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RESUMO

O objetivo geral deste estudo se refere à identificação das dimensões próprias de
gestão de risco corporativo em uma empresa de telecomunicações de grande porte
sediada em Minas Gerais, parte de um grupo controlado por uma holding. A
abordagem tem natureza qualitativa e é descritiva por meio de um estudo de caso. A
coleta de dados foi feita em dois momentos: em setembro de 2010 por documentos
disponíveis na empresa (relatórios, pareceres e gráficos) e entrevistas informais com
três dos principais condutores da gestão de risco na empresa; em março-abril de
2012 as entrevistas foram baseadas nos objetivos específicos deste estudo e
totalizam 20 perguntas a nove executivos. Houve interesse de mapear as etapas
que envolveram o planejamento em 2010 e as dificuldades de implementação, sua
evolução e ajustes até 2012. Concluiu-se que a implementação de uma gestão de
riscos corporativa é complexa, pois requer disciplina e pensamentos consistentes,
mas suas dimensões em uma empresa de telecomunicações podem ser
identificadas como sendo resultado de estratégias que visualizam especialmente a
competitividade crescente, os altos investimentos, o endividamento, os riscos
regulatórios, os investimentos constantes em tecnologia, os problemas com o capital
humano (que necessitam treinamento e capacitação sistemáticos), uma boa
estrutura de capital para os acionistas, os riscos com fornecedores, os riscos
operacionais e o Risco Brasil. Pode-se afirmar que uma Gestão de Riscos bem
planejada e implementada é ferramenta relevante para que empresas possam
antecipar e mapear oportunidades de inovação e garantir sua sustentabilidade e
perenidade. Enfim, é uma maneira de avaliar com menor nível de incerteza as
ameaças e as oportunidades que lhes afligem ou que lhes fazem inovar e ter
sucesso. As limitações deste trabalho se referiram à amostra restrita de
respondentes e sua posição hierárquica elevada. Se tivesse sido possível, pelo
menos cinco funcionários subordinados de cada executivo deveriam ter sido
entrevistados no segundo momento com o intuito de se perceber o reflexo dos
comandos superiores e suas estratégias, habilidades e liderança.

Palavras-chave: Riscos. Dimensões de Gestão de Riscos. Gestão de Riscos de
empresa de telecomunicações.

ABSTRACT

The overall goal of this study refers to the identification of enterprise risk
management specific influential dimensions in a big telecommunications company
headquartered in the State of Minas Gerais, part of a group of companies controlled
by a holding company. The approach has qualitative nature and is descriptive
through a case study. Data collection was done in two phases: in September 2010
for available documents (reports, opinions and graphics) and informal interviews with
three of the main drivers of risk management in the company; in March-April 2012
the interviews were based on this study specific objectives and totalize 20 questions
close to nine executives. There was interest to mapping the steps involving the 2010
planning and the difficulties in implementation, its evolution and tinkering until 2012.
One concluded that the implementation of a corporate risk management is complex,
since it requires discipline and consistent thoughts, but its dimensions in a
telecommunications company can be identified as being the result of strategies which
especially visualize increasing competitiveness, the high investments, indebtedness,
the regulatory risks, constant investments in technology, the problems with the
human capital (which require systematic training and qualification), a good capital
structure for shareholders, the suppliers risks, the operational risks and the Brazil
Risk. One can affirm that a well-planned and implemented risk management is a
relevant tool through which companies can anticipate and map out opportunities for
innovation and ensure their sustainability and durability. Anyway, it's a way to assess
with lower level of uncertainty the threats and opportunities that afflict them or make
them innovate and succeed. The limitations of this work addressed to the restricted
sample of respondents and their hierarchical position. If it had been possible, at least
five direct subordinates of every executive should have been interviewed at the
second time in order to realize the impact of higher commands and their strategies,
skills and leadership.
Keywords: Risks. Risk management dimensions. Telecommunications company's
risk management
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do estudo
Pode-se dizer que na atualidade quase todas as organizações competitivas,
principalmente as nascidas com grande porte, encontram-se sistematicamente
avaliando seu ambiente externo e interno, seus concorrentes e o mercado de modo
geral, com o intuito de se manterem bem estruturadas estrategicamente e, por
consequência, em situações vantajosas em seus espaços de atuação. Nesse
contexto, um termo que sempre se sobressai é ‘risco’.
‘Bem difícil de ser definido’ (BUENO, 1999), ‘possibilidade de perda’ (GITMAN,
1997), ou ‘grau de incerteza a respeito de um evento’ (SOLOMON; PRINGLE, 1981)
sinalizam o fato de não haver unanimidade sobre uma definição para o termo ‘risco’
(DAMODARAN, 2009).
As primeiras discussões sobre o assunto foram baseadas na distinção entre o risco
passível de ser quantificado de forma objetiva e o risco subjetivo. Em 1921, Frank
Knight resumiu a diferença entre risco e incerteza, considerando a incerteza como
[...] um sentido radicalmente distinto da noção comumente de Risco, da qual
nunca foi adequadamente separada. O aspecto essencial está no fato de
Risco significar, em alguns casos, uma variável passível de ser medida,
enquanto em outros o termo não aceita esse atributo. Além disso, há
enormes e cruciais diferenças nas consequências desses fenômenos,
dependendo de qual dos dois esteja realmente presente e operante. Está
claro que uma incerteza mensurável ou risco propriamente dito, [...], é tão
diferente de uma incerteza não-mensurável que não se trata, de forma
alguma, de uma incerteza (KNIGHT, 1921, citado por DAMODARAN, 2009,
p.23).

Em seu Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos, o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007) informa que o termo risco é
proveniente da palavra risicu ou riscu (do latim), que significa ousar.
Para Holton (2004), são necessários dois ingredientes para o risco se configurar: o
primeiro é a incerteza sobre os prováveis resultados de um experimento, e o

segundo é que os resultados obtidos precisam ser relevantes em termos de
utilidade.
Pode-se dizer, então, que o risco está incorporado a tantas disciplinas que não
causa surpresa o fato de ele ter diferentes definições em cada uma das diversas
áreas da atividade humana. Algumas dessas diferenças se referem a ‘risco versus
probabilidade’, risco versus ameaça’ e ‘todos os resultados versus resultados
negativos’. Enquanto algumas definições para risco concentram-se na probabilidade
de um evento ocorrer, as definições mais abrangentes incluem tanto a probabilidade
de ocorrência quanto às consequências desse evento. Assim, a probabilidade de um
grande terremoto pode ser pequena, mas suas consequências são catastróficas, o
que leva esse evento a ser classificado como de alto risco. Em alguns campos de
atuação, existe um contraste entre risco e ameaça. Segundo Damodaran (2009),
ameaça é um evento de baixa probabilidade com consideráveis consequências
negativas, em que os analistas são incapazes de avaliar a probabilidade de
ocorrência. Por outro lado, risco é definido como sendo um evento de maior
probabilidade, acerca do qual há informações suficientes para avaliar tanto a
probabilidade quanto as consequências.
Algumas definições de risco tendem a se concentrar apenas nos cenários negativos,
ao passo que outras são mais abrangentes e contemplam qualquer variabilidade
como risco. Na Engenharia, por exemplo, a definição de risco é dada pelo produto
entre probabilidade de um evento indesejável ocorrer e o prejuízo estimado para a
ocorrência desse evento1. Em Finanças, sabe-se que o risco é definido em termos
da variabilidade dos retornos observados de um investimento em comparação com o
retorno esperado desse investimento, mesmo quando esses retornos representam
resultados positivos.
O ideograma constante na Figura 1 representa a dualidade dos resultados positivos
e negativos, genericamente considerada.

1

Risco = Probabilidade de um acidente x consequência em perdas financeiras ou em perdas de
vidas.

Figura 1 – Ideograma chinês ‘perigo e oportunidade’
Fonte: MARINS, 2009.

Na Figura 1, o termo risco é uma combinação do termo ‘perigo’ (crise) e
‘oportunidade’, e representa tanto o lado dos riscos de perda2 quanto o lado dos
riscos como oportunidade3 em uma distribuição de resultados.
No desenvolvimento deste trabalho, entende-se como Knight e Pretty (2001) de que
qualquer comportamento que pretenda escapar de todos os riscos levará à decisão
menos racional de todas, ou seja, não agir.
Definições de risco sugerem também gestão de riscos, que significa o controle de
riscos para permitir a uma empresa maximizar as oportunidades visualizadas, o
desenvolvimento de uma política de riscos deve se configurar uma iniciativa criativa
que considere positivamente as oportunidades para crescimento e manipulação
inovadora de riscos, não uma tarefa deprimente, cheia de reticências, avisos para ter
cuidado e pessimismo (KNIGHT; PRETTY, 2001).
A gestão de riscos, tema deste estudo, remete à governança corporativa, que
significa o sistema pelo qual os negócios são dirigidos e controlados (CADBURY
COMMITTEE, 1992), envolvendo um conjunto de relacionamentos entre a diretoria
de uma organização, seu conselho de administração, acionistas e outros
stakeholders (públicos interessados). A governança corporativa também promove a
estrutura através da qual são estabelecidos os objetivos da companhia, os meios de
atingi-los e como seu desempenho é monitorado (BARGER, 2004).
Para Chapman (2006), a governança corporativa é o sistema pelo qual empresas
são dirigidas em termos de: (1) objetivos estratégicos; (2) liderar em termos de
prover os recursos humanos, financeiros e de tecnologia necessários para gerenciar
2
3

Downside risk.
Upside risk.

controles fidedignos e prudentes, mediar os recursos com os públicos interno e
externo, estabelecer os processos de gerenciamento de riscos; (3) produzir
informações imediatas, acuradas e relevantes para a tomada de decisões, gestão de
riscos e relatórios; (4) cumprir leis e regulamentações; (5) estabelecer a cultura
organizacional pelo estabelecimento dos padrões e valores; e (6) refletir as
perspectivas da empresa-mãe de maneira apropriada.
A abordagem ao longo deste trabalho se baseia especialmente em autores como
Charles Fishkin e Robert Chapman, para quem a gestão de riscos se fundamenta na
maior e mais significativa qualidade humana: a intuição, a qual tem sido inestimável
para matemáticos, físicos, biologistas moleculares, escritores e músicos, como
também para gestores de riscos corporativos, porque fornece um guia nas inúmeras
decisões necessárias em diversos âmbitos. Entretanto, a intuição para gerir riscos
deve ser adquirida, amplia-se no tempo e conforme a experiência pessoal.
Chapman (2006) afirma que a partir do momento em que uma organização define
sua visão, missão e valores, igualmente estabelece suas estratégias, ou seja, seus
métodos para a obtenção de seus resultados, de sua visão de negócios, e isso se
deve ao fato de que o estabelecimento de estratégias se refere a intuições
estratégicas. E quaisquer que sejam as estratégias, a diretoria deve definir quais
oportunidades, presentes e futuras deve perseguir e quais riscos terá que enfrentar
no desenvolvimento das oportunidades selecionadas.
Como diria Galileu4 (1564-1642, citado por FISHKIN, 2006, p.240), “enumere o que
for numerável, meça o que for mensurável e faça com que o não-mensurável se
torne mensurável” porque, assim, a medição vai ampliar o conhecimento dos riscos.
O resultado pode, no contexto deste trabalho, identificar a maneira como algumas
organizações são geridas e avaliadas.
Nesse sentido, a abordagem de gerenciamento de riscos oferece a possibilidade de
um equilíbrio criterioso e sistemático entre risco e oportunidade sob a forma de
pressões contraditórias em direção a um maior empreendedorismo por um lado e
limitação de perdas por outro (NATIONAL AUDIT OFFICE, 2000). Para Chapman
(2006), não deve haver preocupação com perdas pela simples razão de que o
4

Numera cio che è numerabile. Misura ciò che è misurabile e ciò che non è misurabile rendilo
misurabile.

