colhidos foi efetuada em reuniões do tipo brainstorming,
empregando a metodologia própria da Brasiliano & Associados, atendendo aos
requisitos exigidos pelo ISO/IEC Guide 73:2002 (ISO 31.000 – Diretrizes sobre
Princípios e Implementação da Gestão de Riscos), com base no Método Brasiliano.

5.2 Identificação dos riscos
No Método Brasiliano, assim como em outros métodos, a identificação dos
riscos consiste em processos de busca, reconhecimento e descrição dos riscos.

5.2.1 Identificação dos processos críticos
A identificação dos riscos no Método Brasiliano tem como base a análise dos
processos críticos, cujo objetivo é identificar as principais causas dos riscos versus
os processos críticos de cada área. O BIA - Business Impact Analysis possibilita
avaliar processos críticos e inseri-los em uma escala de criticidade visualizada por
meio de uma matriz, a partir dos seguintes critérios de avaliação: impacto no
negócio; tempo de tolerância e avaliação do impacto no negócio.
O resultado do cruzamento do nível de impacto versus o nível de avaliação de
tolerância ao tempo é apresentado em uma matriz, onde cada nível de criticidade de
cada processo determina se ele é crítico ou não, podendo ser classificado como
Crítico, Moderado e Leve. Essas informações permitem que o gestor determine a
prioridade em relação aos processos críticos facilitando a tomada de decisão.
Um comparativo, entre o Edifício R e um edifício onde não foi feito a análise
de riscos, é a ausência das informações, como as descritas nas figuras 7 e 8, onde
não seria possível a diferenciação com critérios, dos impactos entre acesso de
veículos, doca, perímetro, pavimento tipo, estacionamento, áreas comuns e central
de segurança.

‘
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Figura 7 - Identificação dos processos críticos do Edifício R

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Figura 8 - Matriz de identificação dos processos críticos do Edifício R

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.2.2 Análise situacional
No Método Brasiliano, a análise situacional possibilita uma visão holística e
bem acurada dos riscos, bem como seus fatores de risco por meio de uma avaliação
das condições de segurança do processo ou da área; do mapeamento histórico de
ocorrências (caso exista); e da identificação dos controles na área.

‘
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Os dados da análise situacional do Edifício R foram extraídos a partir de
visitas ‘in loco’ no local do edifício e na realização dos processos a partir de
entrevistas com gestores, análises de plantas baixas, estudos de normas que se
aplicam ao caso, seguindo os testes: teste de compreensão e teste de observância.

A) Estrutura do empreendimento
O Edifício R é um empreendimento comercial de altíssimo padrão, localizado
na Avenida Nações Unidas. Por motivos de sigilo, não serão informadas a sua
localização com precisão.
O edifício R o tem fácil acesso pela Marginal Pinheiros, Avenida Roque
Petroni Junior, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, Avenida Chucri Zaidan e
Avenida Jornalista Roberto Marinho.

B) Análise do entorno ao empreendimento
Foi verificado que nas proximidades do empreendimento, como a Avenida
Jornalista Roberto Marinho, há uma região com resquícios de ocupação
desordenada e povoada por uma população classificada como socioeconômica
baixo, que mesmo urbanizada, os moradores são os mesmos que anteriormente
estavam no local.
Dentro deste cenário, há normalmente um ambiente de proliferação de crimes
relacionados à violência urbana como furtos, assaltos, desinteligência e tráfico de
drogas.

C) Índices de criminalidade
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), por força da lei
estadual nº. 9.155/1995 e por adotar uma política de transparência na divulgação de
dados, publica trimestralmente no Diário Oficial do Estado as estatísticas de
criminalidade.
Para o Edifício R, localizado na Avenida das Nações Unidas em São Paulo,
foi analisada a região do Brooklin – 2 Seccional.
De acordo com os números disponibilizados pela SSP-SP, o homicídio doloso
que apresentou tendência de aumento.
Porém, ao realizar uma análise mais detalhada e considerar outros aspectos
como o alto padrão do empreendimento, o nível do perfil econômico-social do
‘
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público que o frequentará e pouca tendência de melhoria na segurança pública,
podemos concluir que há uma prospecção de considerável exposição aos perigos de
furto e assalto a transeuntes, furto e roubo de veículos, homicídio doloso e latrocínio.

5.2.3 Listagem, definição e classificação dos riscos
O Método Brasiliano determina que a listagem dos riscos deve ser realizada
por meio de reuniões do tipo brainstorming, para o levantamento dos riscos
conhecidos e, também, dos riscos desconhecidos. Por riscos desconhecidos
entende-se aqueles que nunca aconteceram no contexto da empresa, porém são
riscos exequíveis e, portanto, são passíveis de ocorrer.

Uma vez realizada a listagem dos riscos, o Método Brasiliano é possível
definir os riscos e classifica-los. Essa classificação ajuda a empresa a ter uma visão
do portfólio dos riscos, de acordo com suas principais causas. A classificação dos
riscos é baseada em sua origem/natureza e não em seu impacto na empresa e seu
patrimônio, conforme a tabela 16.

‘
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Tabela 16 - Listagem, definição e classificação dos riscos do Edifício R

LISTAGEM

DEFINIÇÃO DO RISCO

Risco relacionado ao roubo através de
uma ação armada mediante grave
Roubo nas
ameaça ou violência, com o intuito de
01 dependências do
subtrair quaisquer itens bens nas
condomínio
dependências
internas
do
empreendimento.
Risco relacionado a subtração de
Furto nas
quaisquer itens (pertences pessoais,
02 dependências do
materiais, equipamentos, etc.) nas
condomínio
dependências do empreendimento.
Risco relacionado a uma forma de ação
de protesto coletivo nas dependências
externas do complexo, em geral com
cartazes e gritos de ordem contra alvos
específicos, como o governo, por
03 Manifestação externa exemplo. O foco da manifestação
pacífica é atingir a mídia e as pessoas
através
de
mensagens.
Os
manifestantes pertencem a grupos
ativistas.
Risco relacionado a "trotes" ou mesmo
atitude política contra empresas locadas
no empreendimento, podendo gerar
04 Ameaça de bomba
paralisação
das
atividades
ou
evacuação do edifício.
Risco
relacionado
a
condições
vulneráveis que propiciam a sabotagem
Sabotagem em áreas nas áreas técnicas (gerador, central de
ar-condicionado, etc.), bem como atingir
05
técnicas
a imagem do empreendimento, através
da danificação ou paralisação de um
sistema crítico.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

CLASSIFICAÇÃO

Operacional

Operacional

Operacional

Operacional

Operacional

5.2.4 Identificação dos fatores de risco
O Método Brasiliano determina que os fatores de risco podem ser
compreendidos como a origem/causa de cada evento identificado como risco em
cada processo ou área. A partir desta identificação é possível apresentar diagramas
de causa e efeito (diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe) e utilizados para o
entendimento dos fatores que influenciam a concretização de cada tipo de risco
identificado. A seguir , nas figuras 9 à 13, são apresentados os diagramas de causa
e efeito relacionados a análise do Edifício R, que tratam dos seguintes riscos:

‘

•

Roubo nas dependências do condomínio (figura 9);

•

Furto nas dependências do condomínio (figura 10);
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•

Manifestação externa (figura 11);

•

Ameaça de bomba (figura 12);

•

Sabotagem em áreas técnicas (figura 13).

Figura 9 - Roubo nas dependências do condomínio

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Figura 10 - Furto nas dependências do condomínio

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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Figura 11 - Manifestação externa

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Figura 12 - Ameaça de Bomba

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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Figura 13 - Sabotagem em áreas técnicas

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Sem a identificação dos fatores de riscos, no caso de um empreendimento
onde não exista a análise de risco, não seriam tomadas as devidas precauções para
mitigação de futuras ocorrências.

5.2.5 Identificação da motricidade
O Método Brasiliano determina que, uma vez realizada a identificação dos
fatores de risco, é preciso visualizar estrategicamente quais são os fatores comuns a
todos os riscos identificados e quais são os mais motrizes, conforme descrito no
capítulo 5 deste estudo de apresenta o referido método. As tabelas 17 e 18,
apresentam as fraquezas e ameaças relacionadas ao Edifício R.

‘
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Tabela 17- Fraquezas

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
Tabela 18 - Ameaças

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.2.6 Matriz SWOT/FOFA
No Método Brasiliano, a Matriz SWOT/FOFA apresenta o conjunto de
fraquezas e ameaças e os pontos fortes e oportunidades em relação a análise de
riscos realizada para o Edifício R. Esta matriz permite a visualização do todo,
enquanto que o diagrama de causa e efeito demonstra apenas o risco analisado.
Na matriz SWOT/FOFA apresentada na figura 14, a prioridade foi o critério
das numerações mais altas e negativas, o que possibilitou a criação de um ranking

‘
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para as ações, facilitando o processo de tomada de decisão. A figura 15 apresenta a
Matriz Magnitude x Importância da análise de riscos do Edifício R.

Figura 14 - Matriz SWOT/FOFA

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Figura 15: Matriz Magnitude x Importância

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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5.2.7 Fatores de riscos comuns
A elaboração da Matriz SWOT/FOFA que identificou as fraquezas e as
ameaças relacionadas à análise de riscos do Edifício R e, também da matriz
magnitude x importância possibilitou a identificação dos fatores de riscos comuns,
conforme a figura 16.

Figura 16 - Fatores de riscos comuns

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.3 Análise e avaliação dos riscos – inerente
De acordo com o Método Brasiliano, o risco inerente tem como base a
avaliação dos riscos sem considerar a execução de controles para mitiga-lo. Essa
análise permite a compreensão do nível de risco e sua natureza e auxilia a definição
de prioridades e opções de tratamento dos riscos identificados.

