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RESUMO 
 
Esta monografia trata do gerenciamento de risco como instrumento de valor a 

empresas não financeiras, visa através de um estudo dos conceitos da gestão de 

risco, aprofundar-se na teoria com a finalidade de identificar os principais fatores e 

tipos de riscos, os quais as empresas não financeiras estão suscetíveis no cenário 

corporativo. Destaca as principais práticas e metodologias do gerenciamento de 

risco através de material publicado e referência bibliográfica e realiza a associação 

entre a teoria apontada durante o estudo em comparação a pesquisa de casos 

descritos da empresa Sadia e Metallgesellschaft. Observa dessa forma as diferentes 

percepções de aversão ao risco e estratégias adotadas pelas empresas. 

Palavras–chave: empresa não financeira, gestão, risco, valor, cenário.  

  



 

 

ABSTRACT 
 
This monograph deals with risk management as a tool of value to non-financial 

companies, aims through a study of the concepts of risk management, deepen the 

theory in order to identify the main types of factors and risks, which non-financial 

companies are susceptible to. Highlights the key methodologies and practices of risk 

management through published material and bibliographic references and performs 

the association between theory pointed during the study and compared to research 

of reported cases from companies like Sadia and Metallgesellschaft. Note the 

different perceptions of risk aversion and strategies adopted by companies.  

Keywords: non-financial companies, management, risk, value, scenario  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A globalização, a velocidade das informações, a evolução do ambiente 

empresarial e as constantes mudanças ocorridas no mundo permeiam diferentes 

necessidades diárias no gerenciamento corporativo que devem ser aplicadas pelos 

líderes empresariais. Um pequeno diferencial pode ser o fator de sucesso ou 

fracasso de uma empresa para sobreviver à competitividade do mercado.  

Atualmente os líderes empresariais devem estar constantemente antenados 

nas particularidades do setor que sua empresa atua, nas práticas e estratégias 

aplicadas pelos seus concorrentes, acompanhar as operações internas das 

empresas que lideram e principalmente buscar maior rentabilidade e resultados que 

promovam valor aos seus acionistas. Este cenário gera a necessidade de incorporar 

uma área específica para gestão de riscos corporativos, o qual será capaz de 

identificar, integrar, observar e avaliar as deficiências e problemas específicos do 

setor. Os resultados do gerenciamento de risco permitem uma tomada de decisão 

mais eficaz e ágil, geram assim uma maior vantagem competitiva. 

O conceito de risco é definido como a incerteza de um evento futuro ocorrer, 

este pode gerar valor para a empresa ou gerar uma perda, pode ser identificado pelo 

encontro entre a vulnerabilidade em que se encontra versus a probabilidade de um 

evento ocorrer. 

Os riscos não são iguais e não devem ser generalizados, a complexidade, a 

qual o mundo corporativo se encontra, desperta a necessidade das empresas 

saírem da zona de conforto e buscarem o contínuo aprimoramento da gestão de 

risco, é essencial que a empresa incorpore na cultura organizacional a importância 

da gestão de risco, para que a mesma se torne uma atividade integrada e não uma 

atividade opcional. 

“Se não enfrentar desafios, toda organização tende a ser tornar indolente, 

difusa e negligente. Tende a alocar seus recursos por inércia e tradição e não por 

resultados”. (DRUCKER et al, apud TEIXEIRA et al, 1984, p.87) 

A gestão de risco traz consigo a capacidade de definir qual é o limite que os 

líderes empresariais estão dispostos a correr, pois através da mesma torna-se 

possível identificar o cenário em que a empresa se encontra, e ter recursos 
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suficientes para uma tomada decisão em um momento de crise, assim se pode 

mitigar ou até eliminar as incertezas e criar oportunidades. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 
 
Desenvolver um estudo que avalie a importância da gestão de risco de 

maneira a aprofundar-se no conceito, visando identificar os fatores de riscos que 

afetam os resultados das empresas não financeiras, correlacionando-os as futuras 

oportunidades e ganhos positivos que podem ser extraídos no cenário corporativo. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

a) Descrever a partir de um estudo analítico, um referencial teórico sobre as 

características da gestão de risco, seus principais fatores e as práticas no processo 

do gerenciamento de risco; 

b) Destacar através de pesquisa teórica bibliográfica e casos expostos na 

mídia resultados de sucesso ou fracasso nas práticas aplicadas na gestão de risco 

das empresas Sadia e Metallgesellschaft; 

c) Relatar as considerações finais ao realizar a associação entre a teoria 

apontada durante o estudo em comparação a pesquisa de casos descritos da 

empresa Sadia e Metallgesellschaft.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O mundo corporativo vive hoje um novo cenário devido á globalização. As 

empresas encontram maiores dificuldades para se manterem competitivas, bem 

posicionadas e fortes no mercado. Diante dessa nova perspectiva, o gerenciamento 

de risco tornou-se essencial e importante na gestão de uma empresa, seja ela uma 

instituição não financeira ou uma instituição financeira. O Gerenciamento de Risco 

possui não somente a finalidade de mitigar riscos, como também o objetivo de criar 

valor e formar estratégias para a empresa. 
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Segundo Damodaran (2009, p.373) “ainda que a crescente exposição à 

mudança tenha colocado as empresas em risco, ela também abriu novas fronteiras 

que podem ser exploradas com vistas ao lucro. O risco é, em última análise, uma 

combinação de ameaça e oportunidade”. 

A eficiente prática do gerenciamento de risco permite que a empresa explore 

os principais riscos, aos quais possa estar exporta e de forma transparente o 

controle, de modo que consiga reverter seus pontos fracos em fortes. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia da pesquisa para a escrita da monografia reflete a coleta de 

informações a partir de material publicado e referências bibliográficas, conceituados 

por Damodaran (2009), Brasiliano (2012), Rinaldi (2010), Polizeli (2002), Duarte e 

Varga (2003) e La Rocque (2007). 

Com relação aos objetivos específicos da pesquisa, se trata de uma pesquisa 

que possibilita a utilização prática do conhecimento obtido e sua aplicação pelas 

empresas não financeiras e demais partes interessadas. 

O delineamento da pesquisa foi desenvolvido através de referência 

bibliográfica e casos expostos na mídia, visto que o objetivo consiste em aprofundar 

o entendimento do gerenciamento de risco e sua respectiva criação de valor para 

empresas não financeiras por meio da literatura existente. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Monografia estará estruturada em quatro seções.  

A Seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: 

texto de conceituação e caracterização do tema; Objetivos; Justificativa; e 

Metodologia.  

A Seção 2 retrata o conceito de risco, a gestão de risco corporativo e sua 

importância como instrumento promotor de valor para as empresas. Aborda a 

importância da comunicação em risco, destaca os tipos de riscos e seus principais 

fatores. Apresenta através de referencial bibliográfico a metodologia e as etapas á 

serem adotadas para uma melhor gestão dos riscos. 
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A Seção 3 aborda, especificamente, práticas que foram aplicadas nas 

empresas Sadia e Metallgesellschaft para gerenciar seus riscos. Serão analisados 

os fatores que contribuíram para a geração da perda de valor para a empresa 

através da gestão corporativa de riscos.  

A Seção 4 analisa e concluí as medidas aplicadas nas empresas Sadia e 

Metallgesellschaft, confrontando-as com a teoria e os conceitos estudados. 

Com isso atinge-se o objetivo da pesquisa descrita na monografia, a qual 

relata através do referencial teórico a importância do gerenciamento de risco como 

gerador de valor para a empresa não financeira. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O gerenciamento de risco ocupa atualmente uma posição com grande 

destaque no mundo corporativo, principalmente nas empresas não financeiras, uma 

vez que no passado era muito somente utilizado por instituições financeiras. Essa 

nova posição que o gerenciamento de risco ocupa, permite aprofundar-se no 

conceito do risco, nos seus tipos e respectivos fatores, gerando novos 

conhecimentos e práticas capazes de extrair valor a empresa, surge assim um 

amadurecimento do conceito. 

2.1 CONCEITO DE RISCO 

Pode-se definir o risco como uma incerteza, uma possibilidade que um 

determinado evento tem de se realizar. 

Teixeira (1984, p.87) afirma que “o risco é muito confundido com o perigo, 

perigo é a origem da perda que é diferente da incerteza da perda”.  

Damodaran (2009, p.27) destaca que “as definições de risco variam dentro de 

um amplo espectro. Algumas se concentram principalmente na probabilidade de 

ocorrência de eventos negativos, outras consideram as consequências desses 

eventos, enquanto há aquelas que consideram tanto o lado de perdas quanto o de 

ganhos da distribuição de eventos”. 

Contudo é importante ressaltar que as incertezas que estão sempre 

associadas à perda de valor e ameaças também devem estar associadas ao 

sucesso, pois eles podem ser transformados em oportunidades para a empresa. 

Polizeli (2002, p. 73) aponta que “o risco reflete a incerteza de um retorno 

futuro, em termos positivos e negativos. O risco é representado, portanto, por 

ameaças e oportunidades”.  

O risco está presente na rotina diária de qualquer atividade, porém sua dada 

importância no ambiente corporativo tem conquistado destaque com o passar dos 

tempos, uma vez que atualmente se torna uma necessidade de sobrevivência 

gerenciar os mesmos. 

Conforme destacam Duarte e Varga (2003, p.04) “risco não é um conceito 

novo, em finanças, a Teoria Moderna das Carteiras, que se originou do trabalho 
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pioneiro de Markowitz, e que já existe há mais de quatro décadas, baseia-se nos 

conceitos de retorno e riscos”. 