gerenciamento de riscos de ambas – oportunidades e ameaças – encontra-se no
núcleo do crescimento e da saúde organizacional.
Apesar do esforço dos demais autores revisados, dentre eles Aswath Damodaran e
Antonio Cocurullo, muitos aspectos desse tema permanecem poucos claros, pouco
elucidativos e carentes de uma explicação mais consistente. Este trabalho pretende
explorar algumas de suas lacunas a partir do estudo em uma empresa de grande
porte no ramo de prestação de serviços em Minas Gerais.
Quando o autor deste estudo se propôs a analisar a gestão estratégica de riscos de
uma empresa de telecomunicações e agendou um encontro com o Presidente de
seu Conselho de Administração, percebeu que a organização hesitava em medir
seus riscos porque se questionava se haveria disponibilidade de dados suficientes
em todas as áreas.
A compreensão de riscos organizacionais pode ser desafiadora. As complexidades
podem envolver questões sobre por onde deve ser iniciado um esforço ou qual a
melhor maneira, qual dos maiores problemas deve ser inicialmente solucionado,
quais sistemas internos merecem ser enfatizados, ou se será possível abordar todos
de uma só vez.
Sabe-se que as organizações estão sujeitas aos mais diversos riscos que envolvem
seus negócios, podendo estes ser de origem interna ou externa, e que em síntese
resultam em perdas financeiras para todos os envolvidos no processo. O
gerenciamento desses riscos, usualmente conhecido como ERM, proveniente da
expressão em inglês Enterprise Risk Management, equivalente em português a
Gerenciamento de Riscos Corporativos, estuda a efetividade da existência de
processos que envolvem sua gestão, os quais necessitam o estabelecimento de
como desenvolvê-los de maneira efetiva.
O ERM significa, então, um conjunto de construtos fundamentais de gerenciamento
empresarial e sua integração dentro do ambiente organização não ocorre de
maneira fluida e fácil, porque envolve: a clara identificação de suporte por parte da
alta administração, as políticas de gestão de risco e os benefícios gerados pela sua
efetividade e comunicados a toda a equipe em todos os níveis hierárquicos, a
adoção de uma estrutura de gerenciamento de riscos transparente e reprodutível, a

existência de uma cultura organizacional que suporte todas as atividades,
principalmente as de inovação, os processos permeados em todos os níveis e
consistentemente aplicados, além de perfeitamente alinhados aos objetivos
estratégicos, bem como ativamente monitorados e regularmente revisados em uma
base construtiva e integrada (CHAPMAN, 2006).
A proposta deste trabalho ocorreu em dois momentos distintos, separados entre si
por 2 (dois) anos: em março de 2010, foram coletadas informações em entrevistas
abertas junto a três executivos da empresa (um auditor pleno da empresa de
telecomunicações, um dos membros do Conselho de Administração e um executivo
designado pelo Chief Executive Officer (CEO) da holding, principal gestor do
programa e responsável pela equipe que tem por finalidade treinar e preparar os
diversos níveis de comando na empresa para o acolhimento do programa de gestão
de riscos, dando-se liberdade para relatar todas as situações que julgassem
relevantes). Em março de 2012 foi elaborado um questionário semiestruturado com
20 perguntas que foi aplicado a nove executivos da organização (Coordenador da
Auditoria de Gestão de Risco – Holding; Membro do Conselho de Administração;
Departamento de Operações; Projetos Estratégicos; Departamento de Controles e
Riscos; Coordenação de Controle de Riscos; Gestão de riscos – Holding;
Controladoria; e Coordenador do Banco de Talentos).
A empresa em questão está localizada em Minas Gerais, atua no mercado desde a
década de 1950, registrou receita líquida em 2010 na ordem de 1,5 bilhões de reais,
seu quadro de pessoal totaliza aproximadamente 20.000 colaboradores e registra
em sua carteira mais de 1,6 milhões de clientes.
Dado o acima exposto, a questão norteadora deste estudo é a seguinte:
Quais as principais dimensões encontradas na gestão do risco corporativo de uma
organização de grande porte do setor de telecomunicações sediada em Minas
Gerais?

1.2 Objetivos
O objetivo geral é analisar os elementos influentes (dimensões) próprios da gestão
de risco corporativo em uma empresa de telecomunicações sediada em Minas
Gerais.
Para atingi-lo, são os seguintes os objetivos específicos:
a) Identificar o conceito de riscos adotado pela empresa analisada;
b) Levantar considerações gerais sobre riscos na visão da alta administração,
executivos e gerências intermediárias;
c) Identificar brevemente o desenvolvimento do planejamento de riscos na
empresa e os problemas encontrados;
d) Identificar os fatores críticos de sucesso e de fracasso na gestão de riscos;
e) Identificar e analisar as soluções adotadas para prevenir ou mitigar os riscos
na empresa.
1.3 Justificativa do estudo
Justifica-se o desenvolvimento deste trabalho pelas palavras de Fishkin (2006):
todas as organizações assumem riscos intencionalmente, pois risco compreende
uma ideia multifacetada e se refere a futuros eventos, ocorrências ou resultados.
Alguns riscos são esperados, outros não. Alguns são mensuráveis facilmente e
outros difíceis de mensurar e outros, ainda, imensuráveis por qualquer técnica.
Riscos envolvem antecipação, previsão e discernimento. Por consequência, risco
implica em que se desenvolva uma visão de futuro e se aja como um resultado.
Um processo de implementação de um ERM é complexo e, na revisão da literatura,
buscou-se dar ênfase aos aspectos das maiores dificuldades encontradas na
implantação da gestão de riscos em uma empresa mineira tanto em março a
setembro de 2010, quando se iniciou a concentração de ideias, quanto em março de
2012, já com dois anos de implementação.

Pessoalmente, este estudo trouxe o aprimoramento de que uma gestão de riscos
está situada nos pontos de vistas de todos os níveis hierárquicos, mas
especialmente dos que tomam as decisões, pois há necessidade de consistência e
liderança.
A pesquisa é relevante para a academia pelo fato de que os riscos não são gerados
da mesma maneira em empresas de portes e setores diversos e, por isto, todas as
áreas do conhecimento estão envolvidas. Neste estudo, analisou-se uma grande
empresa do setor de telecomunicações.
Entende-se que este trabalho é relevante para a sociedade no sentido de apresentar
que todas as boas decisões implicam em prévias e consistentes análises.
A abordagem é qualitativa e descritiva por meio de um estudo de caso de uma
empresa de grande porte, parte de um grupo de empresas do setor de
Telecomunicações controlada por uma holding que implantou um modelo de gestão
de risco. A coleta de dados foi feita através de documentos disponíveis na empresa
(relatórios, pareceres e gráficos), além de entrevistas com os principais gestores do
processo.
Houve dois momentos: em setembro de 2010 as entrevistas foram informais e as
informações foram obtidas com três dos principais condutores da gestão de risco na
empresa (auditor pleno, um dos membros do Conselho de Administração e o gestor
de riscos), e em março-abril de 2012 as entrevistas foram baseadas nos objetivos
específicos deste estudo e totalizam 20 perguntas a nove executivos (coordenador
da Auditoria de Gestão de Risco Holding, novamente o membro do Conselho de
Administração, os encarregados do departamento de Operações, de Projetos
Estratégicos, de Controles e Riscos; os coordenadores de Controle de Riscos, de
gestão de riscos Holding, da Controladoria e do Banco de Talentos): quatro
perguntas se referem aos dois primeiros objetivos específicos (a identificação do
conceito de riscos adotado pela empresa analisada e o levantamento das
considerações gerais sobre riscos na visão das nove pessoas), seis perguntas
pretenderam atingir o terceiro objetivo específico (informar sobre o desenvolvimento
do planejamento de riscos na empresa, cinco perguntas se referem ao quarto
objetivo específico (identificar os fatores críticos de sucesso e de fracasso na gestão

de riscos) e cinco perguntas pretenderam atingir o quinto objetivo específico
(identificar e analisar as soluções adotadas para prevenir ou mitigar os riscos na
empresa). Este trabalho concentra seu esforço analítico na descrição e análise do
estado da corporação no segundo momento.
1.4 A organização do estudo
Este estudo está organizado no contexto dos seguintes capítulos e de seus objetivos
e abrangências:
O Capítulo 1 se destina à apresentação da Introdução e nela se incluem a
contextualização do estudo, a pergunta de pesquisa, os objetivos, as justificativas e
o percurso metodológico. No Capítulo 2 é apresentado o Referencial Teórico, pilar
fundamental das contribuições dos autores mais eminentes nesta área de estudo,
constando dos seguintes itens: riscos (conceitos, tipos, classificação, avaliação,
exposição e modos de ação), gestão de riscos e breve consideração sobre
incerteza. O Capítulo 3 contém as informações sobre o percurso metodológico. Em
seguida, no Capítulo 4 constam as informações e análises dos dois momentos da
pesquisa: março de 2010 e março de 2012. O último subitem compila os resultados
da pesquisa.
Finaliza-se este trabalho com as conclusões obtidas, a lista de referências que
possibilitaram seu desenvolvimento e um Apêndice, onde se localiza o instrumento
de coleta de dados do segundo momento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Parafraseando Bernstein (1996, p.vii), pode-se dizer que quando investidores
compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros projetam pontes,
empresários abrem seus negócios e políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é
um parceiro inevitável. Contudo, suas ações revelam que o risco não precisa ser tão
temido: administrá-lo tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade.
Nos Estados Unidos, uma entidade denominada Risk Management Research and
Development Program Collaboration (2002, citada por CHAPMAN, 2006) constatou
as dificuldades da integração de uma gestão de riscos integrada em uma
organização num relatório, onde consta que
[...] implementações efetivas de processos de gestão de riscos em
empresas e projetos não são comuns. Aqueles que tentaram integrar o
ERM em seus processos de negócios vivenciaram níveis de sucesso
diferenciados e apenas alguns obtiveram benefícios potenciais. Em vários
desses casos incompletos, os resultados indicaram que as expectativas não
foram realistas, não houve uma clara visão do que a implantação envolveria
ou como ela deveria ser gerida. As organizações que pretendem
implementar uma estrutura formal associada a uma gestão de riscos deve
tratar a implementação como um projeto, o que requer objetivos e critérios
de sucesso claros, planejamento e recursos adequados, além de um
monitoramento e controle efetivos (CHAPMAN, 2006, p.115).

Este capítulo pretende elucidar os aspectos que envolvem a complexidade da
gestão de riscos para as organizações.
2.1 A base conceitual de Riscos
Segundo Gitman (1997, p.131) risco pode ser definido como a “possibilidade de
perda”. Este autor faz, entretanto, uma diferenciação entre risco e incerteza baseado
em definições estatísticas, relacionando o conhecimento das probabilidades ou
chances de ocorrerem certos resultados. Para o autor acima, o risco existe quando
a tomada de decisão está alicerçada em conhecimento prévio do negócio e, assim,
pode o dirigente estimar probabilidades de ocorrência relativa a vários resultados. A
incerteza, por sua vez, existe quando quem toma decisões não tem dados históricos
disponíveis, em caso de um projeto inovador, e precisa fazer estimativas aceitáveis
atribuindo, subjetivamente, probabilidades a vários resultados.

Nas palavras de Paxson e Wood (1998, p.159) “risco pode simplesmente ser
definido como exposição à mudança. É a probabilidade de que algum evento futuro
ou um conjunto de eventos ocorra”.
Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007) risco é a
possibilidade de algo não dar certo envolvendo a qualificação e quantificação da
incerteza quanto a perdas e ganhos bem como em relação ao rumo dos
acontecimentos planejados. Conforme o órgão, o risco é inerente
[...] a qualquer atividade na vida pessoal, profissional ou nas organizações,
e pode envolver perdas, bem como oportunidades. Em Finanças, a relação
risco-retorno indica que quanto maior o nível de risco aceito, maior o retorno
esperado dos investimentos. Esta relação vale tanto para investimentos
financeiros como para os negócios, cujo “retorno” é determinado pelos
dividendos e pelo aumento do valor econômico da organização (IBGC,
2007, p.11).