5.3.1 Probabilidade x impacto
A probabilidade do risco é obtida por meio de três critérios e, cada um deles,
possui um peso diferenciado. Podemos observar na figura 17, com base no seu
grau de importância (impacto), que são eles: segurança/controle (peso 5);
frequência/exposição (peso 4); intervalo (peso 3).
‘
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Figura 17 - Probabilidade x impacto

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.3.2 Matriz de riscos
No Método Brasiliano a avaliação dos riscos compara os níveis de riscos com
os critérios pré-estabelecidos. Nas figuras 18 e 19, com a matriz de riscos é possível
visualizar os pontos de cruzamento (horizontal e vertical) da probabilidade de
ocorrência de um impacto.

‘
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Figura 18 - Matriz de riscos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Figura 19 - Legenda da Matriz de Riscos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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5.3.3 Nível de riscos
O Método Brasiliano estabelece que ao finalizar a etapa de determinação de
criticidade de cada risco, é preciso elaborar o nível de risco do processo e/ou área.
Trata-se de um índice que é calculado toda vez que se realizada uma avaliação de
riscos, e possibilita a mensuração do grau de riscos dos processos e/ou áreas
analisados, conforme a figura 20.

Figura 20 - Nível de riscos

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.4 Análise e avaliação dos riscos – residual
O risco residual é compreendido como a análise e avaliação dos riscos que
considera os controles já existentes no Edifício R. Isso possibilita uma reavaliação
dos controles existentes e, casos seja necessário, podem ser realizados ajustes. A
análise e avaliação dos riscos residuais possibilita confirmar a efetividade dos
controles durante os testes de auditoria.

‘
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5.4.1 Walkthrough – avaliação dos controles existentes
O Walkthrough, mostrado na figura 19, serve para a confirmação da eficácia
dos controles identificados nos processos e áreas em estudo pertencentes ao
Edifício R
Tabela 19: Walkthrough – avaliação dos controles existentes no Edifício R
Controle

Definição do
Tipo do controle
Controle

Periodicidade

Categoria do
controle

Parecer

CFTV

Câmeras
instaladas em
pontos
estratégicos.

Preventivo

Diária

Manual

Ineficaz

Controle
de acesso

Pontos de
controle de
acessos .

Preventivo

Diária

Automático

Ineficaz

Efetivo de
segurança

Efetivo de
segurança
posicionado em
Preventivo
pontos
estratégicos do
Edifício R.

Alarmes e
sensores

Pontos de
sensores e
alarmes em
áreas
estratégicas da
unidade.

Instalação de
luminárias em
Iluminação pontos
vulneráveis da
unidade

Manual

Ineficaz

Detectivo

Diária

Automático

Ineficaz

Preventivo

Diária

Manual/automá
tico

Eficaz

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘

Diária

Resultado
As câmeras
instaladas na
unidade não
suprem a
necessidade de
segurança, uma
vez que a maior
parte do local se
encontra sem
monitoramento.
A unidade não
possui controle
de todas as
áreas, ainda, o
procedimento é
falho.
O atual
dimensionamento
do efetivo não
atende a
operação.
A unidade não
possui botão de
pânico ou
alarmes em
áreas críticas ao
funcionamento do
condomínio.
As áreas
externas e
perimetrais
possuem
iluminação por
sensores de
presença e
fotossensíveis.
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5.4.2 Probabilidade x impacto
A probabilidade x impacto também é comparada nos riscos residuais,
conforme figura 21.
Figura 21 - Probabilidade x impacto – riscos residuais

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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5.4.3 Matriz de riscos
No Método Brasiliano, a elaboração da matriz de riscos residuais, conforme a
figura 22, utiliza a metodologia e os critérios da matriz de risco.
Figura 22 - Matriz de riscos residuais

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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5.4.4 Nível de riscos
O nível de riscos, apresentado na figura 23, apresenta os níveis de riscos
residuais conforme determinações do método Brasiliano.

Figura 23 - Nível de riscos residuais

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

5.5 Respostas aos riscos
As respostas aos riscos analisados no Edifício R, conforme o Método
Brasiliano, possibilitou a elaboração de um plano de ação, com o objetivo de: evitar
o risco; aceitar o risco; reter; reduzir; transferir e/ou compartilhar.
A elaboração do plano de ação utilizando o Método Brasiliano é importante
para a identificação dos riscos e para a elaboração de uma estratégia que facilita a
tomada de decisões dos gestores, frente a eventos de riscos.
Em um empreendimento onde não haja nenhuma análise de riscos, não
haveria um plano de ação, transferindo os riscos, simplesmente ao acaso.

5.5.1 Plano de ação
O plano de ação aborda os principais facilitadores da análise de risco, e
aborda as formas de estratégias e recursos que deverão ser implementados para a
segurança do Edifício R utilizando o Método Brasiliano, a saber:
A. Central de Segurança;
B. Controle de Acesso;
‘
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C. Circuito Fechado de Televisão;
D. Sensores / Alarmes;
E. Rondas;
F. Comunicação;
G. Política / normas e procedimentos
H. Efetivo de segurança.

A) CENTRAL DE SEGURANÇA
A Central de Segurança do Edifício R possui uma filosofia de ser uma central
multidisciplinar, ou seja, neste mesmo espaço estão alocados os equipamentos e
softwares que monitoram os Sistemas de Segurança (controle de acesso, alarme,
incêndio, CFTV, sonorização e elevadores).
Importante ressaltar, caso seja um condomínio único, com mais de um
edifício, a central de segurança deve ser uma única, unificando a segurança de
todos os edifícios.
Seja qual for a estratégia, será necessário que as centrais de segurança
obedeçam às necessidades de controle e restrição de acesso, através dos meios
técnicos dissuasão, detecção e reação.
Outro ponto importante é garantir a operacionalidade da Central de
Segurança e, nesse caso, recomenda-se outra central com necessária estrutura
para contingência.

B) CONTROLE DE ACESSO
Em um empreendimento onde não há análise de risco, o acesso é feito por
porteiros, geralmente sem treinamento algum, onde o controle em muitos casos, é
feito com o pré-conceito de que um carro novo ou um visitante muito bem vestido,
não causa risco algum, tendo em muitos casos acesso liberado sem nem ao menos
perguntar o nome do visitante.
O controle de acesso caracteriza-se pelo ponto mais crítico com relação à
segurança do empreendimento, uma vez que a falta deste item poderá causar
incidentes irreparáveis para o empreendimento.
O controle efetivo no hall da recepção do Edifício R, através de controle e
cadastro das pessoas que entrarem nas torres é condição importante na mitigação
dos riscos levantados.
‘
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Os subsolos onde existem estacionamentos, docas e acesso de motoboys
também deverão ter um controle de acesso ostensivo, devendo os visitantes e
prestadores de serviços seguir a partir dali para a recepção do térreo para cadastro.
Jamais deverão acessar diretamente qualquer andar das torres antes do cadastro e
triagem na recepção localizada no andar térreo.
É possível dividir a função do controle de acesso em duas partes, uma de
responsabilidade da recepção e outra por meios tecnológicos operados pelos
próprios funcionários das empresas condôminas.
Para acessar os elevadores, os pedestres deverão passar por uma barreira
através de catracas, que serão liberadas somente através de cartões de
proximidades cadastrados e liberados pela recepção.
Todos os procedimentos descritos acima serão acompanhados pelos
seguranças locados nos bloqueios e pela central de operação através das câmeras
do sistema de CFTV.
Sendo assim, o efetivo controle dos acessos de dará nos halls das torres e
seus andares de subsolo, onde se concentram docas de carga e descarga e
estacionamentos.
Formas de acesso ao Edifício R:
•

Funcionários a pé: Os funcionários a pé deverão acessar o edifício pela
recepção principal, que está localizada no pavimento térreo. O acesso
acontecerá através de catracas, que serão liberadas somente com a
apresentação dos cartões de proximidades, caso haja o esquecimento
do crachá, os funcionários deverão se encaminhar para a recepção e
retirar crachá provisório, válido somente para o dia de trabalho, após
essa validação o cartão será bloqueado automaticamente.

•

Funcionários com veículos: todo funcionário que acessar o edifício pelo
subsolo, deverá dirigir-se aos elevadores para o piso térreo. Será
obrigatório o acesso a este pavimento, pois ali estão os elevadores aos
andares tipo.

•

Dessa forma todos os colaboradores deverão passar pelas catracas de
acesso do pavimento térreo.

•

Visitantes e prestadores de serviço a pé: todos os prestadores de
serviços e visitantes deverão se encaminhar para a recepção do térreo,
onde serão atendidos e identificados. Após a identificação do

‘
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funcionário e autorização para acessar o edifício, o mesmo receberá
um crachá (cartão proximidade) onde apresentará nas catracas
liberando-o a subir para o referido andar. Ao sair o crachá deverá ser
depositado na urna cofre das catracas indicadas, liberando assim sua
saída.
•

Visitantes e prestadores de serviço de veículos: o acesso de
prestadores de serviços e visitantes com veículos será de forma
idêntica aos acessos descritos acima, deverão entrar pelo subsolo,
encaminhar a recepção do térreo e fazer o devido cadastramento, após
o término da visita o mesmo deverá se dirigir aos caixas de pagamento
do estacionamento para validação do ticket e após esse procedimento
será autorizado a passar pelas cancelas de saída.

•

Docas: todo acesso de prestadores de serviços que se destinam para
carregamento seja ela, mercadorias, grandes entregas e entre outras,
deverão passar pelas docas e fazer o cadastramento devido no local.
Após esse cadastramento, os mesmos deverão ocupar o elevador de
serviço para chegar até o seu destino.

•

Recepção de motoboys: recomendamos que, para maior segurança do
edifício, seja criada uma recepção de motoboys no subsolo, onde os
mesmos se cadastrarão e seu acesso seja diretamente pelo elevador
de serviços do mesmo piso, evitando uma maior circulação por dentro
do prédio e elevadores sociais.

C) CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO
O Circuito Fechado de Televisão tem um valor de inibição muito forte, além de
ser a ferramenta principal para auxiliar o operador do sistema a “enxergar” o que
acontece do lado de fora da central, visto que esta estará localizada longe de
qualquer visualização e em local protegido.
Dentro deste enfoque sugerimos a implantação de câmeras nos seguintes
pontos:

‘

•

Acessos principais;

•

Carga e descarga – docas;

•

Hall dos elevadores;
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•

Área interna dos elevadores;

•

Áreas externas;

•

Central de segurança;

•

Estacionamentos;

•

Acessos a grupos geradores, casas de máquinas, áreas críticas em
geral.

A implantação de câmeras visa um monitoramento rápido dos pontos
podendo ser controlado pela central de segurança, gerenciando toda a situação de
contingência.
O sistema de armazenamento das imagens deverá ser digital com recursos
de comunicação via rede ou Internet, grande capacidade de armazenamento de
imagens, entre outros.
O sistema de CFTV deverá possibilitar a criação de um banco de imagens, ou
seja, a um simples comando do operador determinada câmera deverá gerar uma
imagem (foto) do exato momento que o operador der o comando. Essa imagem
(foto) deverá ser salva no banco de imagens com data e hora.
Existem muitos empreendimentos que não possuem análise de riscos e
possuem CFTV, porém na maioria dos casos, não possuem cópias de segurança,
ou ainda caso possuam cópias, encontram-se em locais de acesso possível sob
ameaça.

D) SENSORES E ALARMES
Os alarmes têm por objetivo acionar a central para o caso de uma
contingência, no menor espaço de tempo possível.
Dentro deste enfoque sugerimos que sejam utilizados os seguintes
dispositivos:
•

Botão de Pânico: Botões de pânico são dispositivos que funcionam
com ou sem fio através de rádio frequência. A função desses
dispositivos é permitir às pessoas informem a central, de maneira
silenciosa e discreta, sobre a ocorrência de algum problema. Os postos
de seguranças deverão carregar botões de pânico sem fio que deverão
ser

acionados

frente

à

ocorrência

de

algum

problema.

As

recepcionistas deverão ter botões de pânico em seus postos de
‘
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trabalho, para um acionamento de contingência. Todos os botões
descritos acima deverão ser monitorados pela central de segurança e
endereçáveis, ou seja, a central deverá saber qual botão originou o
chamado. A própria central de segurança deve possuir botão de pânico
específico para informar uma central remota de monitoramento
externa, que poderá ser a central das torres irmãs sobre a ocorrência
de problemas.
•

Contatos

Magnéticos

de

Porta:

Algumas

portas

deverão

ser

monitoradas por meio de contatos magnéticos que informarão a central
sobre

sua

visualizando

abertura
suas

independentemente
imagens

ou

não.

de

o

Estas

operador
portas,

estar

quando

indevidamente abertas ocasionaram alarmes e ações imediatas por
parte da equipe de segurança.

E) RONDAS
As rondas têm a função de examinar as áreas internas e externas do Edifício
R. Estas podem ser feitas a pé nas áreas internas e de motocicletas nas áreas
externas.
Nas áreas internas as rondas podem ser realizadas mediante um controle
eletrônico para que seja verificado se todos os pontos importantes foram
contemplados.
O controle de ronda automatizado tem por finalidade controlar, em tempo real,
as situações contingências em toda a área do condomínio.
Dentro desta filosofia é sugerido que seja implantado o sistema por
dispositivos de resposta (microcircuitos encapsulados em aço inox, substitutos das
chaves de rondas), e pelo pen ronda (coletor portátil de dados), que transfere
automaticamente todas as informações para a Central de segurança.
Isto tem como vantagem a ronda em tempo real, ou seja, monitoração 24
horas por dia e um diagnóstico instantâneo de qualquer situação do condomínio,
permitindo a tomada de decisões na hora da ocorrência, com a consequente
melhoria da performance operacional.
Outra forma de controlar a ronda é através da rádio comunicação com a
central. Em cada ponto de controle o rondante é obrigado a realizar um contato com
a central.
‘
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Esta forma de comunicação é importante também nas rondas externas, onde
serão verificadas as possíveis anomalias. Estas rondas externas têm uma função
importante, pois aponta a possibilidade de eventos danosos nas áreas externas.

F) COMUNICAÇÃO
É indispensável um sistema permanente de comunicação entre todos os
postos e áreas. O sistema tem de oferecer meios para:
•

Comunicar acidentes, atividades suspeitas ou qualquer emergência;

•

Avisar ou alertar toda a equipe em qualquer lugar do edifício;

•

Receber informações ou enviar instruções à equipe.

O sistema de comunicação deve ser independente, não sendo aconselhada
sua utilização para outros fins. É necessário que cada posto (móvel e fixo) esteja
integrado com a central, para a devida coordenação.
É necessário que cada posto (móvel e fixo) esteja integrado com a central,
para a devida coordenação.
Será proposto pela consultoria qual o sistema de comunicação mais
adequado que o Edifício R poderá implantar.

G) POLÍTICA / NORMAS E PROCEDIMENTOS
As normas e procedimentos devem estar bem estruturados observando todas
as nuances com relação aos períodos de atividade e funcionamento do
empreendimento, observando sempre o aspecto de segurança do patrimônio e das
pessoas.
Normas e procedimentos formalizados são necessários para que as equipes
de segurança estejam realizando suas tarefas de forma padronizada observando
pontos importantes tais como:

‘

•

Quem faz,

•

O que,

•

Como,

•

Quando,

•

Onde.
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Normas bem definidas contribuem para que as atividades da equipe de
segurança sejam melhor realizadas, facilitando o acompanhamento dos medidores
desta equipe por parte da gestão de segurança e administração do condomínio.

H) EFETIVO DE SEGURANÇA
Os elementos humanos (RH de Segurança) do Edifício R deverão ser
colaboradores proativos no sistema, e funcionarão como tomadores de decisão e
elementos de reação a eventos ocorridos, ou seja, utilizarão os meios tecnológicos
do edifício para saber dos eventos que estão acontecendo, em tempo real, e tomar
as decisões.
O treinamento deve ser programado de forma que a equipe de segurança
possua os conhecimentos e técnicas sobre o “modus operandi” de marginais,
abordagem de suspeitos e de segurança comunitária.
Cabe ressaltar que este quesito é básico para a operacionalidade do sistema
de segurança.
A seleção da equipe é importante, e na seleção deverão ser verificados:
•

Padrão do homem: grau de escolaridade;

•

Qualificação em Segurança – Treinamento básico;

•

Levantamento Cadastral;

•

Controle Sócio Econômico – programa de prevenção;

•

Teste de Integridade: verificação da possibilidade de desvio de
comportamento.

O altíssimo padrão do empreendimento exige uma equipe treinada e
preparada a responder as ocorrências de eventos da melhor forma possível zelando
pelo patrimônio das empresas e pela vida das pessoas:

‘

•

Vigilantes;

•

Vigilante Rondante;

•

Operador;

•

Líder de Segurança;

•

Chefe de Segurança;
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•

Recepcionista;

•

Recepcionista Bilíngue.

5.6 Projeção futura
5.6.1 Matriz de riscos
A matriz de riscos, na figura 24, é baseada em projeções futuras, elaborada
com base no Método Brasiliano.
Figura 24 - Matriz de riscos – projeção futura

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
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5.6.2 Nível de riscos
O nível de riscos, utilizando o Método Brasiliano, com base nas análises de
probabilidade x impacto de projeções futuras, conforme a figura 25.
Figura 25 - Nível de riscos – projeção futura

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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6 CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que todas as instalações enfrentam um certo nível
de risco associado a vários tipos de ameaças, que podem ser resultados de eventos
naturais, acidentais, ou atos intencionais para causar danos. Independentemente da
natureza da ameaça, os gestores de um edifício de alto padrão – como Edifício R
analisado no presente estudo – têm a responsabilidade de limitar ou controlar os
riscos dessas ameaças na medida do possível.
Este estudo apresentou uma análise de riscos na segurança patrimonial de
um edifício de alto padrão na cidade de São Paulo, utilizando o Método Brasiliano.
Com o Método Brasiliano, é possível integrar as ferramentas para que seja
possível tomar a decisão do tratamento das causas dos riscos. Risco(s) este(s),
principalmente localizados no quadrante vermelho da matriz.
Após a obtenção do risco inerente e residual, com a resposta aos riscos,
saberemos quais os riscos mais importantes, trabalhando com a matriz de risco,
identificando no quadrante vermelho.
Para priorizar, será feito o cruzamento da Matriz de Risco X Matriz de Impacto
Cruzado, a assim, atuar nos riscos da matriz. Para isto, com este risco que foi
priorizado, através do diagrama de causa e efeito, verificamos como atuar na causa
do risco, focado no 5W 2W.
Com o monitoramento e análise crítica, verificamos o nível de risco, assim
como sua criticidade, ou seja, saber a condição do risco, se está estável, acima ou
abaixo do original.
O Método Brasiliano possibilitou o estabelecimento de métodos e critérios de
gestão e análise de riscos corporativos, para atender aos gestores de segurança do
Edifício R, de modo abrangente e completo, pois possibilita que o processo de
gestão e análise de riscos corporativos passe por sete fases:
a) Comunicação e consulta;
b) Contexto estratégico;
c) Análise e avaliação de riscos – inerente;
d) Análise e avaliação de riscos – residual;
e) Respostas aos riscos;
f) Monitoramento e análise crítica.
‘
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A realização de uma análise de riscos na segurança patrimonial de um
edifício de alto padrão, utilizando o Método Brasiliano foi importante, pois é
impraticável e, até mesmo, impossível, que um sistema de segurança seja
totalmente seguro o tempo todo. Assim, os gestores de segurança precisam adotar
estratégias de gestão de risco e um plano de ação adequado para determinar quais
práticas de segurança devem ser implantadas.
A identificação, mensuração e classificação dos riscos constituem um prérequisito importante para a segurança operacional sustentável, e o Método
Brasiliano forneceu todas as ferramentas necessárias para que tal análise pudesse
ser realizada no Edifício R.
Concluiu-se que a utilização prática do Método Brasiliano no Edifício R
possibilitou o mapeamento e controle do edifício como um todo, de forma completa e
abrangente, o que permitiu a análise de dados presente e a elaboração de projeções
futuras.
A aplicação das instruções, assim como o constante feedback para o
aperfeiçoamento possibilitou o aperfeiçoamento e adaptação do resultado da
consultoria de segurança e modificações físicas no local analisado, que são
imprescindíveis para o sucesso esperado. A partir de todas as análises de riscos
realizadas para o Edifício R, utilizando o Método Brasiliano, foi elaborado um plano
de ação que abrangeu os seguintes pontos estratégicos:
A. Central de Segurança;
B. Controle de Acesso;
C. Circuito Fechado de Televisão;
D. Sensores / Alarmes;
E. Rondas;
F. Comunicação;
G. Política / normas e procedimentos
H. Efetivo de segurança.