As empresas devem aplicar a partir da gestão de riscos esforços que 

aumentem à probabilidade de se extrair oportunidades e prevenir ameaças em seu 

ambiente. No cenário corporativo, as empresas devem estar preparadas para lidar 

com os eventos de incertezas, ou seja, a capacidade, a qual a empresa atua diante 

de um evento demonstra o grau de maturidade que o conceito de risco e suas 

práticas estão inseridos em sua organização.  

“As organizações que administram seus riscos com inteligência estão 

percebendo que certos riscos podem ser tolerados, desde que conhecidos e 

monitorados pela organização”. (QUIGLEYET et al, apud FINCATTI et al, 2008, 

p.03) 

 

 

Figura 1 - Diferença de visualização da gestão de risco 

 

A figura acima ilustra o grau de relevância que se deve dar ao gerenciamento 

de risco, uma vez que uma análise superficial não detecta a real gravidade de um 

determinado evento, a má gestão do risco provoca uma errônea tomada de decisão 

e cria resultados negativos, ou seja, uma análise profunda e detalhada, o qual 

apresenta o verdadeiro cenário exposto, certamente permitirá uma reação capaz de 

prevenir um desgaste da imagem da empresa e um possível prejuízo. 
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“As empresas que estão se envolvendo com a gestão de riscos, que consiste 

numa nova forma de administrar, têm maior possibilidade de entender os riscos 

assumidos, do que as empresas que optam por nada fazer”. (BOULTON, LIBERT e 

SAMEK et al, apud POLIZELI et al, 2002, p.69) 

Segundo Damodaran (2009, p365) “o risco é uma mescla de possibilidades 

de ganhos e de possibilidades de perdas. A boa gestão do risco não diz respeito a 

buscar ou evitar o risco, mas a manter o correto equilíbrio entre as duas escolhas”. 

Evidencia-se assim que o risco está presente e não há como evitar, dessa 

forma se torna clara a importância de se aplicar o gerenciamento de risco em suas 

rotinas corporativas. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE RISCO CORPORATIVO 

 

O gerenciamento de risco corporativo traz consigo a função de viabilizar o 

aprimoramento da análise de risco, o qual a empresa está suscetível no cenário 

corporativo, através de ferramentas e metodologias que permita uma melhor 

qualidade na tomada de decisão. 

“A gestão de risco não deve ser encarada como uma prática estanque e de 

cumprimento de normas, mas como uma reafirmação de melhoria de desempenho e 

implementação de novas ações”. (RINALDI, 2010, p.23) 

Brasiliano (2012, p.11) afirma que “todas as organizações enfrentam 

incertezas, e o desafio de seus administradores é determinar até que ponto aceitar 

essa incerteza, assim como definir como essa incerteza pode interferir no esforço 

para gerar valor às partes interessadas”. 

Se faz necessário que as empresas dominem os seus riscos, ou seja, através 

do gerenciamento corporativo de riscos, a empresa abre caminhos para que de 

forma transparente explore os riscos existentes. 

Stringher, (2009, p.17) destaca que “risco sempre é um elemento de 

incerteza, e que é a condição que cria ou aumenta o potencial de perda”. 

Em suma, Stringher destaca que o conceito de risco é um fator conhecido 

dentro das organizações e principalmente pela alta direção, e que as empresas 

estão vulneráveis diante das incertezas do ambiente interno e externo que atuam, 

dessa forma torna-se necessário a aplicação de medidas relacionadas à gestão de 
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risco para que se reduza ou até mesmo se anule o impacto negativo que possa vir 

ocorrer. 

Duarte e Varga (2003, p.10) alertam que “o problema de gerenciamento dos 

riscos corporativos é delicado, pois a existência de um único ponto fraco na cadeia 

de gerenciamento de uma instituição é suficiente para leva-la ao colapso”. 

Dessa forma fica evidente a importância de se instituir uma gerência 

corporativa de riscos que esteja comprometida, deve-se ter uma equipe qualificada, 

procedimentos estabelecidos, o uso de ferramentas de auxílio e uma cultura 

organizacional voltada para a mesma percepção. 

Damodaran (2009, p.27) descreve que “as empresas de sucesso precisam 

adotar uma visão mais abrangente da gestão de risco, em que possam considerar 

não apenas a maneira de se proteger contra alguns riscos, como também quais os 

riscos que devem ser explorados e qual é a melhor maneira de explorá-los”. 

Basicamente, Damodaran menciona que as empresas devem tomar uma 

posição menos reativa e mais ativa ao risco, ou seja, não se pode apenas considerar 

risco como uma ameaça, é preciso considera-lo como uma oportunidade, explorar o 

potencial que em muitas vezes poderá através de uma análise profunda gerar valor 

e diferencial para a empresa.  

Stringher, (2009, p.18) aponta que ”o desafio proposto à alta direção 

corporativa é encontrar e desenvolver uma adequada e eficaz estratégia de gestão 

de riscos. Gestores de riscos corporativos devem ter uma visão holística, ou seja, 

enxergar o todo”. 

 

Principais 
Benefícios 

Preserva e aumenta o valor da organização, mediante a redução da 
probabilidade e/ou impacto de eventos de perda, combinada com a diminuição 
de custos de capital que resulta da menor percepção de risco por parte de 
financiadores e seguradoras e do mercado em geral. 

Promove maior transparência, ao informar aos investidores e ao público em 
geral os riscos, os quais a organização está sujeita, as políticas adotadas para 
sua mitigação, bem como a eficácia das mesmas. 

Melhora os padrões de governança, mediante a explicitação do perfil de riscos 
adotado, em consonância com o posicionamento dos acionistas e a cultura da 
organização, além de introduzir uma uniformidade conceitual em todos os 
níveis da organização, seu conselho de administração e acionistas. 

Tabela 1 – Benefícios do Gerenciamento de risco Corporativo 

FONTE: La Rocque, 2007, p.12 
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Verifica-se na tabela acima os principais benefícios que pode-se encontrar 

quando se adota uma gerencia de risco corporativa, nota-se que existe muito mais 

ganhos neste investimento do que perdas, uma vez que as informações serão 

tratadas de forma transparente e será destacado os principais fatores de riscos, ou 

seja, cria-se a oportunidade de explorar e conhecer os riscos. 

 Segundo La Rocque (2007, p.13) “o gerenciamento de risco corporativo 

preserva e agrega valor econômico a organização, contribuindo fundamentalmente 

para a realização de seus objetivos e metas de desempenho, representando mais do 

que um mero conjunto de procedimentos e políticas de controle”. 

Rinaldi (2010, p.24) aponta que “é por meio da gestão de riscos, incorporada 

à cultura das organizações, que a probabilidade de sucesso se sobrepõe à 

probabilidade do fracasso”. 

Neste caso o gestor de riscos deve conhecer detalhadamente a cultura da 

empresa, pois através de suas características é que se pode implementar de 

maneira eficaz uma política de gerenciamento de riscos, já que as empresas 

possuem características específicas. Essas características se refletem em recursos, 

formas diferenciadas de administrar os problemas, e culturalmente na forma do 

processo decisório.  

É notório que ao implementar o gerenciamento corporativo de risco deve-se 

atentar ao fato de como consolidar as informações que estavam espalhadas e 

contidas individualmente nos distintos departamentos da empresa, neste caso se faz 

necessário o envolvimento da alta administração. 

Segundo Damodaran (2009, p.345) “é importante possuir uma equipe pré-

configurada para o tratamento de crises e um plano de ação predefinida pronto para 

uso, antes de uma crise ocorrer. Essa medida de prevenção permite que as 

informações cheguem aos tomadores de decisão mais indicados para lidar com a 

situação de crise”. 

O plano preventivo acima apontado por Damodaran se torna viável na medida 

em que a empresa atua de forma proativa com a gestão de risco corporativo, ou 

seja, para isso a empresa deve incorporar em sua rotina a constante necessidade de 

se identificar os riscos e monitorar os já identificados, assim ela não será obrigada a 

agir para apagar um incêndio. 
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Hillson, (2005, p.40) destaca que  

 
existe a necessidade de desenvolver um pensamento estratégico baseado 

em risco dentro da cultura organizacional. A recusa dos riscos é comum no 

nível de gerência sênior e muito do valor em implementar gerenciamento de 

riscos pode ser reduzido ou perdido se os tomadores de decisão da 

organização não tomarem conta apropriadamente dos riscos. 

 

Damodaran (2009, p.301) afirma que “todas as empresas estão expostas a 

riscos, e assim precisam considerar que fazer a gestão de riscos é parte integrante 

de suas operações. A efetiva gestão de risco diz mais respeito às escolhas 

estratégicas do que às escolhas na esfera financeira”. 

Para a estrutura de gerenciamento de risco funcionar de forma efetiva dentro 

da empresa, é importante que toda a equipe e os funcionários da empresa estejam 

voltados para o mesmo objetivo, ou seja, todos devem estar focados em buscar o 

êxito em todos os processos da organização. 

Segundo Polizeli (2002, p. 72) “gerir o risco para criar valor se relaciona 

diretamente com a melhoria contínua da capacitação para esse tipo de gestão, 

porque as realidades são dinâmicas e vão se alterando externa e internamente a 

empresa”. 