Para a Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 2007) o risco é
representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará negativamente
a realização dos objetivos da organização, sendo que esses eventos, que causam
impacto desfavorável, são obstáculos à criação de valor ou desgastam o valor
existente.
O conceito de risco para o Aberdeen Group (2010, p.6) é abordado de forma mais
ampla, como “a identificação, gestão, mitigação de eventos adversos que podem
potencialmente gerar impactos na organização.”
2.2 Tipos de riscos
A classificação em tipos de riscos auxilia gestores a identificá-los, medi-los e agir
sobre eles. O Quadro 1 apresenta uma classificação genérica:

Quadro 1 – Tipos genéricos de riscos
Tipos de
Caracterização
riscos
Usualmente denominado de ‘risco do negócio’, este é o risco associado ao
Risco
cumprimento de um plano estratégico, ocorrendo em todos os tipos de
estratégico
organizações, públicas ou privadas.
Risco de
Este risco se refere às flutuações dos mercados financeiros e de commodities. Os
mercado
tipos mais comuns são taxas de juros, moedas, commodities e papéis públicos.
Este risco é associado com a mudança de liquidez de específicas companhias,
Risco de
setores industriais ou regiões. O risco de crédito surge relacionado a variados
crédito
produtos e serviços em que uma parte tem uma obrigação específica com outra.
O risco operacional é um risco significativo que registra difíceis desafios para muitas
Risco
organizações, porque está usualmente relacionado a processos internos
operacional
inadequados ou falhos, pessoal, sistemas, ou a eventos externos.
Este é o risco relacionado à habilidade de uma organização em obter financiamento
Risco de
e acesso aos mercados de capitais, bem como a capacidade de vender ou obter
liquidez
preços para ativos.
Fonte: Adaptado de FISHKIN, 2006, p.6.

Cada um dos riscos acima citados é suscetível a outras classificações, sejam elas
mais amplas ou restritas, e não se referem aos únicos riscos, mas aos mais comuns.
O risco estratégico envolve numerosas escolhas por parte das empresas: focar novo
segmento de mercado, excluir ou selecionar específicos clientes, internacionalizar
negócios ou se concentrar mais fortemente no setor doméstico. No risco de
mercado, devem ser avaliados os custos mais importantes do negócio e procurar
reduzi-los. No risco de crédito, estão incluídos os problemas de relacionamentos
com clientes, fornecedores, parceiros ou associados. Na ampla gama dos riscos
operacionais existem vários subcomponentes, que incluem vírus de sistemas
informatizados, greves de empregados e colaboradores, práticas compensatórias e
muitas outras. Além desses, podem ocorrer fraudes contábeis, comercializações não
autorizadas e/ou práticas de vendas inadequadas. O risco de liquidez envolve
qualquer interrupção maior no mercado, a incapacidade de levantar dinheiro em
mercados difíceis, a contratação dos credores quando são restritos e a incapacidade
de vender ativos ou obter preços justos de mercado (FISHKIN, 2006).
Como os riscos citados acima são genéricos, as organizações podem se defrontar
com outros riscos, não menos importantes, que se referem especialmente ao
processo decisório (QUADRO 2):

Quadro 2 – Riscos complementares
Tipos de
Caracterização
riscos
Um dos riscos mais fundamentais que uma organização pode encontrar e se
Risco de
relaciona a problemas estratégicos, de mercado, de crédito, de liquidez e
reputação
operacional.
Consequência do não cumprimento de leis ou regulamentos, bem como o fracasso
Risco
ou falta de habilidade de uma organização no relacionamento de trabalho com seus
regulatório
principais públicos (stakeholders).
Incapacidade das organizações de fazer valer os seus direitos ao abrigo de
Risco legal
contratos legais
Fonte: Adaptado de FISHKIN, 2006, p.31-32.

Esclarecendo o Quadro 2, pode-se dizer que a sustentação de um tratamento justo
dos clientes ao longo dos anos pode aumentar a reputação de uma organização da
mesma forma como sua preocupação com questões como o ambiente, o tratamento
justo dos trabalhadores e a segurança dos funcionários. Algumas organizações,
como bancos e corretoras, são supervisionadas por agências reguladoras que as
supervisionam e fiscalizam. Mesmo as que não têm agências reguladoras estão
sujeitas ao risco de regulamentação, pois o ordenamento jurídico vigente impõe
condutas a serem seguidas em todas as modalidades de negócio. Um risco legal diz
respeito à complexidade de normas jurídicas tanto em termos de foro (nacional e
internacional) quanto de direito intelectual, como patentes industriais e marcas, por
exemplo.
Em síntese, os riscos implicam em conceitos amplos relacionados a muitos fatores,
tornando mais complexo o processo decisório.
Segundo Chapman (2006), o exame de um plano de negócios é importante e deve
gerar uma ‘história’, que deve conter as informações de como a empresa poderá
atingir seus objetivos de uma maneira coerente, consistente e coesa. A ‘história’
deve ser focada nos clientes. O plano deve identificar o mercado, suas perspectivas
de crescimento, os consumidores-alvos e os principais concorrentes. Deve ser
baseada em pressupostos claros e identificar os parâmetros ideais para o sucesso
da organização. Deve identificar os riscos enfrentados, a escala das ameaças deve
ser materializada e as ações devem ser planejadas para reduzir ou extinguir os
riscos. Como um plano estratégico, deve descrever o que faz a empresa ser distinta
de seus concorrentes e como agir para manter sua vantagem competitiva em longo
prazo. Deve descrever as experiências e citar os registros de feitos da equipe

gerencial; em grandes empresas, detalhes maiores sobre esses executivos,
explicitando detalhes que os justifiquem como responsáveis pelo suporte na
implementação dos processos. Adicionalmente, a ‘história’ deve identificar a origem
dos recursos e seu custo. Quando visualizada como parte do estudo de risco, as
etapas do plano devem ser bem estabelecidas, especialmente no que se refere à
análise do mercado.
Na visão de Fishkin (2006), o enfrentamento dos riscos pelas organizações
demanda o estabelecimento de uma linguagem comum no sentido de: (1) Identificálos; (2) Categorizá-los; (3) Classificá-los; (4) Avaliar a eficácia da organização na
gestão desses riscos; (5) Comparar a exposição ao risco em relação ao apetite ao
risco; e (6) Agir (aceitar, prevenir, reduzir, mitigar, transferir).
O processo de identificação de riscos pode resultar
[...] na identificação de oportunidades, o que requer a participação de
pessoas qualificadas, com visão holística dos negócios da organização nos
seus diferentes níveis. Os riscos corporativos identificados devem ser
conhecidos por toda a organização e, portanto, devidamente comunicados
pela alta administração (IBGC, 2007, p.16).

Segundo o IBGC (2007), após a identificação dos riscos torna-se necessário adotar
um parâmetro que permita a avaliação da relevância dos mesmos através de
informações relacionadas à sua exposição e correspondentes fontes de incertezas.
Para determinar a relevância dos riscos, os impactos devem ser avaliados (não
apenas no desempenho econômico-financeiro do período, mas também o impacto
intangível) e a probabilidade de ocorrência.
A categorização estabelece desafios relacionados às questões de classificação,
interpretação e nível de detalhes. Os focos de abordagem dizem respeito ao número
de categorias, às distinções entre os variados riscos, ao nível de detalhamento, às
oportunidades (upside risks) versus ameaças ou perdas (downside risks) e à
mensuração versus a gestão dos riscos (FISHKIN, 2006) (QUADRO 3).

Quadro 3 – Desafios da categorização de riscos
Fatores
Desafios
Número de
Dificuldade no estabelecimento da amplitude de considerações
categorias
Distinção entre os
Dificuldade de identificar qual risco é primário e quais riscos podem ser
riscos
agrupados em uma mesma categoria
Nível de
No caso de grandes corporações, os riscos podem estar presentes às
detalhamento
centenas ou aos milhares em cada uma das unidades de negócio
Dificuldade na identificação de potenciais inexplorados, dos locais onde os
Oportunidades
riscos não são significativos, das atividades que podem produzir receitas
versus Ameaças
suficientes relacionadas à desvantagem potencial assumida e quais riscos
podem oferecer alguma compensação
A mensuração diz respeito à extensão e à intensidade dos riscos aos quais
uma organização está exposta. O gerenciamento significa a tomada de
Mensuração versus
decisão no que se refere a contratação de pessoal, implementação de
Gerenciamento
sistemas, mudança de estratégia, execução de hedges ou compra de
seguros.
Fonte: Adaptado de FISHKIN, 2006, p.33-34.

Como esclarecimento, Fishkin (2006) afirma que algumas considerações práticas
influenciam as escolhas:
-

Ênfase em transações – organizações com significativa exposição no
mercado e com risco de crédito preferem considerar essas categorias como
primárias, como ocorre com bancos ou bancos de investimentos com amplos
portfólios ou transações derivativas, de comércio exterior e seguridade;

-

Requerimentos regulatórios – algumas organizações necessitam classificar
seus riscos de maneiras específicas para atendimento ao sistema regulatório;

-

Interesse dos clientes – mesmo que algumas empresas não se submetam
aos requerimentos regulatórios de padronização, continuam a receber
inúmeras solicitações de clientes, os quais cada vez mais desejam se
informar sobre controle de qualidade, habilidade em operar sob condições
adversas e as etapas que estão sendo assumidas para garantir a
confiabilidade nos serviços prestados;

-

Padronização industrial – mesmo que as organizações não sejam obrigadas a
adotar definições

específicas

de risco para

atender aos

requisitos

regulatórios, podem ser consultadas por clientes quanto às padronizações
industriais com relação a seus processos de manufatura e de controle de
qualidade;

-

Ênfase em tecnologia – com a tecnologia assumindo um papel relevante em
todas as organizações, o risco tecnológico pode ser considerado um risco de
categoria primária, em oposição à subcategoria de risco operacional;

-

Considerações legais – o risco legal e regulatório é relevante em todos os
aspectos

de

uma

organização,

especialmente

naquelas

diretamente

reguladas, como bancos, de consultoria financeira e de telecomunicações;
-

Risco operacional – situa-se dentre os maiores riscos operacionais letais, que
envolvem condutas ilegais ou não profissionais de indivíduos. Todas as
organizações devem considerar essa possibilidade;

-

Reputação – danos à reputação de uma organização implicam em efeitos por
todos os tipos de riscos. Alguns questionamentos podem ser feitos a este
respeito: o risco de reputação pode ser considerado uma classe separada ou
é uma subclasse do risco do negócio? O risco de reputação é fundamental o
suficiente para ser formalmente como uma categoria de risco?

-

Eventos externos – Riscos de eventos externos, frequentemente classificados
como parte dos riscos operacionais, deles diferem. As organizações devem
ter a habilidade de direcionar a influência dos riscos relacionada a pessoas,
processos e tecnologia. Ao contrário, eventos externos podem ser
considerados fora do controle organizacional, inclusive aqueles de desastres
naturais, atividades terroristas, greves de trabalhadores ou outras formas de
ação por um governo ou um terceiro.

2.3 Classificação dos riscos
Conforme Brasiliano (2009), a classificação dos riscos é importante para que as
empresas possam enxergar, de forma estratégica, sua exposição e as respectivas
consequências.
Não existe consenso aplicável a todas as organizações, e a classificação deve
contemplar as particularidades do negócio, do mercado e do setor de atuação. O
IBGC (2007) sugere a classificação conforme o modelo apresentado no Quadro 4.