Podemos comparar para concluir, na figura 26 e 27, temos um projeto sem
análise de risco, e outro com análise de risco.

‘
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Figura 26 - Planta térreo - Torre 1, considerando somente arquitetura

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘

88

Figura 27 - Planta térreo - Torre 1, considerando projeto de análise de risco

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

‘
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A elaboração deste estudo foi de grande valia para o aprimoramento
acadêmico e profissional do pesquisador, pois possibilitou o conhecimento teórico e
prático da aplicação do Método Brasiliano na análise de riscos na segurança
patrimonial.
Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se a comparação da
análise de risco de segurança patrimonial realizada com o Método Brasiliano com
outros métodos de análise que, por estarem defasados ou não considerarem a
realidade brasileira, não atendem às necessidades de análises para o Brasil. O
Método Brasiliano é abrangente e possibilita que a análise de riscos seja realizada a
partir dos critérios estabelecidos pela legislação e normas brasileiras, o que
possibilita melhores resultados no plano de ação e facilita a tomada de decisão dos
gestores.

‘
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ANEXO I – MÉTODO BRASILIANO

1.Embasamento do Método Brasiliano

O método Brasiliano, segue como premissas os seguintes documentos:
PL 001 - Política de Gestão de Riscos Corporativos da Empresa Brasiliano &
Associados.
COSO ERM 2004 – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – Enterprise Risk Management.
COSO ICIF 2013 – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – Internal Control – Integrate Framework.
ABNT ISO GUIA 73:2009 – Gestão de Riscos – Vocabulário.
ABNT NBR ISO 31.000:2009 – Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes.
ABNT NBR ISO 31.010:2012 – Gestão de Riscos – Técnicas para o Processo
de Avaliação de Riscos.
Declaração de Posicionamento do IIA - Instituto dos Auditores Internos: As
Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles.

2.Definições dos termos utilizados no Método Brasiliano

Análise de riscos: Processo sistemático para compreender a natureza do
risco e deduzir o nível de risco. Fornece a base para a avaliação de riscos e para
decisões sobre o tratamento de riscos.
Apetite ao risco: Quantidade e tipo de riscos que a organização está
disposta a assumir para atingir seus objetivos.
Arquitetura da gestão de riscos: Fundamentos e arranjos organizacionais
necessários à concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria
contínua da gestão de riscos da organização. Os fundamentos incluem a política, os
objetivos, os mandatos e o comprometimento para gerenciar riscos. Os arranjos
organizacionais incluem planos, relacionamentos, responsabilidades, recursos,
processos e atividades.
Atitude perante o risco: Abordagem da organização para avaliar e
eventualmente buscar, manter, assumir ou afastar-se do risco.
‘
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Avaliação de riscos: Processo global de estimar a magnitude dos riscos, e
decidir se um risco é ou não tolerável, bem como propor formas de mitigação dos
riscos constatados.
Comunicação e consulta: Consulta processos contínuos e iterativos que
uma organização conduz para fornecer, compartilhar ou obter informações e se
envolver no diálogo com as partes interessadas e outros, com relação a gerenciar
riscos.
Consequência: Resultado de um evento que afeta determinados objetivos.
Contexto externo: Ambiente externo no qual a organização busca atingir
seus objetivos.
Contexto interno: Ambiente interno no qual a organização busca atingir seus
objetivos.
Controle: Medida que está modificando o risco.
Critérios de riscos: Termos de referência contra a qual o significado de um
risco é avaliado.
Estabelecimento do contexto: Definição dos parâmetros externos e internos
a serem levados em consideração ao gerenciar riscos, e estabelecimento do escopo
e dos critérios de risco para a política de gestão de riscos.
Estrutura da gestão de riscos: Conjunto de componentes que fornecem os
fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação,
monitoramento, análise crítica e melhoria continua da gestão de riscos através de
toda a organização.
Evento:

Ocorrência

ou

alteração

em

um

conjunto

específico

de

circunstâncias.
Fator de risco: Elemento que, individualmente ou combinado, possui
potencial intrínseco para dar origem ao risco.
Gerenciamento de riscos: É a aplicação da arquitetura implantada
internamente na empresa, de modo a identificar, em todos os níveis e unidades da
organização, quais são os eventos capazes impactar seus objetivos, para então,
adotar medidas de tratamento de riscos, mantendo-os em conformidade com o nível
definido como tolerável pela organização.
Gestão de riscos: Conjunto de atividades coordenadas para dirigir e
controlar risco em uma organização.

‘
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Identificação de riscos: Processos de busca, reconhecimento e descrição
de riscos.
Incerteza: Deficiência de informações relacionadas a um evento, sua
compreensão, seu conhecimento, sua probabilidade, sua consequência ou impacto.
Monitoramento: Verificação, supervisão, observação crítica ou identificação
da situação, executadas de forma continua, a fim de identificar mudanças no nível
de desempenho requerido ou esperado.
Nível de risco: Magnitude de um risco, expressa em termos da combinação
das probabilidades e dos impactos dos riscos.
Parte interessada: Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou
perceber-se afetada por uma decisão ou atividade.
Probabilidade: Chance de um evento acontecer.
Processo de avaliação de riscos: Processo global de identificação de
riscos, análise de riscos e avaliação de riscos.
Processo de gestão de riscos de segurança: Aplicação sistemática de
políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação e
consulta, estabelecimento do contexto, e na identificação, análise, avaliação,
tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos.
Proprietário do risco: Empregado ou unidade organizacional

com

a

responsabilidade e autoridade para gerenciamento do risco.
Risco Inerente: Risco que não leva em consideração controles existentes no
ambiente em estudo.
Risco residual: Risco que considerada todos os controles já existentes no
ambiente em estudo.
Risco: Efeito que a incerteza tem sobre os objetivos de uma organização,
constituindo-se em um desvio positivo ou negativo em relação ao resultado
esperado.
Tolerância ao risco: limiar de risco a partir do qual certos resultados das
operações da empresa podem ser comprometidos. É um indicativo da sensibilidade
da empresa em relação aos riscos.
Tratamento de riscos: Processo para modificar o risco.

‘
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3. Descrição da metodologia

3.1 Fases do processo de gestão e análise de riscos
O processo de Gestão e Análise de Riscos Corporativos para a Empresa
possui sete fases conforme descrito abaixo, e ilustrado na figura 28.
Comunicação e Consulta;
Contexto Estratégico;
Identificação de Riscos;
Análise e Avaliação de Riscos – Inerente;
Análise e Avaliação de Riscos – Residual;
Respostas aos Riscos;
Monitoramento e Análise Crítica.
A seguir o framework com os principais elementos do Processo de Gestão e
Análise de Riscos adotado pela Empresa:

Figura 28 - Processo de gestão e análise de riscos

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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4. Descrição das fases do processo de gestão e análise de riscos

4.1 Comunicação e consulta
A comunicação e consulta é a forma como se estabelece o processo e a
estratégia de comunicação com as partes interessadas. Esta fase permeia todo o
processo de gestão e análise de riscos e é extremamente estratégico, pois sem a
comunicação não existe processo de gestão de riscos tendo em vista não
sensibilizar os usuários do processo.

4.2 Contexto estratégico
O estabelecimento do contexto é dividido em três etapas:
A primeira etapa diz respeito ao entendimento da área que está fazendo a
Gestão de Riscos em compreender os objetivos estratégicos e organizacionais da
Empresa. Importante que a área que fará a Gestão de Riscos entenda e saiba o
alinhamento estratégico com a missão, objetivos estratégicos, políticas e
regulamentações pertinentes.
A segunda etapa é sobre as variáveis externas incontroláveis que poderão
interferir ou expor os objetivos estratégicos da Empresa, integrado com a Gestão de
Riscos. O departamento de Gestão de Riscos da Empresa deverá construir seus
cenários de variáveis externas incontroláveis que poderão impactar os objetivos da
Empresa. Veja na figura 29, o resultado dessa construção de cenários deve ser
incorporado no diagrama de causa e efeito na macro causa do Ambiente Externo.

Figura 29 - Contexto externo e interno

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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A terceira etapa refere-se à obrigatoriedade da área possuir o mapeamento
de processo junto ao departamento de Gestão de Riscos, como um exemplo, a
figura 30.
Processos: É um conjunto de atividades com uma ordenação específica, com
uma ou mais entradas, que cria saída de valor para o cliente e possui começo e fim
claramente identificados, podendo subdividir-se em sub processos.