Para se obter sucesso não se deve gerir de forma passível, principalmente 

tratando-se de riscos, uma determinada resposta a um risco, não pode ser 

generalizada, a resposta mesmo que outrora tenha gerado resultados positivos, 

pode em uma diferente situação gerar resultados negativos, dessa forma se dá 

necessário a busca contínua pela melhor gestão, a empresa não deve se manter na 

zona de conforto. 

“Se existe uma chave para o sucesso em se assumir riscos, esta consiste em 

garantir que aqueles que expõem uma empresa ao risco, ou que a ele reagem, 

tomem suas decisões com uma única finalidade em mente: aumentar o valor de 

suas empresas” (DAMODARAN, 2009, p.353).  

Polizeli (2002, p. 73) destaca que “atualmente se percebem em negócios de 

mesmo ramo, empresas tendo grandes lucros e empresas tendo grandes prejuízos, 

resultado de como cada executivo consegue analisar seus riscos e dominá-los”. 
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O trecho acima é interessante na medida que pontua a diferenciação que 

existe entre empresas do mesmo ramo, afinal se ambas estão sucetivéis aos 

mesmos fatores de riscos, já que se concentram no mesmo ramo, porque existe uma 

diferente absorção de resultado. Pode-se entender que a solução esteja na 

maturidade, a qual a empresa se situa para tomada de decisão, uma vez que quanto 

mais madura e utilizadora das ferramentas de gestão, mais confiavéis se dará suas 

escolhas. 

Brasiliano (2012, p.12) alerta que “os eventos podem gerar impacto tanto 

negativo quanto positivo ou ambos. Os que geram impacto negativo representam 

riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo destruir o valor existente. Os 

de impacto positivo podem contrabalancear os de impacto negativo ou podem 

representar oportunidades”. 

É importante ressaltar que existem diferenças quando uma empresa decide 

se proteger contra os riscos e quando uma empresa decide implantar a gestão de 

risco dentro dos processos gerenciais. 

 

  Proteção contra riscos Gestão de Riscos 

Visão do risco O risco é um perigo O risco é um perigo e uma 
oportunidade 

Objetivo Proteger contra as consequências 
negativas do risco 

Explorar os aspectos positivos do 
risco gerados pela incerteza 

Ênfase funcional Financeira Estratégica, abrange todas as 
funções. 

Processo 
Orientada ao produto. 

Concentrada no uso de derivativos 
e seguros como proteção contra o 

risco 

Orientada ao processo. Identifica 
as dimensões chave do risco e 

tenta desenvolver maneiras 
melhores se tirar vantagem desses 
riscos em relação à concorrência 

Medida de Sucesso Redução da volatilidade dos 
lucros, fluxo de caixa ou valor. Maior valor 

Tipo de opção real Opção de venda (seguro contra 
maus resultados) 

Opção de Compra (tira vantagem 
da alta volatilidade para gerar bons 

resultados) 
Principal efeito 
sobre o valor Taxa de desconto menor Maiores e mais estáveis retornos 

excedentes ao custo de capital 

Possivelmente faz 
sentido para 

Empresas de capital fechado ou 
controladoras por número pequeno 

de acionistas com expressiva 
alavancagem e custos de 
dificuldades financeiras 

Empresas atuantes em setores 
voláteis e com expressivo 

potencial para retornos excedentes 
(se bem sucedidas) 

Tabela 2 - Comparação da proteção do risco vs. Gestão do risco 

FONTE: Damodaran, 2009, p.302 
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A tabela acima demonstra claramente que a proteção contra risco tem foco no 

risco de forma negativa, como uma ameaça, já a gestão do risco foca na geração de 

valor, nas decisões estratégicas dentro de um processo estabelecido, ou seja, a 

gestão de risco além de mitigar e prevenir o risco visa tirar proveito das 

oportunidades que o risco pode oferecer. 

O gerenciamento de risco corporativo possibilita a geração de valor para a 

empresa, já que será possível através desta estrutura administrar as incertezas com 

eficácia, permitindo que se atinjam os objetivos traçados, mitigando os perigos e 

incertezas durante a gestão. 

Damodaran (2009, p.339) menciona que “uma visão simples da exploração 

exitosa do risco diz que se deve expandir a exposição ao risco com oportunidades 

ao mesmo tempo em que se reduz as probabilidades de riscos de perdas”. 

Segundo Brasiliano (2012, p.11) “os objetivos estratégicos do gerenciamento 

de riscos corporativos segundo as premissas da Metodologia COSO, são”: 

 

1) Alinhar o apetite a risco com a 
estratégia adotada 

Os administradores avaliam o apetite a risco da organização aos 
analisar as estratégias, definindo os objetivos a elas relacionados e 
desenvolvendo mecanismos para gerenciar esses riscos. 

2) Fortalecer as decisões em 
resposta aos riscos 

O gerenciamento de riscos corporativos possibilita o rigor na 
identificação e na seleção de alternativas de respostas aos riscos, 
como evitar, reduzir, compartilhar e aceitar os riscos. 

3) Reduzir as surpresas e 
prejuízos operacionais 

Organizações adquirem melhor capacidade para identificar eventos 
em potencial e estabelecer respostas a estes, reduzindo surpresas 
e custos ou prejuízos associados. 

4) Identificar e administrar riscos 
múltiplos e entre 
empreendimentos 

Toda organização enfrenta uma gama de riscos que podem afetar 
diferentes áreas de organização. 
A gestão de risco corporativo possibilita uma resposta eficaz a 
impactos inter-relacionados e, também, respostas integradas aos 
diversos riscos. 

5) Aproveitar oportunidades 
Pelo fato de considerar todos os eventos em potencial, a 
organização posiciona-se para identificar e aproveitar as 
oportunidades de forma proativa. 

6) Otimizar capital 

A obtenção de informações adequadas a respeito de riscos 
possibilita à administração conduzir uma avaliação eficaz das 
necessidades de capital como um todo e aprimorar a alocação 
desse capital. 

Tabela 3 – Premissas Metodologia COSO 

FONTE: Brasiliano, 2012, p.11 
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As premissas descritas na tabela acima por Brasiliano (2012) demonstra 

como o gerenciamento de risco corporativo pode agregar valor aos tomadores de 

decisão, uma vez que o resultado da prática deste gerenciamento provocará uma 

maior eficácia para atingir as metas e mitigar perdas. 

Lorea e Graciani (2007, p.04) identificam que “em 1994, o JP Morgan lançou 

o Value at Risk (VaR), cálculo amplamente utilizado pelas instituições em todo o 

mundo para medir o risco probabilístico de um portfólio de aplicações financeiras. É 

muito mais complexo, porém, dimensionar e avaliar riscos quando a régua não pode 

ser simplesmente numérica, como no caso dos bancos”. 

O VaR é uma ferramenta que viabiliza a identificação e avaliação do risco, 

principalmente dentro das instituições financeiras. 

Damodaran (2009, p.206) afirma que “a VaR tem três elementos principais, 

um nível de perda especificado em valor, um período fixo ao longo do qual o risco é 

avaliado e um nível de confiança”. 

As companhias listadas na Bolsa de Valores de Nova York, inclusive as 

brasileiras, são obrigadas pela lei Sarbanes-Oxley a informar anualmente a quais 

riscos estão expostos e quais são as ferramentas de controle e gerenciamento 

utilizadas. 

Segundo Coimbra (2007, p.19) “as exigências do Sarbanes-Oxley Act, 

promulgado em 2002, estão produzindo impactos na maneira como as empresas 

estruturam seus sistemas de controles internos e elaboram seus demonstrativos 

financeiros e contábeis, obrigando as companhias a empregar práticas mais 

consistentes de gestão de risco”. 

Lorea e Graciani (2007, p.04) avaliam que “por obrigação, ou não, o fato é 

que o gerenciamento de risco se difunde entre as companhias de todo o mundo. 

Enfrentam, porém, um novo dilema, a gestão do risco ainda é compartimentada, é 

feita em silos, sem uma visão holística”. 

Lorea e Graciani (2007, p.02) apontam que 

 
ao longo dos últimos quinze anos, houve um avanço significativo nas 

ferramentas de gestão de risco. Em 1992, foi publicado o estudo Controles 

Internos. Um Modelo Integrado pelo Comitê das Organizações 

Patrocinadoras (Coso).  Até hoje, o documento serve de referência mundial 

e é aplicado em programas de gestão de risco e governança corporativa. E, 
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embora o Enterprise Risk Management (ERM) já seja conhecido no 

universo acadêmico da administração de empresas desde o final da década 

de 1990, o conceito ainda pode ser considerado uma “tendência” no Brasil. 

 

Casmasnie (2012, p. 02) aponta que “as empresas que passaram a investir 

no gerenciamento de risco tiveram um aumento de 16.8% na receita, enquanto as 

que não colocavam a questão entre suas prioridades tiveram um crescimento de 

10.6%”. 

Verifica-se que o gerenciamento de risco pode prover ganhos as empresas 

não financeiras, uma vez que as tomadas de decisões deixam de ser tomadas no 

escuro, ou seja, o uso das ferramentas e a cultura da empresa voltada a gestão de 

risco, garante a coleção de dados mais coesos, colhe-se muito mais vantagens ao 

longo do processo. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DE RISCO 

 

Em uma estrutura corporativa, o qual não existe uma sadia comunicação 

entre os departamentos fatalmente os líderes corporativos possuem dificuldades de 

identificar as ameaças e as oportunidades que ocorrem dentro da empresa. Quando 

se decide por utilizar um modelo integrado, deixa-se de atuar individualmente e inicia 

um processo de atuação unificada, que permite que as respostas sejam concedidas 

com maior grau de confiança e assertividade. 