Quadro 4 – Exemplo de categorização de riscos
Tipos

Estratégica

NATUREZA DOS RISCOS
Operacional
Financeira

EXTERNO

Ambiental
Social
Tecnológico
Legal
Financeiro

INTERNO

ORIGEM DOS EVENTOS

Macroeconômico

Ambiental

MODELO A SER
PREENCHIDO PELA
ORGANIZAÇÃO

Social
Tecnológico
Conformidade

Fonte: IBGC, 2007, p.17.

Esclarecendo-se o Quadro 4, a compreensão se dirige, em primeiro lugar, à origem
dos eventos, se externos ou internos. Os riscos externos ocorrem independentes da
vontade ou gestão de uma organização e estão associados ao ambiente
macroeconômico, político, social, natural ou setorial em que a organização opera.
São eles o nível de expansão do crédito, o grau de liquidez do mercado, o nível das
taxas de juros, as tecnologias emergentes, as ações da concorrência, alguma
mudança no cenário político, conflitos sociais, aquecimento global, catástrofes
ambientais, atos terroristas, problemas de saúde pública, dentre outros. Os riscos
internos provêm da própria estrutura da organização e estão relacionados aos seus
processos, quadro de pessoal ou seu ambiente de tecnologia, cabendo à sua
diretoria intervir para solucioná-los.
Em segundo lugar, classificar a natureza dos riscos é importante porque permite sua
agregação de uma forma organizada (estratégica, operacional ou financeira) em
função das áreas afetadas. No segmento financeiro, o órgão regulador estabelece
como boa parte dos riscos deve ser agrupada. Os riscos estratégicos estão
associados à eficácia das tomadas de decisão da alta administração e podem gerar
perda substancial no valor econômico da organização. 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. Como consequência, riscos operacionais
acarretam redução, degradação ou interrupção total ou parcial das atividades, com
impacto negativo na reputação da empresa, além da potencial geração de passivos
contratuais, regulatórios e ambientais. Os riscos financeiros são os associados à
exposição das operações financeiras da organização por inadequação de gestão,
como, por exemplo, de fluxo de caixa. Por outro lado, há o risco associado à
confiabilidade das informações transmitidas nos relatórios financeiros divulgados
pelas organizações, problema percebido quando dos grandes escândalos contábeis
(Enron, WorldCom, Adelphia) (IBGC, 2007).
Em julho de 2002, foi aprovada e promulgada pelo Congresso Americano a Lei
Sarbanes-Oxley (SOX), que afetou todas as empresas americanas e estrangeiras
que possuíam títulos e ações negociados em bolsas americanas e serviu de base
para regulamentações locais ao redor do mundo, colocando em voga toda a
metodologia que a área de auditoria vinha desenvolvendo para aprimorar os
controles internos. A SOX recomenda que a estrutura de controles internos a ser
utilizado pelas empresas seja baseado no padrão de ética, efetividade dos controles
internos e governança corporativa estabelecida pela Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission (COSO) (IBGC, 2007).
2.4 Avaliação dos riscos
Conforme Fishkin (2006), o pensamento visual atinge sua excelência na gestão de
riscos se as habilidades visuais individuais forem totalmente desenvolvidas.
Entretanto, para atingir esse objetivo, deve-se adquirir a habilidade de interpretar as
imagens visuais e reconhecer as oportunidades no sentido de aplicar o pensamento
visual. Esse entendimento complementa o de Feinstein (1996): enxergar – e não
apenas ver – não é uma consequência automática da maturidade. Enxergar
demanda treinamento e educação, ou seja, é resultado de expertise.
O desafio dos gestores de risco não se encontra somente no reconhecimento de
novos riscos, mas também na tomada de decisão. Assim, quais iniciativas
implementar? O que será mais adequado para a organização? Qual é o uso mais
eficaz de tempo e dinheiro? Quais são as prioridades? As respostas a essas
questões envolvem discernimento e discriminação, além de requerer o julgamento e

a intuição do executivo para formular as melhores ações estratégicas para a
organização (FISHKIN, 2006).
Nesse sentido, Fishkin (2006, p.237-238) afirma que a mensuração de riscos gera
vários desafios em termos da definição da natureza e dos tipos de riscos, mas que
se pode iniciá-la pelos seguintes indicadores:
- Passado versus futuro – quando se deseja antecipar o futuro, qual ênfase deve
ser dada aos padrões do passado? Será o futuro similar ao passado, pelo menos
minimamente? Por quê? A história geralmente se repete, mas em qual dimensão?
Há períodos específicos em que as analogias podem ser feitas? Se a ênfase no
histórico da empresa não for o melhor guia, qual escolher?
- Mudança de direção – Como deve ser feita a interpretação das observações
obtidas, como uma consideração incomum de exceção ou como uma mudança de
direção?
- Períodos de tempo – A fidedignidade da medição é afetada pelo período de
tempo da medição selecionada? Caso se some um ano ou mês extra aos dados
será possível observar um comportamento diferente? A estabilidade da relação
temporal pode variar em certo período e ser menor quando considerada em longo
prazo? Deve-se concentrar em períodos diários, mensais, anuais ou maiores?
- Similaridade de padrões – Os dados atuais são similares a outros padrões
observados em outros processos e situações? Alguma similaridade dos dados
permite considerá-los como um padrão conhecido para avaliação de futuros
comportamentos?
- Dependência – O resultado de um evento depende de outro, ou são ocorrências
isoladas e distintas?
- Precisão – A mensuração da empresa é precisa em que nível? Qual o nível de
incerteza? Qual é o potencial de erro? Qual é o volume a ser adicionado ou
subtraído ao montante como um resultado de falha de precisão?
- Qualidade de dados – Os dados são completos ou falhos e truncados? Os dados
provêm de fontes confiáveis? Os dados são precisos, sem erros? Se existem

erros, qual sua significância para qualquer das conclusões obtidas? Os dados são
imparciais? Pode ser possível distinguir erros de dados e aproximações?
- Disponibilidade de dados – Supondo que exista um montante limitado de dados
deve-se empenhar na obtenção de dados mais abrangentes sob condições
normais, mas poucos dados ou nenhum conjunto de dados sob condições
extremas. Nesse contexto, quais pressupostos devem ser considerados no caso
de os dados serem limitados ou inexistentes? Quais métodos podem ser usados
quando o conjunto de dados for restrito ou inexistente? Qual a efetividade de
extrapolação dos dados existentes?
- Dados internos versus dados externos – Que grau de ênfase deve ser colocado
nos dados de perda interna, em oposição à experiência dos pares ou
concorrentes? Os dados internos são comparáveis aos de terceiros? Por quê?
Por que não? No caso de usar dados externos como uma base para medição,
quais ajustes devem ser feitos para contabilizar as circunstâncias únicas da
organização?
- Conformidade com a média – Considerando um conjunto de informações, como
pode ser possível determinar se um único evento estará de conformidade com a
média ou não? Quais modelos ou técnicas estatísticas podem ser utilizadas para
prover uma estimativa?
- Frequência de medição – Qual o período de tempo mais adequado para se
realizar uma medição? Diário, semanal, mensal ou anual? Sob quais
circunstâncias se deve fazer uma medição complementar? Qual freqüência é a
mais adequada para esta organização e suas circunstâncias?
- Teste e validação – Como se deve monitorar a acurácia das medições? Quais
etapas devem ser cumpridas para testar o processo de medição na atual
situação? Qual o volume de informações é suficiente para uma análise
significativa? Quais seriam os níveis de erro aceitáveis?
- Normal versus contingências especiais – Como estimar situações sob condições
extremas? A medição de resultados sob condições normais é adequada para
analisar situações especiais? Como agir em condições extremas? Como agir

quanto aos eventos ou circunstâncias que não foram planejadas, mas que podem
gerar efeitos significativos?
- Limitações – Quais as limitações possíveis na abordagem que se coloca? Quais
etapas podem ser previstas para direcionar as possíveis limitações? Quando usar
medições para tomar decisões, e quando usá-las para validar o que se espera?
Para se definir qual o tratamento que será dado a determinado risco, o primeiro
passo consiste em determinar seu efeito potencial, ou seja, o grau de exposição da
organização àquele risco. Esse grau leva em consideração pelo menos dois
aspectos: a probabilidade de ocorrência e seu impacto (em geral medido pelo
impacto no desempenho econômico-financeiro do período). Deve-se incorporar
também o impacto intangível à análise.
Conforme Fishkin (2006, p.36-39), para que os riscos potenciais sejam
estabelecidos, alguns questionamentos devem ter sido feitos: Quais os maiores
riscos que podem afetar a organização? A ideia é gerar uma lista de possíveis
situações por meio de alguns processos: reuniões com os gerentes, análise de
perdas do passado resultantes de controles inadequados de riscos, revisão de
processos jurídicos existentes, revisão dos aspectos regulatórios, relação de
indicadores usualmente aplicados e uma revisão dos planos e políticas da empresa.
Ao obter essa lista macro, deve ter sido feita uma ampla categorização: riscos de
crédito, de mercado, operacionais, estratégicos e outros considerados relevantes,
mas sem entrar no mérito de como solucioná-los. Em seguida, devem ter sido
organizadas as principais impressões e observações: Qual é a estratégia
organizacional? Qual é a chave para as atividades do negócio? Como ela é
aplicada? Quais são seus parâmetros? Quais os sistemas de controle dessa chave
estratégica? Onde estão localizadas as principais vulnerabilidades e forças da
empresa? Onde estão localizados os maiores e menores controles? Considerando
um benchmarking, quais são as atividades que comprometeram empresas do
mesmo segmento, e quais as fizeram se desenvolver e obter sucesso? Para não
excluir possíveis riscos potenciais, foram estabelecidos: a freqüência de ocorrência
de problemas, perdas que a organização teve que suportar, algum dano de
reputação, a complexidade das situações e as implicações para outros riscos.

Fishkin (2006) observa que geralmente as organizações listam uma média de 20
riscos potenciais, os quais passam a ser objeto de intensos debates, momentos
valiosos de aperfeiçoamento. A partir de então, pode ser iniciada a fase de
avaliação, caracterizada como a maneira pela qual a organização tem gerenciado
esses riscos, sendo pertinentes os seguintes questionamentos: Qual a confiabilidade
dos controles, procedimentos e controles internos? O que está faltando? A
organização tem definido limites para seus objetivos? Existe algum sistema de
controle independente para avaliação dos demais controles? A organização tem
revisto parâmetros para extensão de créditos a clientes?
2.5 Exposição aos riscos versus apetite aos riscos
O apetite ao risco (também chamado de preferência, atitude, tolerância ou
capacidade) pode ser definido como a quantidade de risco que um negócio está
preparado para tolerar (se expor) em algum momento. Assim, uma tolerância ao
risco será o reflexo de sua capacidade de absorver riscos. Enquanto as
organizações analisarem sua própria tolerância comparando-a com outras do
mercado, pode ser percebido que cada tolerância aos riscos é única, porque vai
variar de acordo com seus objetivos e cultura, bem como suas condições no
ambiente do mercado. Assim, a exposição aos riscos pode ser expressa e avaliada
como relacionada ao capital, às variações de lucros, à liquidez, ao balanço e,
finalmente, como guia para investimentos. A atitude em relação ao risco pode ser
classificada em ‘aversão ao risco’, ‘neutralidade’ e ‘apetite’. Pode-se afirmar, então,
que a quantidade de risco que um negócio está preparado para tolerar (seu apetite
ao risco) vai variar de acordo com alguns elementos, tais como a exposição a riscos
financeiros específicos, o sucesso do negócio, os padrões da economia e a atitude
(tomadas de decisão) dos membros de seu conselho de administração (CHAPMAN,
2006).
Em outras palavras, o apetite aos riscos é no sentido mais amplo “a quantidade de
riscos que uma organização está disposta a aceitar em sua busca para agregar
valor. [...] Reflete toda a filosofia administrativa de uma organização e, por sua vez,
influencia a cultura e o estilo operacional” (COSO, 2007, p.20).