Figura 30 - Fluxograma do processo

Fonte: Método Brasiliano (2015)

4.3 Identificação de riscos
A identificação dos riscos possui nove subfases, todas interligadas e
interdependentes, com o objetivo de identificar as principais causas dos riscos
versus os processos críticos de cada área da Empresa.

‘
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Definição dos processos críticos
O BIA - Business Impact Analysis, ou Análise de Impacto no Negócio é uma
ferramenta que possibilita avaliar processos, e inseri-los dentro de uma escala de
criticidades visualizada através de uma Matriz.
Importante:
O BIA precisa ter foco no negócio e não na área. Temos que lembrar os
objetivos estratégicos da Empresa.
Necessário identificar os processos que garantam as operações vitais da
Empresa.
O objetivo do BIA não é risco, mas sim levantar, caso o processo não possa
ser operacionalizado (não importa o motivo) qual será o impacto no negócio
(objetivos estratégicos da Empresa) e por quanto tempo o Empresa aguenta sem o
referido processo.
Para a análise de Impacto no Negócio são utilizados dois critérios de
avaliação: Impacto no Negócio e Tempo de Tolerância.

Impacto no negócio
Qual o impacto para a Empresa, que o processo provoca caso pare de
funcionar (independente do motivo – incêndio, quebra de máquina, greve, sistemas
de TI, entre outros). A Empresa escolheu que a avaliação do impacto é realizada
sob quatro óticas: Imagem, Financeiro, Legal/Regulatório e Operacional. Cada uma
destas óticas possui um peso. Segue na figura 31 os quatro subcritérios com os
respectivos pesos.
Figura 31 - Critérios de impacto

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Cada subcritério de impacto possui os seguintes critérios para pontuação,
conforme a tabela 20.
‘
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Tabela 20 - Critérios para a pontuação de cada subcritério de impacto
Imagem: Refere-se à reputação da empresa, à sua credibilidade no
mercado.

Pontuação

De Caráter Internacional

05

De Caráter Nacional

04

Regional

03

Local

02

De caráter Individual

01

Financeiro: Refere-se a perdas de orçamento, elevação de custos,
pagamento de multa.

Pontuação

Massivo: Acima de R$ 300.000,00

05

Severo: De R$ 150.000,00 a R$ 300.000,00

04

Grave: De R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00

03

Moderada: De R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00

02

Leve: Até R$ 50.000,00

01

LEGAL: Refere-se à conformidade legal, relacionada a temas como saúde
e

segurança,

meio

ambiente,

práticas

comerciais,

proteção

do

consumidor, proteção de dados, assuntos regulamentares, legislação

Pontuação

laboral, tributário, contratual.
Perturbação Muito Grave

05

Grave

04

Limitada

03

Leve

02

Muito Leve

01

OPERACIONAL: Refere-se ao cotidiano operativo com o qual a
organização é confrontada quando se esforça para atingir os seus Pontuação
objetivos.
Perturbação

Muito

Grave

(impacta

outros

processos

fortemente)

05

Grave (impacta outros processos de forma direta)

04

Limitada (não impacta outros processos)

03

Leve (impacta somente o próprio processo levemente)

02

Muito Leve (não impacta nada)

01

Fonte: Método Brasiliano (2015)
‘
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Determinação do Nível de Impacto: O Nível de Impacto é o resultado da
média ponderada dos quatro critérios de impacto (multiplicação do peso versus a
nota dividido pela soma dos pesos), conforme demonstrado abaixo:

Imagem + Financeiro + Operacional + Legislação
Nível de Impacto = ___________________________________________
11 (soma dos pesos 4+2+2+2)

O resultado do nível de impacto está na tabela 21.

Tabela 21 - Resultado do nível de impacto

Grau de Impacto

Escala

Nível de Impacto

4,51 – 5,00

5

Massivo

3,51 – 4,50

4

Severo

2,51 – 3,50

3

Moderado

1,51 – 2,50

2

Leve

1,00 – 1,50

1

Muito leve

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Tempo de Tolerância: Tempo de tolerância é o tempo máximo que um
processo pode ficar paralisados sem comprometer de forma significativa as
operações da Empresa, ou seja, é estimado o tempo para o processo analisado
ficar indisponível , sem causar impactos massivos e severos. A escala é de 04 horas
até 14 dias sem o referido processo, tendo 06 níveis de tolerância. A escala de
valoração para tempo de tolerância é a seguinte, na tabela 22:
Tabela 22 - Escala de valoração para tempo de tolerância

Tempo em Horas

Pontuação

Até 4 horas

6

Até 24 horas = 1 dia

5

Até 48 horas = 2 dias

4

Até 120 horas = 5 dias

2

Até 240 horas = 10 dias

2

Acima de 240 horas = Acima de 10 dias

1

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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Matriz de Processos Críticos – BIA – Business Impact Analysis: O
resultado do cruzamento dos eixos nível de impacto com o nível de tempo de
tolerância é a matriz de processos críticos, que define 03 níveis de criticidade para
os processos avaliados. Podem ser críticos, moderados ou leves. Os processos
possuem três níveis de classificação conforme tabela 23.

Tabela 23 - Matriz de processos críticos

CRÍTICOS

MODERADOS

LEVES

(HOT)

(WARM)

(COLD)

Segunda

Terceira

Prioritário:

Este

processo não pode parar, é prioridade:

Este prioridade:

primordial para a Empresa e processo possui um nível processo
deve possuir uma atenção de
especial dos gestores.

para

importância
a

Empresa, suporte

um senso de urgência no mornos.

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘

pode

média considerado

devendo cada gestor ter processos

tratamento.

Este
ser
como
para
quentes

os
e
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Nas figuras 32, 33 e 34, estão a matriz do BIA, processos críticos e resultado
da matriz do BIA.
Figura 32 - Matriz do Bia

Fonte: Método Brasiliano (2015)
Figura 33 - Processos Críticos

Fonte: Método Brasiliano (2015)
Figura 34 - Matriz Bia – resultado

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘
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5. Análise situacional: mapear a condição de segurança do processo em
estudo, identificar os controles e compreender o histórico

Para possuir uma visão holística e bem acurada dos riscos e de seus fatores
de riscos existe a necessidade de realizar:
Uma avaliação das condições de segurança do processo, sendo assim, o
gestor deve percorrer o processo, com o objetivo de identificar pontos fortes e
fracos, que sirvam de fatores para mitigar ou ‘potencializar a concretização dos
riscos. A visão para identificar fragilidades (pontos fracos) deve ser, sempre,
pensando como “burlar” os controles existentes. Nessa fase é necessário evidenciar
as fragilidades.
Mapear histórico de ocorrências (caso exista).
Identificar controles na área.
Nota: Controle é uma ação tomada para certificar-se de que algo se cumpra.
Os controles também são meios usados para verificar que certa ação é eficiente ao
seu propósito) e suas possíveis falhas.
Os dados para a análise situacional devem ser extraídos a partir de análises
no fluxo dos processos de cada área da Empresa relizando entrevistas com gestores
e estudo de políticas, normas e procedimentos existentes, conforme figura 35.

Figura 35 - Análise situacional

Fonte: Método Brasliano (2015)

‘

104

5.1 Fluxograma do processo
O fluxograma é uma ferramenta que permite representar graficamente um
fluxo de informações de um processo, percorrendo todas as áreas e atividades. É
importante que todas as áreas possuam seus processos mapeados permitindo
identificar os grupos e controles exisitentes em cada atividade. O fluxograma é um
complemento da análise situacional. Conforme exemplo na figura 36.
Figura 36 - Fluxograma do Processo com Fatores de Riscos “Bandeirinhas Vermelhas”

Fonte: Método Brasiliano (2015)

5.2 Listagem, definição e classificação dos riscos
A listagem deve ser realizada através de reuniões do tipo brainstorming,
levantando tanto os riscos conhecidos como os desconhecidos. Os riscos
desconhecidos são aqueles que nunca aconteceram no contexto da empresa, porém
são riscos exequíveis, ou seja, poderão ocorrer.
‘
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Os riscos devem ser definidos / conceituados. A conceituação é
importante para a empresa visando padronizar uma linguagem de riscos da
empresa. Toda empresa deve possuir o mesmo entendimento.
A classificação auxilia a organização a ter visão do portfólio dos riscos, na
medida em que agrupa os mesmos de acordo com suas principais causas. Cabe
destacar que a classificação está relacionada à origem/natureza do risco e não ao
seu impacto. Os riscos identificados devem ser classificados em categorias e para
cada um deve-se dar um nome para codificação e referência. A Empresa decidiu a
seguinte classificação de riscos, conforme figura 37.
Estratégicos: Os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão,
tanto da diretoria executiva, como do Conselho, e podem gerar perda substancial
para a Empresa. Exemplos: Perda de uma parceria importante, comprometendo um
objetivo estratégico, entre outros.
Operacional: Os riscos operacionais estão associados à possibilidade de
ocorrência de perdas, resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de
processos internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos como
catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Exemplos: Falhas em
aspectos lógicos do processamento eletrônicos de dados e de telecomunicações;
Inadequação de aspectos físicos da estrutura logística e tecnológica; Obsolescência;
Erro não intencional, Fraudes, Qualificação, Catástrofes, entre outros.
Legal:

Relacionados

a

inobservância

de

dispositivos

legais

ou

regulamentares, à mudança na legislação ou, ainda, ao descumprimento de
contrato. Exemplos: Ações ajuizadas pela empresa ou contra ela; Inadequação
formal de contrato, a interpretação de suas cláusulas e sua conformidade com
legislação pertinente; Interpretação indevida da legislação; não aderência ao
estatuto, regulamento do plano de benefícios, código de ética e outros regimentos
internos, entre outros.
Financeiro: Relacionadas com a gestão e controle ineficazes dos meios
financeiros da organização e com efeitos dos fatores externos. Exemplo:
Disponibilidade de crédito, taxas de câmbio, movimento das taxas de juro e outro
tipo de orientações do mercado, entre outros.
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Figura 37 - Listagem, classificação e definição de riscos