Coimbra (2007, p.49) defini que “estrutura organizacional é o resultado do 

agrupamento dos recursos humanos e materiais, e da definição do papel de cada 

unidade, no sentido de viabilizar o seu gerenciamento e atingir os seus objetivos”. 

A colocação realizada acima está certíssima, porém como uma única 

ressalva, mesmo que toda estrutura esteja organizada de forma a viabilizar as 

atividades pré-definidas para alcançar as metas da empresa, a ausência de 

comunicação entre as unidades pode gerar um fator de risco interno. 

Rinaldi (2010, p.32) aponta que “é por meio da comunicação de risco, 

elemento essencial da gestão de riscos, que as organizações compartilham opiniões 

e chegam ao processo de tomada de decisão”. 

A comunicação de risco permite que todos envolvidos no processo de 

gerenciamento de risco compreendam as ações que foram tomadas, as 
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necessidades, as quais foram geradas e cria uma cultura voltada para as mesmas 

percepções. 

Segundo Rinaldi (2010, p.42) “para as organizações, a boa comunicação é 

essencial para o desenvolvimento de uma cultura em que as dimensões positivas e 

negativas dos riscos sejam reconhecidas e avaliadas”. 

Uma vez que o setor industrial está extremamente competitivo, fica evidente a 

mudança interna que se faz necessário nas organizações, as mesmas necessitam 

conhecer os riscos, as quais estão expostas, se torna importante à criação de uma 

área de Gestão de Riscos que integre todas as áreas da organização. 

 

 

Figura 2 - Exemplificação de Modelos 

 

A figura acima demonstra a dificuldade de se gerenciar riscos dentro de uma 

empresa quando as diversas áreas estão isoladas e não se integram. A integração 

gera o fortalecimento da mitigação de riscos. 

Brasiliano (2012, p.33) descreve que a comunicação interna e externa eficaz 

é importante para assegurar que os responsáveis pela implementação da gestão de 

riscos e os investidores compreendam as bases sobre as quais as decisões são 

tomadas, e porque determinadas ações são necessárias”. 

Segundo Damodaran (2009, p. 369) “para que a identificação e avaliação dos 

riscos funcionem, os tomadores de decisão precisam entender e envolver-se no seu 

processo, e aqueles que identificam e avaliam os riscos não podem ser excluídos do 

processo decisório”. 
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Mesmo que a empresa siga todas as etapas do gerenciamento de risco e se 

utilize das ferramentas disponíveis na empresa para identificar ou avaliar, é preciso 

garantir a plena comunicação dentro do processo de gestão de risco como um todo, 

para que não haja um ruído ou má interpretação diante de um risco. 

Vale ressaltar que segundo Damodaran (2009, p.372) “a informação é o 

lubrificante para boa gestão do risco. Se informações confiáveis forem fornecidas 

oportunamente aos tomadores de decisão, eles poderão tomar decisões melhores”. 

Assim Damodaran (2009, p.372) conclui que “a gestão correta de risco é a 

essência da prática correta dos negócios, e é responsabilidade de todos”. 

Quanto maior for o grau de transparência para os tomadores de decisão com 

relação aos riscos identificados, menor se dá a probabilidade e o impacto que a 

empresa sofre. 

 

2.4 FATORES DE RISCO 

 

As empresas devem identificar a origem dos perigos que a cercam para que 

assim possa aplicar as medidas necessárias para o dado risco. 

Segundo Brasiliano (2012, p.29) “os fatores de riscos são os eventos que 

podem potencializar a concretização dos perigos. São variáveis controláveis e 

incontroláveis”.  

A figura abaixo exemplifica a evolução dos fatores de risco que ocorreram 

com o passar das décadas no mundo corporativo e como a gestão de risco sofre a 

necessidade de se moldar a essa nova visão. Em meados de 1980, o único fator 

preocupante era o crédito, após 10 anos surge um novo fator que expõe a 

necessidade de se preocupar com a gestão de risco financeira, após os anos 90 

surgem diversos novos fatores, o que ilustra a viabilidade da gestão de riscos 

integrada, uma vez que dessa forma se torna possível identificar os riscos e 

fortalecer a mitigação ou criação de oportunidades. 
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Figura 3 - Evolução dos Riscos Corporativos 

FONTE: Stringher, 2009, p.19 

 

La Rocque (2007, p.16) descreve que o fator de risco “trata-se da definição do 

conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar os objetivos 

estratégicos da organização, inclusive os relacionados aos ativos intangíveis”. 

Para distinguir os fatores de risco sugere-se a utilização de ferramentas que 

auxiliem nesta atividade, uma das ferramentas que permite a identificação dos 

fatores de risco é a Espinha de Peixe, o qual através do detalhamento do fluxo de 

um processo permite-se buscar as causas e encontrar o efeito. 

 

 

Figura 4 - Exemplificação do Diagrama de Causa e Efeito 

FONTE: Brasiliano, 2012, p.64 

http://www.brasiliano.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/identificando-riscos-corporativos-3.jpg
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A figura acima ilustra a espinha de peixe, e exemplifica os fatores que mais se 

evidenciam no caso de segurança empresarial. 

Outra ferramenta que pode ser utilizada no auxílio da identificação dos fatores 

de risco, é a matriz de origem dos eventos, através desta matriz pode-se classificar 

os riscos e determinar a origem deste evento, localiza-se assim se o fator é 

proveniente do ambiente interno ou externo. 

 

 

Figura 5 – Matriz de Origem do Evento 

FONTE: La Rocque, 2007, p.17 

 

Uma vez que de inicia o levantamento dos fatores de risco pela tentativa de 

classificar sua origem entre interna ou externa, se torna mais fácil o levantamento. 

Segundo Brasiliano (2012, p.51) “qualquer empresa esta inserida dentro de 

um contexto, onde a multiplicidade de variáveis e forças pode provocar mudanças 

ou abalar as estruturas organizacionais”. 

Abaixo se pode visualizar conforme descritos por La Rocque (2007, p.18), os 

principais fatores existentes dentro do ambiente interno e externo: 

 



28 

 

Risco 
Externos 

são ocorrências associadas ao ambiente macroeconômico, político, social, 
natural ou setorial em que a organização opera. Exemplos: nível de expansão 
do crédito, grau de liquidez do mercado, nível das taxas de juros, tecnologias 
emergentes, ações da concorrência, mudança no cenário político, conflitos 
sociais, aquecimento global, catástrofes ambientais, atos terroristas, 
problemas de saúde pública, etc. 

Risco 
Internos 

são eventos originados na própria estrutura da organização, pelos seus 
processos, seu quadro de pessoal ou de seu ambiente de tecnologia.  

Tabela 4 – Fatores de Risco 

FONTE: La Rocque, 2007, p.18 

 

Constata-se assim que não há como as empresas estarem isentas dos 

fatores de risco, o fato de existirem já gera automaticamente fatores de risco no 

ambiente interno e externo, o importante é identificá-los e classificá-los. 

 

2.5 TIPOS DE RISCO 

 

Distinguir os riscos, o qual a empresa possa estar sujeita é uma tarefa que 

carrega consigo uma grande responsabilidade, já que toda análise se dará sobre 

essa classificação. 

Seguindo esse conceito, pode-se classificar o risco como estratégico; 

operacional e financeiro. 

 

Figura 6 – Tipos de Risco 
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Segundo Duarte e Varga (2003, p.05) “nem sempre é fácil diferenciar qual tipo 

de risco se encontra presente em determinada situação, pois ele pode variar 

dependendo da ótica sob a qual o problema é observado”. 

Vale destacar as diferentes percepções que cada indivíduo possa ter quanto a 

classificação de cada tipo de risco, devido essa diferenciação é importante a 

utilização das ferramentas para que a análise não seja subjetiva. 

Coimbra (2007, p.26) observa que “as definições de risco são extremamente 

relevantes, uma vez que servem como ponto de partida tanto para o tratamento 

regulatório quanto para abordagem econômica do risco”. 

Definir o tipo de risco abre o caminho para o encontro das melhores respostas 

e as melhores decisões. 

 

2.5.1 Risco Estratégico 
 
Como o próprio nome destaca, o risco estratégico é proveniente de uma 

tomada de decisão relacionada à estratégia da empresa ou operação dos negócios, 

o qual a empresa está envolvida. 

“Risco estratégico é aquele do mercado em geral ou da Economia em geral 

que não é decidido pela empresa, mas que a afeta. São as mudanças fundamentais 

no cenário econômico ou político”. (JORION et al, apud POLIZELI et al, 2002, p.19)  

Já Coimbra (2007, p.27) comenta que “os riscos estratégicos são um conjunto 

de tendências e eventos externos capazes de devastar a trajetória de crescimento 

das empresas, bem como o valor para os acionistas”. 

Exemplos de riscos estratégicos podem ser citados como surgimento de 

novos concorrentes no mercado, mudanças de necessidades dos consumidores e 

clientes que faça com que a empresa tenha de se moldar a nova necessidade do 

setor, o surgimento de uma grande inovação tecnológica no setor, o qual a empresa 

atua, neste caso o tempo de resposta da empresa a adaptação será crucial na 

sobrevivência de seu negócio, quando há perda da lucratividade devido a alta 

competitividade para se manter no setor ou até mesmo o insucesso de um 

investimento realizado pela empresa como a criação de uma filial que não gera o 

resultado esperado, entre outros. 
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2.5.2 Risco Operacional 
 
O risco operacional não era considerado com grande destaque em empresas 

financeiras, as mesmas tinham suas estratégias focadas ao risco financeiro, hoje se 

torna imprescindível sua abordagem.  