Segundo Bernoulli (1700-1782)5 (1954), os matemáticos foram os primeiros a propor
a medição dos diversos aspectos dos riscos, mas havia o seguinte consenso: os
valores esperados deveriam ser computados pela multiplicação de cada ganho
possível pelo número de maneiras em que cada um pudesse ocorrer e, em seguida,
pela divisão da soma desses produtos pelo número possível de casos, sendo que,
nesta teoria, os casos seriam aqueles sobre os quais existiria a mesma
probabilidade de ocorrência. Na consideração de ser essa regra aceita, deveria ser
feita uma enumeração de todas as alternativas, uma classificação dos casos
similares e, finalmente, sua inserção nas classificações correspondentes.
Desta forma, todos os riscos devem ser avaliados por meio da consideração de sua
‘utilidade’, ou seja, quanto pode ser ganho por meio de sua incidência à exposição e
ao seu apetite. Bernoulli (1954) afirma que um valor equivalente de dinheiro tem um
valor específico para um homem rico e outro para um homem pobre, que registra
maior utilidade com a quantia apostada e recebida. Torna-se, então, possível, que
qualquer aumento no lucro, mesmo insignificante, resultará em aumento em sua
utilidade, a qual é inversamente proporcional à quantidade de recursos previamente
possuídos.
Mullich (2010, p.B-6) cita Richard Apostolik, presidente e Chief Executive Officer
(CEO) da Global Association of Risk Professionals, Inc. (GARP), que afirma que se
deva começar a esboçar a realidade de uma empresa com algumas perguntas
básicas: as pessoas na organização estão confortáveis assumindo riscos? Qual o
nível de risco de reputação será tolerado? Quais são as expectativas dos
acionistas? A empresa possui habilidades e recursos para gerenciar a exposição ao
risco? Na realidade, “as empresas estão chegando à conclusão que os riscos não
devem ser administrados e controlados pelos gerentes de risco, mas devem ser
considerados como um componente-chave do processo de tomada de decisão em
cada nível da organização”.
2.6 Agir (aceitar, prevenir, reduzir, mitigar, transferir)
5

Traduzido do Latim para o Inglês em Nov 30 2007 pela Dra. Louise Sommes, The American
University, Washington, D. C., a partir do texto Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis,
Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, Tomus V [Papers of the Imperial
Academy of Sciences in Petersburg, v.5, p. 175-192, 1738]. Em sua tradução, Dra. Sommes procurou
reter o espírito oitocentista do original. As referências matemáticas foram reproduzidas sem alteração.

Segundo

Fishkin

(2006),

as

organizações

têm

diversas

opções

quando

compreendem o nível de sua exposição e seu apetite aos riscos, e isto inclui aceitálos, preveni-los, reduzi-los, mitigá-los e transferi-los, ou realizar uma combinação de
todos. Em certos casos, empresas podem preferir monitorar os riscos existentes. Em
outros, podem querer evitar algumas atividades ou sair de alguns ambientes do
mercado e, em outros casos ainda organizações podem desejar mitigar ou transferir
suas exposições por meio da garantia e segurança de seus produtos. Em cada caso,
haverá necessidade de considerar os custos de cada risco em particular.
Para Chapman (2006), as estratégias de resposta ao risco envolvem a redução, a
remoção, a transferência e a retenção. A redução (cujos descritores são tratar ou
mitigar) pode ocorrer por meio da diversificação, em que a organização decide ‘não
colocar todos seus ovos em uma única cesta’. A remoção (cujos descritores são
evitar, eliminar, excluir e finalizar) é a estratégia adotada para eliminar um risco
quando um resultado negativo é previsto, sendo o melhor momento o início de um
negócio ou durante um planejamento estratégico ou implementação de mudanças.
Na remoção, alguns questionamentos são necessários:
- Oportunidade

–

um

momento

significativo

foi

perdido

no

balanço

risco/oportunidade por ter sido inadequadamente realizado?
- Objetivo organizacional – um ou mais riscos foram removidos satisfatoriamente
para fazer retornar o objetivo organizacional original?
- Custo - o custo da remoção dos riscos supera o impacto de sua concretização? A
transferência (cujo descritor é desviar) é a estratégia adotada para mover um
risco para outra entidade, negócio ou organização. Contratos e acordos
financeiros são as principais maneiras pelas quais riscos são transferidos.
Também na transferência alguns questionamentos devem ser colocados:
objetivos das partes – qual a motivação de transferir ou aceitar os riscos? Ela é
transparente?
- Habilidade de negociar – quem recebe a transferência dos riscos deve possuir
habilidade de implementar ações que resultem na redução ou remoção dos
riscos.
- Contexto do risco – a habilidade da empresa em gerenciar o risco não é a única
característica, mas o contexto do risco deve ser considerado, ou seja, de como é

estático ou volátil a origem do risco e seu grau de flutuação, quando comparado a
impactos e probabilidades similares.
- Custo efetivo – O prêmio a ser pago será menor que o custo de absorver o
impacto financeiro do risco? A retenção do risco (cujos descritores são aceitar,
absorver e tolerar) é a estratégia adotada quando o risco for aceitável
financeiramente ou quando não houver alternativa, ou seja, quando transferir,
reduzir ou remover a ameaça não for possível. Há três questionamentos
necessários no aspecto da retenção do risco:
- Opções – está claro que todas as opções foram avaliadas? Prazo – mesmo
quando estiver bem estabelecido que o risco deva ser retido, a situação não pode
ser considerada como ‘inevitável’, porque o mercado não é estático e as opções
devem ser calculadas mesmo em curto prazo e relacionadas a seguros, termos
contratuais e a mercados alternativos. Assim, um gerenciamento proativo é
necessário para garantir que os cursos de ação não falhem.
- Habilidade para absorver riscos – existe clara percepção por parte da empresa
que o risco deva ser retido e que é mais econômico agir assim? Este risco é único
ou significa o primeiro de uma série de possíveis riscos similares? Seu impacto
será apenas econômico ou vai gerar danos aos recursos humanos, à reputação,
aos preços e ao market share?
2.7 Enterprise Risk Management (ERM) ou Gestão Corporativa de Riscos
2.7.1 Conceituação
“A gestão corporativa de riscos é uma estrutura compreensiva e integrada para uma
gestão empresarial global no sentido de maximizar o valor de uma organização”
(CHAPMAN, 2006, p.9).
Para a Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 2007, p.4), o gerenciamento
de riscos corporativos é
[...] um processo conduzido em uma organização pelo conselho de
administração, diretoria e demais empregados aplicado no estabelecimento
de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos
em potencial capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantêlos compatíveis com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia
razoável do cumprimento de seus objetivos.

Conforme o disposto na ISO 31000 (2009) “a gestão de riscos é vista como central
nos processos de gestão da organização, de tal forma que os riscos são
considerados em termos do efeito da incerteza sobre os objetivos. O processo e a
estrutura de governança são baseados na gestão de riscos.”
De acordo com o Aberdeen Group (2010) o ERM pode ser conceituado como sendo
um
[...] processo de efetiva identificação, avaliação e gestão de todos os
significativos riscos para a entidade, incluindo não só áreas tradicionais
como a financeira, mas também as operacionais e estratégicas. O ERM
refere-se a pessoas, ferramentas, sistemas e estruturas que fazem parte de
um quadro mais amplo de Governança, Risco e Conformidade.

Brasiliano (2009, p.17) destaca que o ERM é um “método que adota um processo
multidirecional e interativo segundo o qual todos os componentes influenciam os
outros. Diferentemente de um processo em série, onde um componente afeta
apenas o próximo.”
Segundo Cocurullo (2005, p.106) o ERM é
[...] um processo executado pela diretoria executiva, pela gerência e pelos
colaborados. Seu escopo é possibilitar o alcance dos objetivos propostos
pela organização, identificando eventos que possam afetar negativamente a
performance da entidade e alinhando os objetivos corporativos ao “apetite a
risco” de seus acionistas.

Esse tipo de gestão vem, há algum tempo, circulando como um conceito de
condução dos negócios. Apesar da difusão do modelo e de ser conhecido no meio
empresarial, o ERM ainda é pouco utilizado nas organizações pela sua incapacidade
de planejar o sistema, como também pela falta de uma idéia exata do que significa o
processo.
Nesse sentido, Brasiliano (2009, pg.13) afirma que “a gestão de riscos corporativos
trata riscos e oportunidades que afetam a criação ou preservação de valor”, sendo
que esse entendimento remete a certos conceitos fundamentais, a saber:
1 – um processo contínuo que flui através da organização;
2 – conduzido pelos profissionais em todos os níveis da organização;
3 – aplicado à definição das estratégias;
4 – aplicado em toda organização, em todos os níveis e unidades, e inclui a
formação de uma visão de portfólio de todos os riscos a que ela está exposta;

5 – formulado para identificar eventos em potencial, cuja ocorrência poderá afetar a
organização, e para administrar os riscos de acordo com seu apetite;
6 – capaz de propiciar garantia razoável para o conselho de administração e a
diretoria executiva de uma organização;
7 – orientado para a realização de objetivos em uma ou mais categorias distintas,
mas dependentes.
Pode-se dizer que eventualmente (e na atual conjuntura de forma mais rotineira) as
empresas necessitam estabelecer suas capacidades de gerenciamento de riscos.
Assim, se a expertise ou o recurso não está disponível internamente na organização,
a escolha é feita no sentido da contratação de um consultor de gestão de riscos. O
processo que envolve a contratação dessa consultoria deve ser cuidadoso e
demanda uma série de detalhamentos, mas fugiria ao tema deste estudo. Assim,
optou-se por inserir algumas considerações quando da análise dos dados.
2.7.2 O ERM na perspectiva de Fishkin
Optou-se por citar o ERM neste item apenas com relação ao ‘programa de risco de
mercado’ na visão de Fiskin (2006), que pode variar amplamente, pois algumas
organizações incorrem em específica e restrita exposição ao risco enquanto outras
sustentam altas e inesperadas perdas, como abordado a seguir.
São os seguintes os efeitos de um programa de risco consistente e adequado:
- Gerenciamento sênior – a equipe sênior é ativamente engajada no gerenciamento
do risco de mercado, pois auxilia a determinar a estratégia global da organização
com relação aos riscos, interage sistematicamente com os subordinados sobre
suas percepções, e entende que a gestão de riscos é parte importante da
estratégia global da empresa;
- Apetite ao risco – toda organização articula seu apetite em vários tipos e
montante de risco, os quais são estabelecidos pela alta cúpula. Assim, a empresa
entende o volume de risco desejado em relação aos benefícios esperados, e
monitora as exposições adequadamente;
- Expertise relacionada a riscos – estende-se a todas as áreas relevantes da
organização, inclusive vendas, gerentes de risco, especialistas de informática e
de modelos, advogados e auditores internos. Todos participam no processo da

gestão de riscos conforme sua área e nível de responsabilidade. O programa não
é dependente apenas da expertise de poucos membros da equipe e dos
executivos;
- Relatórios – riscos são relatados rotineiramente e de maneira clara, além de
preferencialmente quantificados. Desta forma, o risco de mercado pode ser
verificado e auditado. Os indicadores de risco descrevem os níveis de risco em
relação ao apetite ao risco;
- Demonstrações financeiras – todas as implicações (de qualquer forma) da gestão
de risco de mercado são compreendidas. A companhia avalia seus padrões e
princípios de contabilidade, além de cuidadosamente aplicá-los às suas atividades
e de contar com auditores externos;
- Tecnologia - As informações provenientes pela tecnologia têm papel integral na
identificação e gestão do risco de mercado, além de existir constantes
investimentos em novos sistemas. Isso se deve ao fato de que a partir da
complexidade das organizações, os riscos também se tornam complexos, e isso
requer ampliação da sofisticação em tecnologias da informação. De forma
complementar às suas áreas de experiência, gestores de risco estão
profundamente familiarizados com o design, seleção e implementação da
tecnologia da informação;
- Cenários – Múltiplos cenários são visualizados por meio de vários modelos para a
compreensão do comportamento dos riscos de mercado sob as mais diversas
condições. Os modelos são sujeitos a revisões, validações e ajustes quando
necessário;
- Escala e redução – No caso de o mercado exceder aos níveis estabelecidos pela
empresa, há um processo bem definido para considerar exceções e obter uma
resolução, a qual inclui ação para reduzir a exposição ou aceitar o
desalinhamento por um período temporário;
- Prestação de contas – Existem rápidas consequências para os indivíduos que
violam as políticas e os procedimentos da organização;
- Consciência – uma organização com adequado programa de risco reconhece que
a gestão de riscos pode levar a outros riscos, inclusive operacional e de crédito,
os quais também requerem cuidadoso gerenciamento;
- Abertura – o risco de mercado é discutido abertamente, com transparência e
seriedade. Mesmo no caso de leve risco de mercado, as organizações procuram