Fonte: Método Brasiliano (2015)

6. Identificação dos fatores de riscos

Os fatores de risco são na realidade a origem e/ou causa de cada evento
identificado em cada processo ou área. Para compreender o risco e a soma de todos
os fatores identificados, existe a necessidade de dissecar o evento e ou ameaça. O
Diagrama de Causa e Efeito (diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe) é utilizada
para o entendimento dos fatores que influenciam a concretização de cada risco.
Esta técnica é uma notação simples para identificar fatores que causam o
evento analisado. Em 1953 o Professor Karou Ishikawa, da Universidade de Tóquio
Japão, sintetizou as opiniões dos engenheiros de uma fábrica na forma de um
diagrama de causa e efeito, enquanto eles discutiam problemas de qualidade. O
diagrama bem detalhado apresenta a forma de uma espinha de peixe.
Para compreender o risco e o cenário no qual ele está inserido, é importante
considerar os diversos fatores que impactam os processos e áreas da empresa.
Neste contexto, foi adaptado o diagrama de causa e efeito da qualidade para a área
de Gestão de Riscos conforme Macro Causas abaixo e na figura 38.
Processo: Influência da existência de processos, políticas, normas e
procedimentos para a materialização do risco.
Pessoas: Influência do nível da equipe envolvida, considerando-se perfil e
qualificação, para a materialização do risco, bem como do nível de relacionamento
dos colaboradores e da empresa.
Tecnologia: Influência dos sistemas de informação utilizados pela empresa
para a materialização do risco.
Infraestrutura: Influência da existência de recursos físicos e sistemas
eletrônicos para a materialização do risco.

‘
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Ambiente Externo: Influência das variáveis externas incontroláveis para a
materialização do risco.

Figura 38 - Macro Causas

Fonte: Método Brasiliano (2015)

O diagrama de causa e efeito (figura 39) fica exemplificado conforme abaixo:

Figura 39 - Diagrama de causa e efeito

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Ressaltamos que para cada evento identificado existe a necessidade da
elaboração de um diagrama de causa e efeito específico. Se estivermos estudando

‘
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10 eventos em um determinado processo ou área, teremos que elaborar 10
diagramas de causa e efeito.

7. Identificação da motricidade

Após a identificação dos vários fatores de riscos é necessário enxergar
estrategicamente quais são os fatores comuns a todos os riscos e quais são os mais
motrizes, ou seja, quais são os que podem de fato potencializar os riscos
identificados na Empresa.
Para identificar a criticidade dos fatores de riscos utilizamos a Matriz SWOT,
conhecida para identificar os pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças do
contexto da Empresa. A ferramenta é a Matriz SWOT/FOFA, que em inglês significa
Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats e em português – Força –
Oportunidade – Fraqueza - Ameaça.
A avaliação das Forças e Fraquezas diz respeito às condições dos nossos
controles e nível de operacionalização, são processos que a empresa possui
domínio de ação e decisão. São os chamados Fatores de Riscos Internos ou
variáveis internas podendo ser negativas (Fraquezas) ou positivas (Forças). Os
fatores de riscos considerados incontroláveis dizem respeito à ambiência externa,
podendo ser negativa (Ameaças) ou positivas (Oportunidades). Para identificar a
motricidade dos fatores de riscos são utilizados dois critérios de avaliação,
Magnitude e Importância.
- Magnitude significa o tamanho ou grandeza que a variável ou evento possui
perante o contexto da Empresa. Caso aconteça, positivamente ou negativamente, o
quanto ela vai influenciar no contexto como um todo. A magnitude é ranqueada,
utilizando-se uma pontuação, que varia de -3 a 3, dentro do seguinte parâmetro:
3 (alto);
2 (médio);
1 (baixo) para cada elemento positivo (força ou oportunidade); e
-1 (baixo);
-2 (médio);
-3 (alto) para cada variável negativa (fraqueza e ameaça).

‘
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Como parâmetro para avaliar a magnitude nas células de fraqueza e ameaça,
é levado em consideração o número de vezes que as variáveis aparecem no
diagrama de causa e efeito.
Caso um fator de risco apareça 5 (cinco) vezes em 6 (seis) riscos
identificados, significa que esta variável possui “Alta” magnitude.

- Importância significa a prioridade que esta variável deve possuir perante o
contexto da Empresa. É uma nota subjetiva com base na experiência do Gestor e da
equipe que está avaliando o cenário. Para análise da importância utilizamos 3 níveis
de pontuação:
3 (muito importante);
2 (média importância);
1 (pouca importância).
Para criar um ranking dos itens em cada célula da Matriz, multiplicamos a
avaliação da magnitude e da importância. Os fatores de riscos com maior pontuação
negativa são considerados motrizes, pois podem influenciar diretamente os riscos
identificados, conforme figura 40.

Figura 40 - Matriz SWOT/FOFA

Fonte: Método Brasiliano (2015)

A Matriz SWOT/FOFA demonstra o conjunto de fatores de riscos (Fraquezas
e Ameaças), e seus pontos fortes e oportunidades. Com esta fotografia o gestor
‘
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enxergará seus pontos de maior fragilidade. Se formos observar sob o ponto de vista
das fraquezas e ameaças contidas na Matriz, podemos afirmar que a Matriz SWOT é
um resumo de todos os diagramas de causa e efeito, sem repetir os fatores já
listados.
Ponto importante na Matriz SWOT/FOFA, é que as fraquezas são oriundas dos
diagramas de causa e efeito, são os resumos dos fatores de riscos que cada área
possui. As ameaças são as variáveis incontroláveis do ambiente externo, também
oriundas do diagrama de causa e efeito. As variáveis negativas (fraquezas e ameaças)
da Matriz SWOT/FOFA são o resumo dos vários diagramas de causa e efeito, sendo a
base para a elaboração do Plano de Ação. A Matriz é uma ferramenta de gestão, que
possibilita fácil interpretação das principais deficiências e quais são as possibilidades
de reversão da situação existente.
A Matriz SWOT/FOFA adaptada para a gestão de riscos permite visualizar o
todo, enquanto que o diagrama de causa e efeito visualiza somente o risco
analisado. Na figura 40, pode-se verificar.

Figura 41 - Matriz SWOT/FOFA – Fraquezas e Ameaças

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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8. Matriz SWOT – magnitude x importância

Ao observarmos a Matriz SWOT/FOFA acima podemos notar que a prioridade
é atribuída levando em consideração o critério das numerações mais altas e
negativas, possibilitando que os gestores criem rankings para suas ações.
Com base na pontuação de magnitude e importância dada para cada fator de
risco de fraqueza, podemos apresentar o resultado em forma de uma matriz que
possibilita visualizar a criticidade de cada fator, conforme apresentado abaixo:
O resultado do cruzamento da magnitude com a importância, define o nível de
criticidade do fator de risco, ou seja, vermelho, laranja ou verde. Com base nesta
matriz o gestor pode determinar a prioridade de tratamento do fator de risco, sempre
considerando como primeiro nível o vermelho, segundo nível o laranja é o terceiro
nível o verde. A Matriz a ser construída somente com fatores das fraquezas
(ambiente interno da empresa), conforme figura 42.

Figura 42 - Matriz Magnitude x Importância

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘
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9. Fatores de riscos comuns

Após a elaboração da Matriz SWOT/FOFA, além da Matriz de Magnitude x
Importância é possível também criar um ranking em forma de lista dos fatores de
riscos por ordem de criticidade, visualizando os mesmos dos mais críticos aos de
menor criticidade, conforme figura 43.

Figura 43 - Fatores de riscos comuns

Fonte: Método Brasiliano (2015)

10. Matriz de impacto cruzado
Afim de verificar a dependência e a motricidade que os riscos possuem sobre
outros riscos, ou que fatores de riscos possuem sobre outros fatores, é utilizada a
Matriz de Impacto Cruzado, utilizando os seguintes critérios para avaliação, na
tabela 24:

Tabela 24 - Matriz de impacto cruzado

IMPACTO CRUZADO
NÍVEL DE RELEVÂNCIA

PONTUAÇÃO

Alto

3

Médio

2

Baixo

1

Não existe relevância

0

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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O resultado do cruzamento entre a Dependência e a Importância gera a
Matriz de Impacto Cruzado. A Matriz de Impacto cruzado é elaborada a partir do
ponto das notas atribuídas para Dependência e o ponto médio das notas atribuídas
para importância.

A Matriz de Impacto Cruzado (figura 44) possui os seguintes quadrantes:

Quadrante I - Ligação: Riscos ou Fatores que influenciam outros
quadrantes sofrem influência do quadrante motriz e se influenciam entre si.
Quadrante II - Motriz: Riscos ou Fatores que influenciam na concretização
dos demais sem sofrerem influências.
Quadrante III – Dependente: Riscos ou Fatores que apenas sofrem
influencias.
Quadrante IV - Independente: Riscos ou Fatores que não influenciam na
concretização dos demais e também não sofrem influências.
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Figura 44 - Matriz de impacto cruzado - riscos

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Observação: Para riscos específicos e/ou estratégicos, caso necessário,
essa etapa do processo será realizada pela área de Departamento de Gestão de
Riscos atuando como 2ª Linha de Defesa: Funções de Gerenciamento de Riscos e
Conformidade adotando as premissas das Três Linhas de Defesa do IIA - Instituto
dos Auditores Internos.
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11. Análise e avaliação de riscos inerentes

Entende-se por risco inerente a avaliação dos riscos sem considerar a
execução de controles para mitigá-los.
A análise de riscos visa promover o entendimento do nível de risco e de sua
natureza, auxiliando na definição de prioridades e opções de tratamento aos riscos
identificados. Por meio dela, é possível saber qual a chance, a probabilidade de os
riscos virem a acontecer e calcular seus respectivos impactos nos processos da
Empresa.
Os riscos são avaliados de maneira qualitativa (subjetiva), ou seja, utiliza
critérios pré-estabelecidos com uma escala de valoração para a determinação do
nível do risco. Conforme a figura 45, a metodologia a ser utilizada para a avaliação
de riscos possui dois parâmetros claros a serem analisados:
Saber qual a chance, a probabilidade, dos riscos virem a acontecer, frente à
condição existente de cada processo e área de negócio da Empresa;
Calcular o impacto caso ocorra o risco.