Segundo Duarte e Varga (2003, p.04) “risco operacional seria uma medida 

das possíveis perdas em uma instituição caso seus sistemas, práticas e medidas de 

controle não sejam capazes de resistir a falhas humanas ou a situações adversas de 

mercado”. 

“O risco operacional começou sendo definido como todo risco não relacionado 

com mercado ou crédito. Uma definição negativa como essa torna muito difícil até 

mesmo traçar uma estratégia para medir e gerenciar o risco operacional”. (CRUZ et 

al, apud POLIZELI et al DUARTE e VARGA, 2003, p.490)   

“Risco operacional é aquele assumido voluntariamente com o objetivo de criar 

vantagem competitiva e valorizar a empresa para os acionistas”. (JORION et al, 

apud POLIZELI et al, 2002, p.19)  

Em suma, pode-se definir o risco operacional como eventos, os quais as 

empresas podem sofrer a partir de deficiências geradas nos sistemas, processos ou 

falha humana. 

Coimbra (2007, p.30) cita que “os riscos operacionais transcendem todas as 

linhas de negócios, sendo mais amplos do que os riscos usualmente cobertos por 

seguros e do que as falhas de controle”. 

Abaixo é possível visualizar em forma de ciclo os principais fatores de risco 

operacional. 
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Figura 7 - Risco Operacional e seus fatores 

FONTE: Coimbra, 2007, p.31 

 

Exemplos de riscos operacionais podem ser citados como falhas humanas no 

processo que gerariam retrabalhos, por exemplo, peças com defeitos, uma má 

estruturação de processos que resultariam em falhas, problemas com sistemas de 

informática que gerariam erros nas informações, ou até mesmo fraudes praticadas 

por funcionários. 

Coimbra (2004, p.03) ressalta que “apesar de sua extrema importância, os 

riscos operacionais passaram a receber atenção apenas recentemente, 

provavelmente devido aos avanços tecnológicos, a conseqüente dependência das 

empresas com relação aos sistemas de informática e ao aumento da incerteza num 

mundo globalizado”. 

Fica evidente com a citação acima, como o risco operacional era ignorado 

anteriormente, já que no passado o risco operacional poderia ser somente focado 

diante da perspectiva de uma falha humana, uma vez que houve uma ampliação da 

tecnologia, da adoção de sistemas e até mesmo conscientização quanto a 

implementação de processo dentro das empresas. 

 

2.5.3 Risco Financeiro 
 
O risco financeiro relaciona-se com a possibilidade de uma perda originada de 

variáveis financeiras, a qual afeta diretamente os resultados da empresa. 
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Segundo Duarte e Varga (2003, p.04) o risco financeiro “pode ser definido 

como uma medida de incerteza relacionada aos retornos esperados de um 

investimento em decorrência de variações em fatores de mercado”.  

Exemplos de riscos financeiros podem ser citados como risco de crédito, o 

qual significa a dificuldade que a empresa possui de honrar pagamentos, risco de 

fluxo de caixa, o qual simboliza a dificuldade que a empresa pode enfrentar com as 

entradas e saídas de caixa mal planejadas, risco de taxa de câmbio que se dá pela 

volatilidade que a moeda pode sofrer e impactar nos contratos de compra ou venda 

da empresa, risco de taxas de juros o que significa a oscilação que se pode sofrer 

diante das taxas de juros, principalmente se a empresa estiver suscetível a  

financiamentos, risco de liquidez que representa a incapacidade de honrar suas 

divida, entre outros. 

Segundo Coimbra (2004, p.05) “os riscos financeiros tornaram-se importantes 

devido a dois aspectos: a própria natureza das atividades e produtos 

comercializados pelas instituições financeiras e pelo fato de que os bancos integram 

o sistema de pagamentos da economia, havendo influência dos depósitos na base 

monetária, além da necessidade de prevenir o risco sistêmico”. 

 
2.6 MATRICIAMENTO DE RISCO 

 

Para dar início a gestão de riscos é necessário identificar os riscos e 

classificá-los. Dessa forma cada risco terá um valor e um nível, podendo ser melhor 

visualizados através de uma matriz. Estas matrizes foram elaboradas com o objetivo 

de dotar a gestão de riscos de uma ferramenta de acompanhamento de mitigação 

ou elevação dos riscos. 

 Esta matriz mostra de forma clara quais são as fragilidades existentes, qual a 

influência e impacto no desempenho da empresa. Através desta matriz, o gestor de 

riscos sabe exatamente como cada risco deve ser tratado juntamente com sua 

prioridade.  

A matriz mostra os pontos de cruzamento entre o eixo horizontal e vertical da 

probabilidade de ocorrência e o impacto financeiro que estas causarão na empresa.  
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Tabela 5 - Matriz de Vulnerabilidade 

FONTE: Brasiliano, 2012, p.96 

 

Após esta classificação devem-se priorizar os riscos levantados, priorizando 

sempre os mais altos para serem controlados e monitorados regularmente, como os 

riscos que forem considerados no quadrante I. 

Brasiliano (2012, p.30) afirma que “o resultado da matriz de risco é o grau de 

criticidade, ou seja, qual é a priorização que a empresa deve tratar cada risco, 

frente, ao seu apetite ao risco”. 

Casmasnie (2012, p. 04) afirma que os riscos mais altos devem ser 

monitorados pelo topo da hierarquia da empresa, os demais riscos podem ser 

delegados a uma pessoa responsável pela gestão de risco, que também poderá 

delegar ao gestor de cada área. 

Desta forma, através da divisão da matriz em quatro quadrantes, podemos 

avaliar o nível de vulnerabilidade, sua influência nos processos críticos da empresa. 

Nestes quadrantes, que podem ser denominados de quadrantes estratégicos, os 

riscos terão os seguintes tratamentos:  

Conforme figura acima, os riscos existentes no quadrante I são os que mais 

merecem atenção e prioridade, uma vez que possuem uma grande probabilidade de 

ocorrer e causar impactos de elevada profundidade.  
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Segundo Brasiliano (2012, p. 97) “exigem a implantação imediata das 

estratégias de proteção e prevenção, ou seja, atenção imediata”.  

No quadrante II, são os riscos que podem causar impactos leves, porém 

como uma probabilidade alta de ocorrer, é importante os mesmos serem 

constantemente monitorados e possuírem um plano de resposta ágil.  

No quadrante III, estão os riscos com baixa probabilidade de ocorrência, mas 

que causam catastróficos e severos danos à empresa.  

No quadrante IV, estão os riscos com baixa probabilidade de ocorrer e que 

causam pouco dano a empresa, ou seja, os mesmos devem ser gerenciados, mas 

nunca esquecidos. 

 

2.7 PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

Segundo a Metodologia COSO o gerenciamento de risco corporativo é 

constituído de oito componentes. 

 

Figura 8 - Cubo COSO 

FONTE: Brasiliano, 2012, p.17 

 

A figura acima divide o cubo entre os objetivos que a empresa estima buscar 

combinado com as etapas do gerenciamento de risco corporativo. 
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Conforme metodologia COSO, Brasiliano (2012, p.15) descreve em tópicos, 

as etapas que uma empresa deve seguir: 

- Ambiente Interno: o ambiente internocompreende o tom de uma organização 

e fornece a base pela qual os riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal, 

inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os 

valores éticos, além do ambiente em que estão. 

- Fixação de Objetivos: os objetivos devem existir antes que a administração 

possa identificar os eventos em potencial que poderão afetar a sua realização. 

- Identificação dos eventos: os eventos internos e externos que influenciam o 

cumprimento dos objetivos de uma organização devem ser identificados e 

classificados entre riscos e oportunidades. 

- Avaliação de Riscos: os riscos são analisados, considerando a sua 

probabilidade e o impacto como base para determinar o modo pelo qual deverão ser 

administrados. 

- Resposta ao Risco: a administração escolhe as respostas aos riscos, 

evitando, aceitando, reduzindo ou compartilhando. 

- Atividades de Controle: políticas e procedimentos são estabelecidos e 

implementados para assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com 

eficácia. 

- Informação e Comunicação: as informações relevantes são identificadas, 

colhidas e comunicadas no prazo que permitam que cumpram suas 

responsabilidades. 

- Monitoramento: a integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada 

e são feitas as modificações necessárias. 

Casmasnie (2012, p. 03) explica que “para uma empresa que sequer tem os 

processos mapeados há uma estimativa de um ano e meio para implantar o ciclo. 

Nesse tempo a empresa passaria a ter uma estrutura madura o suficiente para fazer 

o gerenciamento”.  

Segundo Hillson (2005, p. 40)  

 
um meio confiável de medição de atitudes de risco necessita ser 

desenvolvido, para identificar e contabilizar opinião potencial junto aos 

participantes no processo de risco. O impacto da atitude de risco na 

percepção de incerteza deve ser explorado para permitir que os efeitos 
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sejam entendidos e gerenciados. Este também permitirá a construção de 

equipes com maturidade em risco e uma cultura emocional que poderá 

melhor entender e assim modificar as atitudes de risco, tornando as atitudes 

de risco categorizadas entre de risco e cautelosa, com a intenção de 

assegurar que o risco seja assumido com segurança pela organização. 