compreendê-lo, assumi-lo, monitorá-lo e alterá-lo quando necessário (FISHKIN,
2006, p.88-89).
Por outro lado, muitas organizações vivenciam problemas e dificuldades em sua
gestão de riscos pelos seguintes fatores:
- Objetivos não muito claros – a distinção entre hedging6 e especulação não é
claramente compreendida pelos gestores de risco;
- Supervisão inadequada – os gerentes intermediários não são supervisionados
apropriadamente, porque a empresa não conta com indivíduos de expertise
técnica para compreender as complexidades de transações e estratégias
relevantes;
- Superestrelas – organizações falham em questionar as ações ou estratégias dos
negócios devido à sua arrogância na percepção da habilidade em gerar lucros ou
reduzir custos de forma extraordinária;
- Modelos de risco – os modelos aplicados para avaliar riscos de mercado não são
adaptados e suficientemente testados. Assim, falham na antecipação de eventos
previstos ou eventuais, contribuindo para altas e inesperadas perdas;
- Dependência de modelos - a organização se baseia em modelos quantitativos e
exclui outras considerações. Os pressupostos e limitações dos modelos não são
adequadamente considerados ou compreendidos, ou não foram testados e
validados com segurança. Como consequência, as ações relacionadas aos riscos
de mercado ficam restritas a um pequeno grupo de pessoas;
- Compreensão limitada – a total extensão do risco não é percebida, inclusive em
relação aos diversos e eventualmente complexos cenários;
- Revisão inadequada – o processo de avaliação de novos produtos é deficiente e
as possibilidades de novos produtos não são totalmente percebidas;
- Outros riscos – os esforços para gerenciar riscos criam outros riscos:
operacionais, de crédito e de implicações de tratamento contábil e tributário, os
quais levam a organização a falhar em compreender, antecipar e se proteger;
- Controles internos – Com controles inexistentes ou inadequados, as organizações
falham em promover investimentos para monitorar e gerir as transações de risco
de mercado e os programas correlatos;
6

Conforme Fishkin (2006, p.375), hedging é a estratégia que as organizações utilizam para minimizar
sua exposição a um tipo de risco, geralmente de mercado. Frequentemente o hedging envolve a troca
ou a transformação de uma forma de risco em outra.

- Tratamento contábil e fiscal – as organizações não compreendem perfeitamente
as implicações contábeis e fiscais de suas estratégias de risco e obtêm
demonstração de resultados ou resultados após impostos que diferem da sua
intenção. Tais implicações contábeis e fiscais podem diferem dependendo da
estratégia em que se basearam, ou seja, de hedging ou de especulação;
- Incentivos impróprios – o sistema de incentivos não são alinhados para motivar a
equipe na produção de resultados apropriados. Os empregados são motivados a
produzir lucros em curto prazo sem a visão adequada da saúde da organização
em longo prazo (FISKIN, 2006).
2.7.3 O ERM na visão de Chapman
A Gestão Corporativa de Riscos deve satisfazer uma série de parâmetros, pois deve
estar permeada por todo o sistema de controle interno da organização ao mesmo
tempo em que deve respeitar, refletir e responder ao outros tipos de controles
internos. Em outras palavras, o ERM trata de proteger o valor acionário para
satisfazer o objetivo primário do negócio, ou seja, a maximização da riqueza dos
acionistas. Deve ser multifacetado, direcionando todos os aspectos do plano do
negócio a partir do plano estratégico através dos seguintes controles: estratégico, de
marketing, operacional, pesquisa e desenvolvimento, gestão e organização,
temporal e de dados financeiros, finanças, processos de gestão de riscos e controles
do negócio.
Na atualidade, momento em que as organizações atuam em ambientes
caracterizados por constantes mudanças, há necessidade de uma abordagem mais
integrada para o gerenciamento das exposições aos riscos. No passado, a situação
era outra, porque os riscos eram gerenciados em silos, separadamente, quer fossem
econômicos, legais, comerciais ou de pessoal. Com isso, não havia um processo de
referência-cruzada que permitisse a compreensão do impacto das ações de gestão
na empresa como um todo. Com o aumento da competitividade, percebeu-se que os
riscos, por sua natureza, eram dinâmicos, fluidos e altamente interdependentes e
não poderiam ser avaliados ou geridos individualmente.
Sem menosprezar os demais parâmetros envolvidos na Gestão de Riscos
Corporativos, optou-se por citar apenas neste item o papel da diretoria entendido

como fundamental para Chapman (2006), pois esses executivos devem perceber os
eventos adversos potenciais e estar suficientemente a par das origens do risco
dentre do setor do negócio no qual operam no sentido de terem a oportunidade de
tomar medidas preventivas (FIG.2).
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Figura 2 – O papel da diretoria e a integração da gestão de riscos
Fonte: GARRAT, 2003, adaptado por CHAPMAN, 2006, p.7.

A Figura 2 demonstra que riscos e oportunidades estão presentes nas quatro
principais funções da diretoria: formulação de políticas, pensamento estratégico,
gerenciamento de supervisão e responsabilidade na prestação de contas. A
formulação de políticas envolve o estabelecimento da cultura para a organização, a
qual deve incluir a gestão de riscos. O pensamento estratégico implica selecionar
mercados para perseguir e dedicar recursos para esses mercados considerando a
força estimada do perfil de risco. O gerenciamento de supervisão exige que as

empresas coloquem seus negócios sob supervisão dos processos de gestão e
governança, incluindo os processos de gerenciamento de risco formal. A prestação
de contas refere-se a garantir que as ações de mitigação de risco tenham
responsáveis claros encarregados da execução de ações previamente definidas
para enfrentar os riscos identificados, relatar alterações nos relatórios dos perfis de
risco e envolver-se no gerenciamento de riscos em curso (CHAPMAN, 2006).
Segundo o autor, nenhum processo de gerenciamento de risco pode gerar um
ambiente livre de riscos, mas um adequado gerenciamento de risco corporativo
permite à organização funcionar melhor em um ambiente de negócios repleto de
riscos flutuantes. Assim, o ERM fornece funcionalidade aprimorada para:
(1) Alinhar o apetite ao risco e a estratégia – o apetite ao risco é o grau do risco em
uma base ampla que uma empresa está disposta a aceitar na busca pelos seus
objetivos. O gerenciamento considera o risco ao apetite inicialmente avaliando as
alternativas estratégicas e em seguida estabelecendo seus limites para perdas;
(2) Minimizar surpresas e perdas operacionais – as organizações devem enfatizar
sua capacidade de identificar os eventos de riscos potenciais, avaliar os riscos e
estabelecer responsabilidades, desta maneira reduzindo a ocorrência de surpresas
desagradáveis e consequentes custos e perdas;
(3) Enfatizar as decisões de resposta aos riscos – o ERM promove o rigor na
identificação e seleção entre as alternativas de respostas aos riscos: remoção,
redução, transferência ou aceitação;
(4) Recursos – a clara compreensão dos riscos enfrentados um negócio pode
aprimorar a direção efetiva e o uso do tempo de gerenciamento e dos recursos da
organização para gerir os riscos;
(5) Identificar e gerenciar riscos das unidades de negócio – cada organização
enfrenta diversos riscos em diferentes partes de seus ambientes internos. Os
benefícios do ERM são otimizados apenas quando é adotada uma abordagem
empresarial como um todo, integrando as diversas ações de gestão de riscos dentro
da companhia. Essa integração deve ser efetivada de três maneiras: centralizar os
relatórios de riscos, integrar as estratégias de transferência de riscos e integrar a
gestão de riscos no processo global da organização. Diferentemente de ser um
mecanismo defensivo, o ERM pode ser usado para maximizar oportunidades;

(6) Unir crescimento, risco e retorno – organizações devem aceitar riscos como parte
da criação de riqueza e preservação e, assim, esperar retorno compatível com os
riscos assumidos. O ERM promove ênfase na habilidade de identificar e avaliar
riscos, além de estabelecer níveis aceitáveis de riscos relacionados ao crescimento
potencial e de obtenção dos objetivos;
(7) Racionalizar o capital – A maior incidência de informações sobre exposição aos
riscos permite o gerenciamento de avaliação mais efetiva de necessidade de capital
e aumenta, por consequência, a alocação de capital;
(8) Aproveitar oportunidades – o verdadeiro processo de identificação de riscos pode
estimular o pensamento estratégico, gerando oportunidades e, ao mesmo tempo,
ameaças.
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essas

oportunidades da mesma maneira que respostas são requeridas no sentido de
identificar ameaças para a organização.
Resumindo, Chapman (2006) assinala os três maiores benefícios do ERM: amplia a
performance do negócio, aumenta a efetividade da organização e gera relatórios de
riscos mais fidedignos.
2.7.4 O Gerenciamento de Riscos Corporativos da Committee of Sponsoring
Organizations (COSO)
A base da apresentação deste modelo está no sumário executivo publicado pela
Committee of Sponsoring Organizations (COSO, 2007) com o título Gerenciamento
de Riscos Corporativos em Estrutura Integrada.
O Relatório da Committee os Sponsoring Organizations (COSO), elaborado por
representantes da American Accounting Association (AAA) (Associação Americana
de Contadores), do American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
(Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), dos Financial Executives
International

(FEI)

(Executivos

Financeiros

Internacionais),

do

Institute

of

Managements Accountants (IMA) (Instituto dos Contadores Gerenciais), do Institute
of Internal Auditors (IAA) (Instituto dos Auditores Internos), do Instituto dos Auditores
Internos do Brasil (AUDIBRA) e da Federação Latino-americana de Auditores
Internos (FLAI) veio, através da publicação do sumário executivo de Gerenciamento
de Riscos Corporativos Estrutura Integrada, tentar reduzir as diferenças conceituais

de risco descrevendo os componentes essenciais do gerenciamento de riscos
corporativos, seus princípios e conceitos-chave, possibilitando uma linguagem
comum.
A metodologia desenvolvida pelo ERM enfatiza que os riscos que ocorrem em
unidades isoladas e nos diferentes níveis hierárquicos da organização devem ser
somados e gerenciados de maneira centralizada pela alta direção, diferentemente
do que vem ocorrendo em diversas empresas que ainda tratam os riscos de forma
departamentalizada. Essa forma do modelo de condução do gerenciamento dos
riscos possibilita uma avaliação, por parte dos dirigentes, das oportunidades
estratégicas frequentemente associadas ao risco, pois, “risco não é somente a
ocorrência de uma perda, é, também, uma oportunidade (um diferencial
competitivo), quando bem gerenciado” (COSO, 2007, p.4).
A importância dessa visão de conjunto se faz na medida em que os riscos
considerados nas diferentes unidades podem estar dentro dos níveis de tolerância
referentes a cada uma das unidades, mas, considerados em conjunto, os riscos
poderão ultrapassar o “apetite a risco” da organização como um todo.
O modelo constante da Figura 3 é representado por um cubo e apresenta uma
divisão dos objetivos de uma empresa em quatro categorias, e os oito componentes
de gerenciamento dos riscos integrados entre si.