Figura 45 - Análise e avaliação de riscos inerentes

Fonte: Método Brasiliano (2015)

12. Probabilidade x impacto

12.1 Determinação do nível de probabilidade
A probabilidade do risco é calculada através de três critérios, sendo que cada
um deles possuirá um peso diferenciado, tendo em vista seu grau de importância.
Os critérios de probabilidade são identificados na figura 46.
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Figura 46 - Critérios de probabilidade

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Segurança/Controle: É avaliada a questão dos fatores de riscos e controles
identificados na análise situacional. Quanto maior a nota pior é a condição de
segurança e dos controles , veja tabela 25.

Tabela 25 - Segurança/Controle

Segurança / Controle
Critério

Pontuação

Melhoria completa necessária nos controles e processos

05

Melhoria parcial necessária nos controles e processos

04

Nível suficiente dos controles e processos

03

Nível Alto dos controles e processos

02

Nível muito alto dos controles e processos

01

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Frequência/Exposição: É a frequência que o risco costuma manifestar-se na
empresa ou em empresas similares, podendo levar em consideração históricos
internos ou externos (empresas similares). Veja a tabela 26.
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Tabela 26 - Frequência/Exposição

Frequência / Exposição
Critério

Pontuação

Uma ou mais vezes por mês

05

Uma ou mais vezes por ano

04

Uma ou mais vezes a cada 5 anos

03

Uma ou mais vezes a cada 10 anos

02

Remotamente possível

01

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Intervalo: É avaliada a questão da frequência de avaliação/auditoria e revisão
dos controles nos processos, procedimentos e revisão do próprio processo. Quanto
maior é o intervalo maior é sua fragilidade, conforme tabela 27.

Tabela 27 - Intervalo

Intervalo
Critério

Pontuação

Anual

05

Semestral

03

Trimestral

01

Fonte: Método Brasiliano (2015)

O Nível de Probabilidade (Pb) é o resultado da média ponderada dos três
critérios de probabilidade (multiplicação do peso vezes a nota dividido pela soma
dos pesos), conforme demonstrado abaixo e na tabela 28.

Segurança/Controles + Frequência/Exposição + Intervalo Nível de Pb =
__________________________________________________________________
12 (soma dos pesos 5 + 4 + 3)
O nível de probabilidade possui a seguinte classificação:
‘
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Tabela 28 - Nível de probabilidade
Grau de Probabilidade

Escala

Nível de Probabilidade

4,51 – 5,00

5

Elevada

3,51 – 4,50

4

Muito Alta

2,51 – 3,50

3

Alta

1,51 – 2,50

2

Média

1,00 – 1,50

1

Baixa

Fonte: Método Brasiliano (2015)

12.2 Determinação do nível de impacto
Para mensurar o impacto, não devemos levar em consideração somente a
questão financeira. Com o objetivo do gestor obter uma visão holística do impacto há
a necessidade de projetar todas as consequências que os eventos causam.
Utilizaremos o mesmo critério adotado para identificar o processo crítico. Cada fator
de impacto terá um peso diferenciado, tendo em vista seu grau de importância para
a Empresa. Cada Fator de Impacto possui um valor e também será dado uma nota
de valoração, tendo em vista o nível de consequência. O objetivo é a obtenção de
uma Média Ponderada, equalizando desta forma o Nível de Impacto. Os fatores de
Impacto são mostrados na figura 47.
Figura 47 - Critérios de impacto

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Cada subcritério de impacto possui os seguintes critérios para pontuação,
conforme a tabela 29. (VALORES SUBJETVOS PARA CADA EMPRESA):

‘
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Tabela 29 - Critérios para pontuação
Imagem: Refere-se à reputação da empresa, à sua
credibilidade no mercado.

Pontuação

De Caráter Internacional

05

De Caráter Nacional

04

Regional

03

Local

02

De Caráter Individual

01

Financeiro: Refere-se a perdas de orçamento, elevação de
custos, pagamento de multa.

Pontuação

Massivo: Acima de R$ 300.000,00

05

Severo: De R$ 150.000,00 a R$ 300.000,00

04

Grave: De R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00

03

Moderada: De R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00

02

Leve: Até R$ 50.000,00

01

LEGAL: Refere-se à conformidade legal, relacionada a temas
como saúde e segurança, meio ambiente, práticas comerciais, proteção
do consumidor, proteção de dados, assuntos regulamentares, legislação

Pontuação

laboral, tributário, contratual.
Perturbação Muito Grave

05

Grave

04

Limitada

03

Leve

02

Muito Leve

01

OPERACIONAL: Refere-se ao cotidiano operativo com o qual a
organização é confrontada quando se esforça para atingir os seus Pontuação
objetivos.
Perturbação Muito Grave (impacta outros processos muito
fortemente)
Grave (impacta outros processos de forma direta)

04

Limitada (não impacta outros processos)

03

Leve (impacta somente o próprio processo levemente)

02

Muito Leve (não impacta nada)

01

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘
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O nível de impacto é o resultado da soma dos resultados de cada fator de
impacto (multiplicação do peso versus a nota), dividido pela soma dos pesos,
conforme demonstrado abaixo:
Imagem + Financeiro + Operacional + Legislação
Nível de Impacto = _______________________________________________
11 (soma dos pesos 4+3+2+2)

O nível do impacto possui a seguinte classificação, conforme tabela 30, e
resultado na figura 48:

Tabela 30 - Classificação do nível de impacto

Grau de Impacto

Escala

Nível de Impacto

4,51 – 5,00

5

Massivo

3,51 – 4,50

4

Severo

2,51 – 3,50

3

Moderado

1,51 – 2,50

2

Leve

1,00 – 1,50

1

Muito Leve

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Figura 48 - Análise de riscos – inerente

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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13. Matriz de riscos

A avaliação de riscos visa comparar os níveis de riscos em relação aos
critérios pré-estabelecidos. A relevância dos riscos possui como parâmetro a matriz
de riscos e o seu resultado é o grau de criticidade do risco, ou seja, é a priorização que
a empresa deve utilizar para tratar cada risco, frente ao seu apetite ao risco. A matriz é
dividida em quadrantes e para cada quadrante existe uma estratégia de tratamento e
priorização.
A matriz de riscos demonstra os pontos de cruzamento (horizontal e vertical)
da probabilidade de ocorrência e do impacto. Quanto maior for à probabilidade e o
impacto de um risco, maior será o nível do risco.
Diretriz conforme Política GRC: Matriz de Risco – Aplicado conforme análise
da matriz de risco residual:
A Empresa não admite riscos no quadrante vermelho. Isto significa que a
criticidade do risco no quadrante vermelho é intolerável para a Empresa. Cabe ao
Gestor da área realizar os devidos esforços para retirada do risco no quadrante
vermelho.
É obrigatório o tratamento dos riscos no quadrante laranja.
Necessário elaborar ações para os riscos no quadrante vermelho e laranja no
período de 0 a 30 dias.
Necessário operacionalizar as ações dos riscos no quadrante vermelho e
laranja e também nível de laranja e vermelho no período de 30 a 60 dias.
Caso não ocorra a resposta ao risco dentro do prazo estimado para
tratamento deste, a pendência existente será encaminhada ao Gestor da área para
providências.
Veja a representação nas figuras 49 e 50.

‘
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Figura 49 - Matriz de riscos

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Figura 50 - Matriz de riscos inerentes

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘
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14. Nível de riscos

Após a finalização da etapa para determinar a criticidade de cada risco, deve
ser elaborado o Nível do Risco do Processo. O Nível do Risco é um índice que deve
ser calculado sempre que houver a avaliação de riscos, geralmente semestralmente,
possibilitando mensurar o grau de riscos dos processos analisados, visando facilitar
o monitoramento e acompanhamento da evolução dos riscos. Para calcular o Nível
de Risco, é necessário utilizar as variáveis já identificadas na etapa anterior de
Avaliação de Riscos – Grau de Probabilidade (GP) e Impacto (I), conforme
metodologia de cálculo abaixo:

Nível de Risco = Média do GP x Média do I

Para identificarmos o Nível de Risco (Média GP x Média I) é necessário
utilizar a tabela de conversão. ( tabela 31).

Tabela 31 - Tabela de conversão
NÍVEL DE RISCO
1a5

1

Verde

5,1 a 10

2

Amarelo

TRATAMENTO
Áreas ou departamentos que estão na zona de conforto, devendo ser
gerenciadas e administradas.
Áreas ou departamentos com algo grau de riscos, mas que causam
consequências gerenciáveis à empresa. Essas áreas ou departamentos devem ser
monitoradas de forma rotineira ou sistemática.

10,1 a 15

3

Laranja

Áreas ou departamentos que devem receber tratamento com médio e curto
prazo. Possuem cruzamento do grau de risco com médio e grande nível de riscos e
elevados impactos. São áreas ou departamentos que devem ser constantemente
monitoradas.