 

Basicamente Hillson descreve que o gerenciamento de risco só se dará 

efetivo e com resultados confiavéis, se o processo estiver alinhado de forma 

adequada, seguindo as etapas necessárias para a tomada de decisão.  

Outra metodologia para gestão de risco complementar e muito similar em 

suas etapas, é guiada pelo PMBOK , suas etapas se subdividem em: identificação 

do risco, avaliação do risco, ação do risco, monitoramento e atualização. Nota-se a 

grande semelhança com a metodologia COSO, porém com maior abrangência em 

seus procedimentos. 

- Plano de Risco: Primeiramente a fase de definição ou iniciação, o qual 

garante que os objetivos do projeto estão de acordo e entendido por todos os 

stakeholders, determina-se o escopo e nível de detalhe requerido para o processo 

de risco, guiado pela condição de risco e a importância estratégica do projeto. 

 

 

Figura 9 - Plano de Risco: Entradas e Saídas 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 

 

A figura acima demonstra através do PMBOK as entradas, as ferramentas e 

as saídas que se observa ao plano de risco. 

Neste caso como entradas deve-se ter a definição do escopo, o plano de 

gerenciamento de custos, de tempo e comunicação juntamente com os fatores do 

ambiente da empresa e os processos organizacionais. 
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Através de reuniões e análises encontra-se na saída um plano de 

gerenciamento de risco contendo entre outros a metodologia, as responsabilidades 

de cada membro, o formato da documentação que será utilizada. 

- Identificação do Risco: Para a definição da identificação do risco, pode-se 

usar ferramentas como brainstorms, workshops, checklists, entrevistas, 

questionários, entre outras. Uma variedade de técnicas pode ser utilizada para 

certificar que tantos riscos quanto possíveis podem ser identificados.  

Polizeli (2002, p. 36) descreve que “a identificação do risco é a pesquisa para 

se saber quais são as exposições mais importantes para a unida do negócio”. 

Segundo Brasiliano (2012, p.54) “as entrevistas, geralmente nos níveis 

institucional, intermediário e operacional têm por objetivo conhecer como pensam 

tanto as pessoas que operam, como os usuários do processo”. 

Já o brainstorming visa identificar todos os perigos, sejam eles conhecidos ou 

desconhecidos, o objetivo desta ferramenta é colher todas as idéias da forma mais 

espontânea possível. 

Nessa fase pode participar o gerente de projeto, os stakeholders, o gerente 

de risco ou especialistas de diversas áreas. 

Brasiliano (2012, p.24) “a identificação deve ser critica, pois um risco que não 

é identificado nesta fase não será incluído em análises posteriores”. 

Segundo PMBOK (2008) a identificação de risco é um processo interativo 

porque novos riscos podem aparecer ou se tornarem conhecidos conforme o 

progresso de um determinado projeto. 

Segundo Damodaran (2009) à medida que se expande as operações, os 

riscos podem se tornar mais numerosos e complexos, ou seja, deve-se estar a todo 

tempo consciente dos riscos que se pode enfrentar, antes de analisa-los e enfrenta-

los. 
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Figura 10 - Identificando Risco: Entradas e Saídas 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 

 

- Avaliação do Risco: É na avaliação de riscos que será possível mensurar a 

proporção que um determinado risco apontado pode gerar, seja esse impacto de 

forma positiva ou negativa. 

A significância dos riscos identificados necessita ser avaliada, priorizando os 

riscos chave para futura atenção e ação. A avaliação pode ser qualitativa 

(descrevendo características de cada risco em detalhes suficiente para permitir que 

eles sejam entendidos) ou quantitativa (usando modelos matemáticos para simular o 

efeito do risco nas saídas/resultados do projeto).  

Segundo Polizeli (2002, p. 37) “esta é a fase que depende de muitas 

informações para que a avaliaçào não seja subestimada ou não seja superstimada”. 

 

 

Figura 11 - Análise Risco Qualitativo: Entradas e Saídas 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 
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A figura acima ilustra as entradas para se obter uma análise do risco 

qualitativo o qual pode-se encontrar na saída uma lista de riscos classificados por 

prioridade, divididos por categoria e com destaque para o riscos que devem sofrer 

maior atenção. 

Damodaran (2009, p.311) afirma que “quando a identificação e avaliação do 

risco são feitas com fins estratégicos, o impacto em geral é aferido em termos 

qualitativos”. 

Os métodos qualitativos incluem fazer planilhas de riscos numa grade de 

duas dimensões mostrando a probabilidade e impacto (matriz de probabilidade e 

impacto) permitindo que o risco seja priorizado e usado para a estrutura de 

decomposição de risco (Risk Breakdown Structure – RBS) para agrupar os riscos 

por tipo/origem. 

 

 

Tabela 6 - Matriz de Probabilidade e Impacto 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 

 

A tabela acima permite identificar o grau de relevância, o qual o risco pode ser 

classificado, através do cruzamento da probabilidade versus o impacto de um risco 

positivo ou negativo ocorrer.As células destacadas na cor cinza escuro representam 

alto risco, enquanto que as preenchidas com cor cinza médio são riscos baixos, já 

as células em cinza claro representam riscos moderados, ou seja, um risco negativo 

com probabilidade de ocorrência avaliada em 0,50 e impacto avaliado em 0,40, se 

encaixa na zona de alto risco (cinza escuro), representa uma ameaça de valor 0,20. 
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Através dessa ferramenta é possível ainda identificar áreas do projeto que 

sofram mais ameaças ou oportunidades. Para isso torna-se necessária a 

categorização dos riscos identificados no projeto, gerando assim uma estrutura 

hierárquica de riscos. 

Segundo Damodaran (2009, p.311) “ainda que as escalas qualitativas sejam 

utéis, os julgamentos subjetivos que as caracterizam podem acarretar problemas, 

pois dois analistas que examinam um mesmo risco podem fazer julgamentos 

bastante diferentes quanto ao seu impacto potencial”. 

 

 

Figura 12 - Análise Risco Quantitativo: Entradas e Saídas 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 

 

A figura acima ilustra além das entradas para se obter uma análise do risco 

quantitativa, as técnicas e ferramentas que se utiliza para obter uma lista de registro 

na saída. 

Damodaran (2009, p.160) menciona que “em alguns projetos e ativos, o risco 

não apenas é discreto, como também assume caráter sequencial, em outras 

palavras, para o ativo ter valor, ele precisa passar por uma série de testes”. 

Os métodos quantitativos incluem fazer entrevistas, modelagem, simulações 

ou valor esperado através da árvore de decisão que é uma maneira gráfica de 

visualizar as consequências de decisões atuais e futuras bem como os eventos 

aleatórios relacionados. Ela permite um maior controle de um bom número de 

problemas que possam estar sujeitos a riscos. 

Damodaran (2009, p.160) descreve que “a primeira etapa no entendimento 

das árvores de decisão consiste em distinguir entre os nós raiz, nós de decisão, nós 

de evento e nós de fim”. 
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Na figura abaixo pode se visualizar uma árvore decisão, o qual a forma 

geométrica quadrada na cor branca simboliza o nó dedecisão, este deve ser 

considerado como as escolhas que o tomador de decisão deve tomar, a forma 

geométrica circular representa os nós de eventos ou incertezas, o qual se identifica 

a probabilidade de ocorrência de cada evento, por último se tem os nós fins, os 

quais simbolizam os desfechos das tomadas de decisão. 

Segundo Damodaran (2009, p.162) “uma árvore de decisão gera dois dados-

chave. O primeiro é o valor esperado para hoje obtido ao se percorrer toda a árvore 

de decisão. Esse valor esperado incorpora as potenciais perdas e s oportunidades 

do risco e as ações que temos de tomar em relação a elas”. 

 

 

Figura 13 - Diagrama da Árvore de Decisão 

 

Porém, Damodaran (2009, p. 187) adverte que “as árvores de decisão são 

construídas para riscos discretos e sequenciais, em que o risco em um investimento 

é considerado em fases, e o risco em cada fase é refletido nos possíveis desfechos 

e em suas probabilidades de ocorrência”. 

Muitos gestores acreditam que alguns riscos são muito qualitativos a ponto 

que se inviabiliza sua identificação ou avaliação, como a probabilidade de ocorrer 

ser muito baixa, mas é necessário atentar-se a esses riscos, pois em muitos casos 

esses são os que possuem potencial de causar grandes danos, como por exemplo, 

a probabilidade de ocorrer um terremoto em um país que pouco sofre este tipo de 

efeito da natureza, sua probabilidade é baixa, mas os danos são de impactos 

fortíssimos. 
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- Ações ao risco: A seguir vem o planejamento de resposta, quando a 

estratégia e as ações são determinadas para negociar com o risco de modo que 

fique apropriado, executável e a preço acessível. Cada uma das ações deverá ser 

acordada com os stakeholders e deve se alocar um responsável, para então sua 

efetividade ser avaliada.  

As respostas às ameaças seriam: evitar, transferir mitigar ou aceitar. 

Englobam-se como respostas às oportunidades: explorar, compartilhar, desenvolver 

ou aceitar. Os riscos residuais deveriam ser aceitos prontamente com um 

acompanhamento apropriado pelo uso dos planos de contingência e retroagir. 

 

 

Figura 14 - Ações ao Risco: Entradas e Saídas 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 

 

Polizeli (2002, p. 40) observa que “como em qualquer outro caso, é 

necessário analisar o custo benefício para decidir qual a providência mais eficaz. 