Figura 3 – Matriz tridimensional de gerenciamento de risco
Fonte: COSO, 2007.

O cubo mostra, em sua parte superior, os quatro objetivos da organização e à frente
os componentes de gerenciamento de risco. Do lado direito, consta os níveis da
corporação.
A definição dos objetivos pode ser assim disposta:
 Estratégicos => metas gerais, alinhadas à sua missão;
 Operações => utilização eficaz e eficiente dos recursos;
 Comunicação => confiabilidade de relatórios internos e externos, contendo
informações financeiras e não financeiras;
 Conformidade => cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
Baseando-se na COSO, Cocurullo (2003) dispõe que quando o ERM é eficiente e
cumpre a metodologia, o Conselho de Diretoria e a gerência possuem razoável
segurança para avaliar a extensão dos limites atingidos por seus objetivos
estratégicos e operacionais, preparando relatórios para divulgação interna e externa,
em conformidade com a legislação vigente, normas e regulamentações internas.
Hillson (1997, citado por CHAPMAN, 2006, p.115) afirma que o ERM não significa
um processo simples de identificação de técnicas, envio da equipe para cursos de
treinamento ou compra de sistemas de informática para seu auxílio. A capacidade
de riscos registra um amplo espectro, variando da obtenção de informações
aplicadas em técnicas de risco até projetos específicos por meio de processos
formais de rotina implantadas amplamente até uma cultura de riscos permeada por
toda a empresa com um gerenciamento proativo de incertezas.
O gerenciamento de riscos corporativos, segundo a metodologia ERM, é composto
de oito componentes que estão diretamente relacionados com os objetivos
perseguidos pela organização. A metodologia identifica todos os componentes que
devem ser apresentados no programa de gerenciamento de riscos e descreve como
estes devem ser coordenados para assegurar a eficiência do programa.
Os oito componentes de gerenciamento de riscos são apresentados conforme
resumo a seguir:
 Ambiente interno => abrange a cultura de uma organização e a influência sobre a
consciência de risco de seu pessoal, serve de base pela qual os riscos são

identificados e abordados, a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a
risco, a integridade e os valores éticos.
 Determinação de objetivos => a missão de uma organização estabelece de forma
abrangente o que deseja atingir. Com base nisso, a gerência estabelece objetivos
estratégicos, formula estratégias e estipula objetivos relacionados. Os objetivos
estratégicos refletem as escolhas da gerência sobre como a empresa criará valor.
 Identificação de eventos => os eventos internos e externos que influenciam o
cumprimento dos objetivos de uma organização devem ser identificados e
classificados entre riscos e oportunidades. Essas oportunidades são canalizadas
para os processos de estabelecimentos de estratégias da administração ou de
seus objetivos.
 Avaliação de riscos => os riscos são analisados, considerando-se a sua
probabilidade e o impacto como base para determinar o modo pelo qual deverão
ser administrados. Esses riscos são avaliados quanto à sua condição de inerentes
e residuais.
 Resposta ao risco => a administração escolhe as respostas aos riscos – evitando,
aceitando, reduzindo ou compartilhando – desenvolvendo uma série de medidas
para alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco da organização.
 Atividades de controle => políticas e procedimentos são estabelecidos e
implementados para assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas
com eficácia.
 Informações e comunicações => as informações relevantes são identificadas,
colhidas

e comunicadas

no prazo

que

permitam que cumpram

suas

responsabilidades. A comunicação eficaz também ocorre em um sentido mais
amplo, fluindo em todos os níveis da organização.
 Monitoramento => a integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada e
são feitas as modificações necessárias. O monitoramento é realizado através de
atividades gerenciais contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as
formas.
Dessa forma, a apresentação do cubo se faz de forma tridimensional representando
o relacionamento direto entre os objetivos da empresa com os componentes de
gerenciamento de riscos corporativos. Brasiliano (2009, p.18) assinala que “essa

representação ilustra a capacidade de manter o enfoque na totalidade do
gerenciamento de riscos de uma organização.”
No Relatório da Committee os Sponsoring Organizations (COSO, p.8), consta que o
ERM está sujeito a limitações por alguns motivos, traduzidos por falhas no
julgamento humano no processo decisório, pois “as decisões de respostas aos
riscos e o estabelecimento de controles necessitam levar em conta os custos e
benefícios relativos”.
2.7.5 A Norma ISO 31000
A Norma ISO 31000 General Guidelines for Principles and Implementation of Risk
Management (2009) foi criada por um comitê especial denominado ISO Technical
Management Board on Risk Management composto por delegações de 35 países
formadas por profissionais de diversos setores de atividades como: financeiro,
indústria, governança corporativa, segurança, agronegócios, qualidade, meio
ambiente, tecnologia, projetos, saúde, defesa e seguros, dentre outros.
O Brasil, representado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), está
entre os países participantes e colabora com o desafio de tornar a ISO 31000 uma
norma geral de gerenciamento de riscos, através da consolidação de diferentes
conceitos e terminologias, da apresentação de diretrizes e princípios para a
implementação

de

estruturas

de

gerenciamento

de

riscos

aplicáveis

às

organizações, independentemente de seu tamanho, segmento ou área de atuação.
A perspectiva é que, futuramente, as normas ISO das áreas que tratam do
gerenciamento de riscos reflitam os mesmos conceitos da ISO 31000.
Para Brasiliano (2009, p.19) “a ISO 31000 surgiu da necessidade de harmonizar
padrões, regulamentações e frameworks publicados anteriormente e que de alguma
forma estão relacionados com a gestão de riscos”. Para o autor, a norma veio
integrar as metodologias e terminologias existentes afirmando não existir, ainda,
consenso em relação aos conceitos utilizados na gestão de riscos. Por isso, ela
apresenta uma “abordagem genérica fornecendo os princípios e diretrizes para
gerenciar qualquer forma de risco de uma maneira sistemática, transparente e
confiável dentro de qualquer escopo e contexto.”

A Norma trata, inicialmente, por padronizar termos e definições utilizados no
documento produzido. Começa-se pela definição de risco, gestão de riscos,
estrutura de gestão de riscos e assim por diante, perfazendo um total de 31
definições de termos relativos ao gerenciamento de risco corporativo.

No plano

seguinte são estabelecidos os princípios que devem ser atendidos pelas
organizações no sentido de se alcançar um gerenciamento eficaz. A Norma define
uma estrutura cujo objetivo é auxiliar o processo como um todo para se atingir o
gerenciamento eficaz, assegurando que a informação sobre riscos, proveniente
desse processo, seja adequadamente reportada e utilizada como base para tomada
de decisões e a responsabilização em todos os níveis organizacionais aplicáveis
(ISO 31000, 2009).
A Figura 4 mostra os componentes necessários da estrutura para gerenciar riscos e
a forma como eles se interrelacionam.
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Implementação da estrutura para gerenciar
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riscos

Monitoramento e análise crítica da
estrutura
Figura 4 – Relacionamento genérico entre os componentes da estrutura para gerenciar riscos
Fonte: Norma ISO 31000, 2009.

Conforme disposto no texto da Norma, a estrutura apresentada não prescreve um
sistema de gestão, mas auxilia a organização na integração de sua gestão de risco

com um sistema de gestão global. Dessa forma, o modelo deve ser adaptado
obedecendo às particularidades e necessidades de cada organização. O sistema é
concluído através do processo que complementa a construção do modelo de gestão
de riscos em conjunto com os princípios e a estrutura. A Norma preconiza que o
processo de gestão de riscos seja: “parte integrante da gestão, incorporado na
cultura e nas práticas e adaptado aos processos de negócios da organização” (ISO
31000, 2009).
O processo de gestão de riscos é mostrado na Figura 5.

Estabelecimento do contexto

Comunicação
e consulta

Processo de avaliação de riscos

Identificação dos riscos

Monitorament
o e análise
crítica

Análise dos riscos
Avaliação dos riscos
Tratamento dos riscos

Figura 5 – Processo de gestão de riscos
Fonte: ISO 31000, 2009.

Pela Figura 5, a análise do processo é subdividida nos seguintes tópicos:
 Comunicação e consulta: as partes interessadas, internas e externas, devem ser
comunicadas e consultadas durante todas as fases do processo de gestão de
riscos;
 Estabelecimento do contexto: articular objetivos e definir parâmetros internos e
externos que serão considerados na condução dos trabalhos, estabelecendo os
critérios de risco para o restante do processo;
 Processo de avaliação de riscos: é o processo como um todo, visto de forma
global, em que se tem a identificação, analise e avaliação dos riscos envolvidos.
 Tratamento dos riscos: trata-se da seleção e implementação de opções para
modificar o risco. Uma vez implementado o tratamento, há necessidade de novos

controles e modificação dos existentes, e isso deve ocorrer de maneira
sistemática;
 Monitoramento e análise crítica: processo de vigilância e checagem regulares,
devendo ser periódicos e/ou acontecer em resposta a um evento específico. As
responsabilidades relativas a esse monitoramento e análise devem ser claras e
bem definidas para sua eficácia.
Finalizando, a ISO 31000 apresenta na Figura 6, em síntese, a construção do
sistema como um todo integrando os princípios, a estrutura e processo de um
modelo de gestão de risco corporativo.

PRINCÍPIOS PARA
GERENCIAR
RISCOS

Mandato e
Comprometimento

Melhoria
contínua
da
estrutura

Implementação
da gestão de
riscos

Concepção da
estrutura para
gerenciar riscos
ESTRUTURA PARA GERENCIAR
RISCOS

Identificação dos
riscos

Análise dos
riscos

Avaliação dos
riscos

Monitoramento e análise crítica

Concepção da
estrutura para
gerenciar riscos

Estabelecimento
do contexto

Comunicação e Consulta
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dos processos
organizacionais
Aborda
explicitamente a
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informações
disponíveis
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medida
Considera fatores
humanos e culturais
É transparente e
inclusiva
É dinâmica,
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de reagir a
mudanças
Facilita a melhoria
contínua da
organização

Tratamento dos
riscos

PROCESSO PARA GERENCIAR
RISCOS

Figura 6 – Relacionamento entre os princípios da gestão de riscos, estrutura e processo
Fonte: Norma ISO 31000, 2009.

Para Mullich (2010), evidências indicam que as organizações que implementam o
ERM mudam sua perspectiva de mercado. Isto não significa, contudo, que haja
alargamento do número de considerações que poderiam impactar negativamente o

negócio, mas, ao invés de visualizar riscos como perigos, percalços e problemas a
evitar, o ERM transforma os riscos em informações estratégicas que podem levar a
múltiplas oportunidades.
2.7.6 Outros entendimentos da literatura
Na visão de Morgan (1996), o curso da história delineou muitas variações nas
características sociais, nas visões do sentido da vida e nos estilos e filosofias
nacionais de organização e administração. As organizações têm sido vistas como
coletividades às quais os empregados pertencem, ao invés de serem apenas locais
de trabalho que compreendem indivíduos distintos. O espírito colaborativo de uma
comunidade influencia na experiência de trabalho, existindo grande ênfase na
interdependência, nas preocupações compartilhadas e na ajuda mútua.
Cada estratégia exige qualificações e exigências distintas para seu sucesso, e isso
resulta das diferenças do modelo organizacional, dos padrões de investimentos e
dos tipos de lideranças e culturas de aprendizagem em uma empresa. Assim, “a
peça central da gestão estratégica em uma empresa deve ser a articulação de sua
estratégia genérica com a estratégia interna”. Essas duas dimensões, se bem
articuladas, geram vantagem competitiva (TAVARES, 2000, p.341).
Da mesma forma entende Dutra (2002), para quem na definição estratégica estão
agrupadas as decisões ligadas à compatibilização do sistema de gestão de recursos
humanos com as estratégias organizacionais e de negócios da empresa.
Como já citado quando dos entendimentos de Chapman (2006), a diretoria de
qualquer organização deve valorizar seu pensar estratégico, um
[...] exercício mental que deve ser desenvolvido a partir de uma base sólida
de conhecimentos, tanto do mercado e seus subgrupos, como também das
limitações dos recursos da empresa. É um trabalho de ordem prática e
eminentemente técnico, que auxilia os administradores a aperfeiçoarem seu
desempenho e dá coerência e sentido para as atividades das organizações
(LAS CASAS, 2006, p.53).