15,1 a 25

4

Vermelho

Áreas ou departamentos que tem alto grau de risco e poderão resultar em
impacto extremamente severo. Exigem implementação imediata das estratégias de
proteção e prevenção, ou seja, ação imediata.

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘

124

É importante ressaltar que quanto maior o nível do risco, maior sua criticidade
para o processo.

Diretriz conforme Política GRC: Nível de Risco – Aplicado na análise do
nível de risco residual:
A Empresa não admite nível de risco no vermelho e laranja, seja do processo,
da área ou unidade. Isto significa que a criticidade do nível de risco no laranja e
vermelho é intolerável para a Empresa. Cabe ao gestor da área realizar os devidos
esforços com o objetivo de reduzir o nível de risco para o amarelo ou verde.
Um exemplo dos resultados, é a tabela 51.

Figura 51 - Nível de riscos inerentes

Fonte: Método Brasiliano (2015)

‘

125

15. Análise e avaliação de riscos – residual

Entende-se por risco residual a análise e avaliação dos riscos considerando
os controles já existentes. Esse conceito permite que os controles sejam avaliados e
posteriormente que sua efetividade seja comprovada durante os testes de auditoria.
15.1 Walkthrough – avaliação dos controles existentes
Com o objetivo de confirmar a eficácia dos controles identificados nos
processos ou áreas em estudo, é necessário realizar o walkthrough. No final dessa
etapa, a informação disponível permitirá ao gestor responsável o conhecimento do
processo ou área, e a eficácia, ineficácia ou inexistência dos controles para que seja
construída uma análise de riscos residuais.
Para auxiliar na elaboração do Walkthrough deve-se utilizar as seguintes
questões para análise:
Tipo? Escrever o tipo de controle, ou seja, manual ou automático (sistema).
Controle? Descrever o nome do controle.
Controle é uma ação tomada para certificar-se de que algo se cumpra. Os
controles também são meios usados para verificar que certa ação é eficiente ao seu
propósito.
Descritivo do controle? Conceituar / descrever o controle.
Objetivo do controle? Escrever o objetivo do controle.
Os controles e os meios devem ser dirigidos para um objetivo a ser atingido.
Decidir qual o objetivo é o primeiro passo em qualquer processo de controle.
Qual o risco o controle está associado/mitigado?
Periodicidade? Escrever a periodicidade do uso do controle, ou seja, diário,
quinzenal, mensal, etc.
Categoria? Escrever a categoria do controle, ou seja, o preventivo ou
detectivo.
Preventivo - Desenhado para prevenir resultados indesejados. Reduzem a
possibilidade de sua ocorrência e detecção.
Detectivo - Desenhado para detectar fatos indesejáveis. Detectam a
manifestação/ocorrência de um fato.
Resultado do Walkthrough? Escrever o resultado dos procedimentos
efetuados no walkthrough o qual tem o objetivo de validar os controles aplicados.
‘
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Parecer? Escrever o parecer do controle analisado, ou seja, eficaz ou
ineficaz.
Conclusão do walkthrough? Tendo em vista a avaliação dos controles,
escrever a conclusão geral sobre o Walkthrough, conforme figura 52.

Figura 52 - Walkthrough

Fonte: Método Brasiliano (2015)

15.2 Probabilidade x impacto
Para realizar análise de riscos residuais (probabilidade x impacto) deve-se
utilizar a metodologia e os critérios. Determinação do Nível de Probabilidade e
Determinação do Nível de Impacto. Ponto de atenção nas diretrizes.
A seguir, na figura 53, está um quadro comparativo entre a análise de riscos
inerentes x análise de riscos residuais.
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Figura 53 - Análise de Riscos – Residual

Fonte: Método Brasiliano (2015)

15.3 Matriz de riscos
Para elaborar a Matriz de Riscos Residuais utilizar a metodologia e os
critérios do capitulo Matriz de Riscos. Ponto de atenção nas diretrizes.
Abaixo, na figura 53, está um quadro comparativo entre a matriz de riscos
inerentes x matriz de riscos residuais.

Figura 54 - Matriz de Risco

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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15.4 Nível de riscos

Para elaborar o Nível de Riscos Residuais utilizar a metodologia e os critérios
estabelecidos no capitulo Nível de Risco. Ponto de atenção nas diretrizes.
Abaixo , na figura 55, está o quadro comparativo entre o nível de riscos
inerentes x nível de riscos residuais.
Figura 55 - Nível de risco residual

Fonte: Método Brasiliano (2015)

16. Respostas aos riscos

É importante que exista a conscientização e comprometimento com o
gerenciamento de riscos por parte da alta administração da Empresa. Nesse
contexto, os tomadores de decisão são os responsáveis por esse gerenciamento, ou
seja, mediante a matriz de riscos deve-se identificar qual a resposta a ser adotada
para tratamento do risco. Abaixo as estratégias que podem ser adotadas para o
tratamento dos riscos:
Evitar o Risco: Decisão de não se envolver ou agir de forma a se retirar de
uma situação de risco. Necessário preencher o formulário padrão de Risco
Assumido.
Aceitar o Risco: Neste caso, apresentam-se três alternativas: reter, reduzir
ou transferir/compartilhar o risco.
Reter: Manter o risco no nível atual de impacto e probabilidade. Necessário
preencher o formulário padrão de Risco Assumido.
‘
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Reduzir: Ações são tomadas para minimizar a probabilidade e/ou o impacto
do risco.
Transferir e/ou Compartilhar: Atividades que visam reduzir o impacto e/ou a
probabilidade de ocorrência do risco através da transferência ou, em alguns casos,
do compartilhamento de uma parte do risco.
O risco é assumido quando o Gestor da área decide assumir risco no
quadrante laranja, tendo em vista relação custo benefício ou por questões
estratégicas, no entanto, é contra a Política de Riscos Empresa a possibilidade
de assumir riscos no quadrante vermelho.

16.1 Matriz de priorização dos riscos
Com o objetivo de aplicar o conceito de interconectividade entre riscos, a
priorização é elaborada através das ferramentas Matriz de Impactos Cruzados e
Matriz de Riscos Residuais. Através do cruzamento das duas matrizes, é possível
estabelecer a priorização dos riscos, conforme a figura 56.

Figura 56 - Matriz de priorização dos riscos

Fonte: Método Brasiliano (2015)

16.2 Plano de ação
Depois de identificados, avaliados e mensurados, deve-se definir qual
tratamento deve ser atribuído aos riscos. A priorização deve estar embasada na
Matriz de Riscos Residuais, Diagrama de Causa e Efeito e Matriz SWOT. Os riscos
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localizados nos quadrantes vermelhos e laranjas devem receber prioridade no
tratamento.
Para elaboração do plano de ação (conforme figura 57), é utilizada a técnica
das perguntas 5W e 2H.
What? (O que?): Medida em relação à causa prioritária;
Who? (Quem?): Nome do responsável pela implementação da ação;
When? (Quando?): Data limite para implementação da ação;
Where? (Onde?): Onde a ação será implementada;
Why? (Por quê?): Qual o motivo para realização da ação;
How? (Como?): Descrever como será executada ação proposta;
How Much? (Quanto Custa?): Qual o valor do investimento.

Figura 57 - Plano de ação

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Diretriz conforme Política GRC: Plano de Ação:
Necessário elaborar ações para os riscos no quadrante vermelho e laranja
no período de 0 a 30 dias.
Necessário operacionalizar as ações dos riscos no quadrante vermelho e
laranja e também nível de laranja e vermelho no período de 30 a 60 dias.

Caso não ocorra a resposta ao risco dentro do prazo estimado para
tratamento deste, a pendência existente será encaminhada ao Gestor da área para
providências.
O Plano de Ação de cada área deverá ser submetido a análise do
departamento de Gestão de Riscos.
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16.3 Projeção futura – probabilidade x impacto

Para que possamos elaborar uma Matriz de Riscos com Projeção Futura é
necessário reavaliarmos a Análise de Riscos Residuais, partindo da premissa que o
plano de ação previsto está ou será implementando na sua totalidade.
Essa reavaliação é obtida na revisão dos fatores de riscos do diagrama de
causa e efeito de cada risco, ou seja, tudo que foi tratado/implementado causará
uma redução da probabilidade na matriz de riscos residuais, conforme as figuras 58,
59 e 60.
Figura 58 - Análise de riscos – projeção futura

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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Figura 59 - Matriz de Risco – Projeção Futura

Fonte: Método Brasiliano (2015)

Figura 60 - Nível de riscos – projeção futura

Fonte: Método Brasiliano (2015)
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17. Monitoramento e análise crítica

O monitoramento e a análise crítica devem ser planejados como parte do
processo da avaliação de riscos e deve envolver a checagem ou vigilância de
maneira regular. Podem ser periódicos ou acontecer em resposta a um fato
específico.
Devem ser monitorados:
Plano de Ação;
Grau de Risco – Matriz de Risco;
Nível de Risco.
De forma clara e objetiva o monitoramento envolve dois processos:
O primeiro visa verificar se o plano de ação proposto está sendo executado.
Para isso devemos utilizar um farol, com os indicadores de realizado, em execução
e não realizado. Também devem ser acompanhados os resultados das ações e
medidas propostas. Devem ser acompanhadas para saber se seus objetivos foram
atingidos e se não foram quais as dificuldades encontradas e as ações corretivas.
O segundo processo de monitoração diz respeito à evolução das condições
dos riscos identificados e analisados. Neste caso deve-se montar um processo de
acompanhamento para verificar se as condições listadas no diagrama de causa e
efeito sofrem mudanças e ou alterações do ambiente. Este processo de
monitoramento é de suma importância e deve ser acompanhado diretamente pelo
gestor de riscos.
O monitoramento do plano de ação deve ser realizado mensalmente pelos
facilitadores e responsáveis das áreas.
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