Muitas vezes, a melhor alternativa será evitar ou prevevir do risco, ou mesmo retê-lo, 

em vez de transferi-lo. A avaliaçãi vai indicar o melhor caminho”. 

- Monitoramento: Nesta etapa deve-se controlar e revisar constantemente 

todas as ações que foram adicionadas ao plano de ação, deve-se atualizar relatórios 

com a situação real dos riscos identificados. A efetividade no processo de risco é 

também avaliada quando ajustes necessários são feitos ao projeto. 

Neste caso utiliza-se de ferramentas como reavaliação dos riscos, auditorias, 

análise de tendências, medição da performance, análise das contingências 

planejadas e atualizações das reuniões de controle. 
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Brasiliano (2012, p.125) aponta que “o monitoramento a análise crítica devem 

ser planejados como parte do processo de gestão de riscos e deve envolver a 

checagem ou vigilância regulares”. 

Neste caso a função do monitoramento é garantir e acompanhar que as 

ações atribuídas ao risco foram tomadas e se seus objetivos foram atingidos. 

 

 

Figura 15 - Monitoramento e Controle de Risco: Entradas e Saídas 

FONTE: PMBOK – 4º edição, 2008 

 

- Atualização: O último passo do processo de gerenciamento corporativo de 

risco é revisar e atualizar priodicamente o plano de risco. O risco sofrerá constante 

ajuste e modificações durante as distintas fases de um processo, neste caso o 

processo deve ser iterativo, regularmente revisado, deve-se atentar a exposição do 

risco, identificar e avaliar novos riscos e garantir respostas apropriadas.  

Polizeli (2002, p. 42) adverte que “a administração de risco é uma atividade 

que deve ser constantemente reexaminada e revisada, porque com o decorrer do 

tempo, as situações vão se alterando e, dessa forma, também se altera o tamanho 

das exposições ao risco”. 

É importante a consciência que novos riscos podem surgir diariamente e os 

velhos riscos podem desaparecer com o passar do tempo, ou até mesmo um risco 

que foi identificado e avaliado com baixa probabilidade, por uma determinada 

mudança do cenário global, o mesmo pode se tornar em evidência, como por 

exemplo o pedido de demissão ou afastamento de uma pessoa que ocupa um cargo 

da alta administração dentro da empresa, isto é, em um determinado momento da 

análise, existia uma baixa probabilidade desta pessoa se afastar, porém esse 

afastamento gera grande impacto.  
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3 PESQUISA DE CASOS DESCRITOS 
 

Segundo pesquisa realizada pela KPMG (2011) com 67 empresas de diversos 

setores no Brasil, apenas 44% das empresas afirmaram que a gestão de riscos foi 

implementada em sua organização. 

KPMG (2011) aponta que “mesmo entre as companhias que disseram ter 

gerenciamento de riscos quando indagadas na pesquisa sobre a eficácia de seus 

controles internos somente 47% responderam que ainda há espaço para muitas 

melhorias”. 

Conforme estudo da KPMG (2011) “outro ponto interessante, é que as 

organizações, ainda demonstram uma forte carência por instrumentos de 

mensuração desses riscos. Este ponto é possível observar tendo em vista que 34% 

dos executivos afirmaram que seus indicadores são pouco efetivos”. 

HSM (2010) aponta em pesquisa realizada pela Ernst & Young que 

 
76% dos 153 membros de comitês de auditoria pelo mundo alegaram que 

sua função havia se tornado mais desafiadora nos últimos 18 meses. 

Somente 13% classificaram sua função de risco como sendo muito eficaz. 

Quatro de cada 10 companhias questionadas esperavam aumentar seus 

recursos de gestão de riscos, sendo que 85% delas estavam planejando 

melhorar o alinhamento entre a estratégia e os objetivos do negócio e 84% 

tinham planos de melhorar o processo de avaliação de riscos. 

 

3.1 CASO SADIA 

 

Sadia uma empresa fundada em 1944 por Atílio Fontana em Santa Catarina, 

na cidade de Concordia, nasceu através da aquisição de um frigorífico da região que 

estava com dificuldades. Desenvolveu suas atividades através da indústria de 

alimentos no Brasil, expandindo-se para o mercado externo como Argentina, 

Uruguai e Chile, com mais de 55 mil funcionários, é considerada uma das maiores 

exportadoras do Brasil, o qual atinge mais de 100 países pelo mundo. 

Com um faturamento bruto em 2008 de 12,2 bilhões de reais e uma receita 

líquida no mesmo ano de 10 bilhões de reais, passou por um processo de fusão com 
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a empresa Perdigão no ano de 2009, criando o grupo Brasil Foods que ficou com 

68% do seu capital controlado pela Perdigão e 32% com a Sadia. 

Pode-se dizer que a fusão teve relação com a situação enfrentada pela 

empresa Sadia em outubro de 2008, o qual sofreu um prejuízo na ordem de 2,6 

bilhões de reais devido operações de derivativos cambiais. 

O prejuízo apresentado possuí relação direta com o fato de a empresa Sadia 

ter disposto uma operação de proteção cambial com prazo de 12 meses na Bolsa de 

Valores de São Paulo, na expectativa de comprar a moeda com o valor inferior ao 

lançado inicialmente, ou seja, conseguiria através do mercado de derivativos vender 

um contrato no futuro, apostar na queda da moeda e conseguir recomprá-lo mais 

barato, porém a BOVESPA solicita que seja feito depósitos diários de uma fração do 

contrato para que assim evite-se inadimplências. 

No caso da Sadia, o dólar estava subindo, juntamente com as garantias que a 

mesma deveria depositar tendo em vista a grande volatilidade e o grande risco 

exposto ao fluxo de caixa da empresa, a Sadia liquidou seu contrato, o que 

ocasionou no prejuízo conhecido. 

A Sadia afirma que seu limite de exposição ao risco para este tipo de 

operação era de no máximo 06 meses e não 12 meses como havia sendo praticado, 

porém meios de comunicação como a Folha de São Paulo (2008) divulgam que a 

Sadia sempre realizou diversas operações de proteção cambial e todas na 

modalidade mais arriscada. 

Segundo divulgado na Folha de São Paulo (2008), o conselho da Sadia 

desconhecia as práticas realizadas pela área financeira e que assim que conhecido, 

foi determinado o enquadramento nos limites de risco da empresa.    

A política de risco da Sadia permitia que o diretor financeiro tivesse 

autorização para esse tipo de operação no valor máximo de até 200 milhões de 

dólares. 

O diretor que era responsável pela área financeira da Sadia, na época em que 

ocorreu o grande risco financeiro, classificava a cultura financeira da companhia 

como atípica e que sua gestão sempre foi aplicada nos parâmetros de riscos aceitos 

pela empresa. 

Fica nítida a ausência de comunicação interna na empresa Sadia, uma vez 

que não existia uma padronização ou um procedimento a seguir pelo gerente de 
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risco, isto é, era permitida uma tomada de decisão, sem que a alta direção estivesse 

consciente dos riscos que estavam sendo corridos pela empresa. 

Neste caso, não se visualiza um modelo integrado no gerenciamento 

corporativo de risco, poucos detinham a informação, poucos conheciam o cenário, 

os riscos respectivamente com suas probabilidades de ocorrerem e os impactos que 

poderiam gerar na empresa não eram transmitidos de forma transparente e clara. 

Dessa forma se permite uma ineficaz análise do risco, visto que na grande maioria 

dos casos a percepção ou a aversão ao risco pode ser diferente. 

Outro ponto de destaque é que o prejuízo vivenciado pela Sadia não era um 

reflexo de uma atitude ou decisão inovadora praticada pela empresa, pode-se 

constatar que a mesma sempre praticava as operações de derivativos na mesma 

modalidade arriscada, isto é, se a empresa Sadia buscava ganhos através de uma 

prática tão arriscada por tantas vezes, deve-se questionar qual importância que era 

dada internamente na empresa pela alta administração ao gerenciamento de risco 

corporativo, ou seja, pode-se observar que a ausência da cultura da empresa 

voltada a riscos principalmente pela alta administração permeia um descasamento 

entre a estratégia e os objetivos, neste caso se anula todo o processo de avaliação 

do risco e a eficácia da tomada de decisão. 

 

3.2 CASO METALLGESELLSCHAFT 

 
Metallgesellschaft é uma empresa alemã, fundada em 1881 pelo anglo-

alemão Wilhelm Merton comerciante e seus dois parceiros, Leo Ellinger Zachary e 

Hochschild. Inicialmente foi envolvida no setor bancário, porém se destacou no 

comércio de metal, e foi incorporada em Frankfurt, em 1821. A empresa 

desenvolveu rapidamente amplas relações no exterior e dentro de um curto espaço 

de tempo, criaram diversas filiais pelo mundo, principalmente cidades europeias, a 

partir de 1906 expandiu-se para outros setores como área financeira, tecnologia de 

engenharia e logística e superaram diversas dificuldades durante a primeira e 

segunda guerra mundial, como prisões de conselheiros e diretores, bombardeios 

aos escritórios, mortes de funcionário, inclusive grandes conflitos na era nazista.  
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Na década de 1990 a empresa estava atuando fortemente com produtos 

químicos, porém o grupo estava sendo dividido em unidades separadas que também 

atuavam de forma eficiente em conjunto. 

Conforme relata Duarte e Varga (2003, p.07) “no início de 1993, a 

Metallgesellschaft era o 14º maior conglomerado industrial alemão, contava então 

com 58 mil empregados”.  

Pode-se dizer que suas dificuldades se iniciaram em 1993 quando a 

subsidiária americana apostou em um possível aumento da moeda e realizou 

contrato de hedging de longo prazo, o qual sofreu um prejuízo na ordem de 1,0 

bilhão de dólares devido operações de derivativos cambiais. 

Neste caso a empresa apostou que poderia ocorrer um aumento da moeda, 

porém foi uma decisão somente tomada pela subsidiária sem consultar a empresa 

matriz. 

Conforme comenta Duarte e Varga (2003, p.07) “a estratégia de hedge da 

subsidiária norte-americana era utilizar o mercado de contratos futuros para reduzir 

sua exposição a variações dos preços de petróleo. A grande dificuldade é que os 

contratos futuros sobre petróleo disponíveis em bolsas de derivativos mundiais são 

todos de curto prazo”.  

Dessa forma a empresa estava suscetível ao que chama de risco básico, já 

que possuía contratos futuros de curto prazo para assegurar um mecanismo de 

longo prazo.  

Porém, em 1993 o preço do petróleo caiu 25% e foram solicitados pela Bolsa 

de Derivativos aproximadamente 1,0 bilhão de dólares para cobrir os contratos de 

derivativos realizados pela empresa. 

Conforme aponta Duarte e Varga (2003, p. 07) “a decisão da matriz alemã foi 

demitir a cúpula de sua subsidiária norte-americana, e liquidar todas as posições em 

futuros e contratos de longo prazo para entrega de combustíveis”. 

Com isso, a empresa teve uma perda estimada em aproximadamente 1.3 

bilhões de dólares, foi financiada pelo Deutsche Bank, porém suas ações sofreram 

uma queda acima de 50% do valor de mercado. 

No início de 1996, a empresa finalizou suas atividades relacionadas ao 

petróleo no mercado norte americano. 
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 É notório que na busca de agregar valor a empresa através dos derivativos, 

ignorou-se os procedimento estabelecidos pela empresa matriz, isto é, não foi 

levado em consideração todos os fatores de riscos que estavam envolvidos, nem tão 

pouco os impactos negativos que os mesmos podiam gerar, pode-se dizer que 

focou-se somente nos resultados das probabilidade positivas, identifica-se uma 

aversão ao risco diferenciada entre os tomadores de decisão e alta administração. 

Neste caso é importante que a cultura da empresa entre todos os 

colaboradores esteja divulgada de forma concisa, isso é uma tarefa e 

responsabilidade da alta administração, para que assim exista a mesma percepção 

de riscos, uma vez que o mesmo deve ser sempre analisado na ótica dos objetivos e 

estratégia da empresa. 

A filial americana da Metallgesellschaft atuava de forma isolada no quesito 

comunicação e tomada de decisão, percebe-se que o gerenciamento de risco 

corporativo era encarado como uma obrigação e não uma ferramenta capaz de 

facilitar a visualização do ambiente e o cenário que a cercava.   
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4 CONCLUSÕES 
 

Empresas como a Sadia e Metallgesellschaft possuem semelhanças, uma vez 

que ambas são instituições não financeiras e atuam no mercado internacional. 

Possuem seus produtos expostos a volatilidade da moeda, ou seja, está presente 

em sua rotina o risco financeiro como o risco da taxa de câmbio, porém facilmente 

pode-se identificar que ambas tentaram se beneficiar através de uma ferramenta de 

proteção cambial, isto é, são empresas não financeiras que arriscaram seus 

negócios em busca de gerar maior lucratividade através de um instrumento 

financeiro. A proteção cambial de derivativos é um instrumento do mercado 

financeiro que como o próprio nome diz, deve proteger as operações de câmbio e 

neste caso não deveria ter sido utilizada como uma ferramenta especulativa para 

ganhos financeiros, mesmo porque o mercado financeiro não era um ramo em que 

ambas as empresas atuavam e trata-se de uma aplicação muito arriscada. .  

É possível identificar que as empresas Sadia e a filial Metallgesellschaft não 

possuíam uma gestão de risco incorporada na sua cultura organizacional, poucos 

membros da Diretoria da Sadia se importavam com os riscos, os quais a empresa 

estava exposta, isso permite que a eficácia na tomada de decisão em um momento 

de crise seja prejudicada, pois não são de conhecimento a origem exata do risco e 

as consequências que podem ocorrer, levando assim a prejuízos como os 

apontados em seu balanço financeiro, uma vez que a tomada de decisão pode ser 

realizada com base em informações pouco consistentes. 

Pode-se vincular o fato de assumir riscos com a criação de resultados 

positivos para a empresa, contato que os mesmos sejam assumidos de forma 

responsável, ou seja, assumir riscos sem estar eficientemente preparada para as 

consequências inerentes que podem ocorrer, trará efeitos negativos, como 

observado nas empresas Sadia e Metallgesellschaft. 

Na tentativa de mitigar seus riscos relacionados à taxa de juros e preço de 

commodities, ambas as empresas adotaram os instrumentos de derivativos, porém 

de forma especulativa, ou seja, a empresa criou um ambiente sujeito a novos fatores 

de riscos, os quais não deveriam estar expostas, não se analisou os impactos que 

poderiam decorrer financeiramente nas empresas mediante o cenário de risco em 

que ambas enfrentavam nas suas operações, já que os contratos de derivativos 



50 

 

tratavam-se de uma rotina usual nas práticas da empresa, ou seja, não tratava-se de 

um risco desconhecido, apenas não monitorado. 

Outro fator é a forma, a qual gerenciam as informações divulgadas aos 

tomadores de decisão, essas muitas vezes não foram claras, à governança 

corporativa deveria ter apontado os riscos, os quais merecem destaque, isto é, 

dessa forma permite-se solucionar de forma ágil, evitando grandes impactos 

vinculados a imagem da empresa. 

No caso da Metallgesellschaft o apetite ao risco ou a percepção ao risco 

muito provavelmente eram distintos entre a matriz e a subsidiária, e não se pode 

negar o fato de que a subsidiária decidiu-se por tomar uma decisão séria sem 

consultar a matriz, dessa forma pode-se notar a ausência da comunicação e como a 

falta de integração e informação real aos tomadores de decisão gera um impacto 

negativo. 

Visivelmente ambas as empresas não estavam exercendo a governança 

corporativa de forma alinhada aos interesses de todos, ou seja, os interesses da alta 

administração eram diferentes dos interesses dos gestores na esfera inferior. 

 Dessa forma fica evidente a exposição cambial excessiva, o qual estavam 

expostas às empresas Sadia e Metallgesellschaft, isso significa que as ferramentas 

de gestão de risco não foram aplicadas corretamente, como por exemplo, a matriz 

de riscos que poderia identificar a probabilidade e o impacto, o qual estavam 

expostas as empresas Sadia e Metallgesellschaft e o grau de importância que o 

risco havia sido classificado. 

Porém não basta a empresa apenas implantar um departamento responsável 

pelo gerenciamento de risco, como havia sido designada na empresa Sadia, ela 

precisa garantir que as etapas deste processo sejam realizadas com êxito. É preciso 

identificar os riscos, controlá-los e avaliá-los, mantendo o mapeamento sempre 

atualizado. Esse processo permite que a empresa possa realizar análises mais 

profundas de seus riscos e gerar uma oportunidade ou soluções prévias a empresa. 

Não se pode excluir o fato de que qualquer empresa atuante no mercado 

estará sujeita a incerteza e fatores de riscos, é necessário reconhecer que o 

mercado é globalizado e uma crise ocorrida do outro lado do mundo, poderá afetar e 

refletir nos negócios, ou seja, a empresa deve sempre estar ciente mediante o 

conhecimento dos riscos, os quais estão expostas, o quanto se pode aceitar, isto é, 
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qual é o limite ou apetite que a empresa está sujeita alinhado a estratégia que irá 

adotar. 

Limite, o qual nunca foi estabelecido na empresa Sadia, uma vez que o diretor 

possuía liberdade para agir sem a necessidade de comunicar todo os membros. O 

mesmo ocorreu com a subsidiária Metallgesellschaft já que esse limite parecia não 

ser respeitado pela mesma, porém também nunca cobrado pela sua matriz. A 

definição do limite de aversão ao risco permite que os tomadores de decisão saibam 

quanto esforço será necessário em um possível momento de crise.  

O ideal seria que ambas as empresas tivessem aplicado os princípios da 

gestão de risco para que pudessem extrair de um cenário global de crise, condições 

positivas para uma rápida recuperação e até mesmo a criação de uma grande 

oportunidade, como por exemplo, assumir espaços deixados por concorrentes que 

não estavam preparados. 

O objetivo proposto na monografia foi alcançado, uma vez que analisado o 

caso de duas grandes empresas não financeiras atuantes no mercado internacional 

que através de suas decisões gerenciais e um falho plano de gerenciamento de 

risco obtiveram resultados de impacto negativo para a empresa. Neste caso podem-

se destacar as aplicações realizadas e as ferramentas consideradas como 

tomadoras de decisão, ou seja, torna se visível identificar a maturidade e o grau de 

conscientização que o gerenciamento de risco possui internamente em cada uma 

das empresas e todos os resultados que se pode extrair do mesmo. Isso significa 

que se ambas as empresas tivessem utilizado as práticas do gerenciamento de risco 

e incorporado sua importância na cultura organizacional, poderuam extrair 

oportunidades através de riscos identificados e de conhecimento de todos, 

minimizando assim as perdas. 
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