Até a década de 1950, o gerenciamento sempre estava voltado para a administração
da execução de tarefas, com restrita preocupação em relação ao gerenciamento de
recursos disponíveis. As prioridades tanto das organizações quanto dos gerentes
estavam centradas em prazo, custo e qualidade e, assim, não existia um conjunto de

metodologias básicas e fundamentais a serem consideradas para auxiliar as
diversas etapas das atividades, que muitas vezes se sobrepunham. Além disso, os
problemas eram resolvidos na base da emergência, com muito empenho e desgaste
dos envolvidos (CAMPOS, 2004).
A partir da complexidade do mundo atual, Kaplan (2004) enfatiza a importância de
um plano estratégico abrangente e que possua metas desdobradas até o último
nível da pirâmide organizacional. De acordo com o autor, as metas estratégicas
desdobradas em cada nível organizacional devem ser avaliadas por indicadores de
desempenho, cujo resultado mostrará se as estratégias implementadas estão
gerando

resultados.
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o

autor
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que
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consequentemente, seus indicadores de desempenho englobem quatro perspectivas
empresariais específicas que, em conjunto, denominam-se o ‘Balanced Scorecard’
de uma organização. São elas:
 Financeira - contempla os principais indicadores de sucesso de uma empresa e
avalia como a empresa está crescendo sustentavelmente e criando valor para
seus acionistas;
 Cliente - representa os principais indicadores que serão utilizados como ‘meio’
para melhorar a desempenho financeiro. Satisfação, Retenção e Crescimento dos
Negócios por cliente são alguns dos indicadores que mensuram o desempenho
das estratégias voltadas à criação de valor para clientes;
 Processos Internos - abrange o desempenho das estratégias responsáveis por
entregar produtos ou serviços com valor aos clientes. As métricas de qualidade,
tempo e custo são mais comumente utilizadas para mensurar estratégias de
processos internos;
 Aprendizado e Crescimento - mensura como a capacitação das pessoas, a
tecnologia utilizada pela empresa e o clima organizacional está influenciado nas
outras perspectivas.
A cultura pode exercer grande influência no comportamento de todos os funcionários
e pode também afetar sua capacidade de mudar a direção estratégica. “A cultura
corporativa tem forte tendência a resistir a mudanças, porque muitas vezes a própria
razão de sua existência repousa na preservação de relacionamentos e padrões de
comportamentos estáveis” (HUNGER; WHEELEN, 2002, p.201).

Parece haver um amplo consenso de que cultura organizacional diz respeito a um
sistema de significados comuns aos membros de uma organização, distinguindo-a
das demais (BECKER, 1982; SCHEIN, 1985). Esse sistema de significados comuns
é um conjunto de características fundamentais valorizadas por uma empresa, no
qual Chatman e Jehn (1994) percebem estar claras sete características básicas:


Inovação e ousadia – o grau em que os funcionários são incentivados a

serem inovadores e a correrem riscos;


Atenção ao detalhe – o grau em que se espera que os funcionários

demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes de suas atividades;


Busca de resultados – o grau em que a administração se concentra mais em

resultados ou efeitos do nas técnicas e processos utilizados para alcançar esses
resultados;


Concentração nas pessoas – o grau em que as decisões da administração

levam em consideração o efeito dos resultados sobre o pessoal da organização;


Orientação para a equipe – o grau em que as atividades de trabalho são

organizadas mais em torno das equipes do que em torno dos indivíduos;


Agressividade – o grau em que as pessoas são mais agressivas e

competitivas do que contemporizadoras;


Estabilidade – o grau em que as atividades organizacionais enfatizam a

manutenção do status quo em oposição ao crescimento.
A avaliação de uma organização por meio dessas sete características resulta em um
quadro complexo da cultura organizacional, base para as percepções comuns que
os membros de uma organização compartilham sobre “como as coisas são feitas,
sobre o modo como devem se comportar e sobre a própria organização” (ROBBINS,
2003, p.288).
Entretanto, cabe observar que embora a cultura organizacional seja uma percepção
comum sustentada pelos membros que a compõem, estes são indivíduos e,
dependendo de sua história de vida e de seu nível hierárquico, podem ter
posicionamentos diferentes a respeito do tema. Isso se deve ao fato de poder haver
subculturas espalhadas pelo ambiente, principalmente quando se trata de uma
grande empresa.

Deal e Kennedy (1982) entendem que os valores se constituem o coração da cultura
organizacional. Quando se pensa em valores compartilhados, tanto em culturas
quanto em subculturas de um todo fragmentado, encontram-se indivíduos como
sujeitos concretos criadores de valores. Nesse momento, penetra-se no tema dos
valores pessoais e organizacionais, relacionado à compreensão do comportamento
humano nas empresas.
Schein (2004) assinala que o aspecto mais instigante de cultura como um conceito é
o conjunto de fenômenos abaixo da superfície, que é poderoso em seus impactos,
mas invisível, e a um grau inconsciente considerável. Nesse sentido, cultura é para
um grupo o que a personalidade ou caráter é para um indivíduo. Pode-se ver o
comportamento resultante, mas frequentemente não se podem ver as forças
subliminares causadoras de determinados tipos de comportamentos. Além disso,
como o guia da personalidade e do caráter delimita o comportamento das pessoas,
assim o faz o guia da cultura, que delimita os comportamentos de indivíduos ou de
um grupo, com as normas compartilhadas que são similares nesse grupo.
Nessa perspectiva, entende-se como Schein (2004): as normas culturais
estabelecem como uma dada organização define sua liderança e se alguém desejar
distinguir liderança de gestão pode considerar que a liderança cria e modifica
culturas, enquanto o gerenciamento age dentro da cultura. Não se quer dizer com
isso que cultura seja fácil de criar ou mudar ou que líderes formais sejam os únicos
agentes determinantes de cultura. Pelo contrário, cultura se refere àqueles
elementos de um grupo ou de uma organização que são mais estáveis ou menos
maleáveis.
Cabe lembrar que, como a cultura organizacional precisa de líderes para processar
sua implementação e moldar seu comportamento ético, as empresas devem se
orientar por três princípios: (i) o respeito pelos valores humanos essenciais, que
determina o limiar moral absoluto para todas as atividades de negócios; (ii) o
respeito pelas tradições locais; e (iii) as crenças em que o contexto é importante nas
decisões sobre o que é certo e errado (DONALDSON, 2005).
Para Maxwell (2007), o quesito liderança é fundamental para o sucesso estratégico
de uma organização. Segundo esse autor, qualquer projeto que envolva pessoas

dará certo com a presença de uma forte liderança. Seu entendimento é que as
pessoas determinam o potencial de uma empresa, seus relacionamentos indicam o
moral da organização, a estrutura determina o porte de uma empresa, a visão
organizacional determina o rumo que essa empresa tomará e a liderança determina
o sucesso do desenvolvimento e execução de uma estratégia.
Nesse sentido, podem ser citados entendimentos de Fleury e Fleury (2001)
demonstrados no Quadro 5:
Quadro 5 – Competências do profissional contemporâneo
Saber o que e por que faz
Saber agir
Saber julgar, escolher e decidir
Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, criando
Saber mobilizar
sinergia entre eles
Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos,
Saber comunicar
assegurando o entendimento da mensagem pelos outros
Trabalhar o conhecimento e a experiência
Saber aprender
Rever modelos mentais
Saber desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros
Saber comprometer-se
Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da organização
Saber assumir
Ser responsável, assumindo os riscos e as conseqüências de suas
responsabilidades
ações, e ser, por isso, reconhecido
Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente,
Ter visão estratégica
identificando as oportunidades e alternativas
Fonte: FLEURY; FLEURY, 2001, p.22.

No modelo histórico mais conhecido, a liderança era destinada a um grupo seleto de
pessoas. Particularmente, Kotter (2000, p.178) entende que “o modelo mais antigo
está quase esquecido em relação à força e potencial do aprendizado vitalício”, que
significa a vontade de buscar novos desafios e a vontade de ponderar honestamente
sobre os sucessos e falhas.
Na opinião de Schein (1983, p.13), “os costumes, as tradições e a maneira geral do
comportamento de uma organização se devem, em grande parte, ao que ela fez
antes e ao grau de sucesso alcançado por meio de seus esforços.
Sintetizando, a cultura é o resultado de um processo grupal complexo em termos de
aprendizagem, o qual é apenas parcialmente influenciado pelo comportamento do
líder. Entretanto, se a sobrevivência do grupo é ameaçada porque elementos de sua
cultura foram mal adaptados, é função das lideranças de todos os níveis da

organização reconhecer o fato e fazer alguma coisa sobre a situação, e é
exatamente o ponto de interseção de cultura e liderança (SCHEIN, 2004).
Na gestão e análise de riscos, há três premissas promovidas pelo endormarketing,
técnica que objetiva fortalecer as relações internas de qualquer organização:
1. O público-alvo da campanha é o conjunto de colaboradores, considerados como
‘clientes internos’ e, como todo e qualquer consumidor, só podem ser
conquistados e retidos com um serviço em que haja qualidade;
2. O cliente interno, bem como o externo, possui expectativas que devem ser
superadas e, assim, a gestão de riscos deve compreendê-las e associá-las à
cultura desses colaboradores;
3. A excelência da operacionalização do processo de gestão e análise de riscos
significa envolver todos os colaboradores e comprometê-los com os objetivos
globais da organização (BRASILIANO, 2009).
Para Chapman (2006), um planejamento de gestão de riscos é um roteiro da
implementação dessa gestão com vista a suportar a atividade organizacional. Os
controles internos são, por consequência, as políticas do negócio postas em prática,
assegurando que os valores da organização estavam sendo atingidos, as leis e
processos regulatórios estavam sendo cumpridos, os processos estavam de
conformidade e os relatórios financeiros e outros recursos eficazmente geridos. Em
outras palavras, um ERM é um sistema interligado, não pode ser considerado com
foco único.
A literatura enfatiza que a implementação de uma ERM é complexa, pois requer
disciplina e pensamentos consistentes, além de frequentemente necessitar da
ampliação de coleta, gerenciamento e análise dos dados utilizados para o
estabelecimento dos riscos. Neste sentido, Fishkin (2006) afirma que nenhum
aprendizado com os eventos passados pode ser subestimado e que uma iniciativa
efetiva de ERM gera amplos benefícios.
Alguns estudos evidenciam que muitas organizações adotam esse tipo de gestão
para suas perspectivas de mudanças de riscos, e isso não significa que ampliam o
número de considerações negativas que impactam seus negócios. Diversamente de

visualizar os riscos como acasos, incidentes e problemas a evitar, o ERM se torna
um processo de informações estratégicas que levam a muitas oportunidades
(MULLICH, 2010).
Para Fishkin (2006, p.241), “a avaliação é uma combinação de julgamento
(percepção), modelo e informações”, porque requer que as pessoas pensem em
termos probabilísticos e numéricos que envolvem estimativas sobre resultados,
freqüências de ocorrências e períodos de tempo, entre outras variáveis. Perguntas
hipotéticas podem auxiliar a avaliação e a validação dos planos propostos, tais
como: e se? Quanto? Com qual freqüência? Sob quais circunstâncias? O que mais?
Na opinião de Chapman (2006, p.438), esse processo pode ser resumido em um
único termo ‘incerteza’. O autor afirma que um dos maiores erros de organizações é
introduzir mudanças e falhar em reconhecer e administrar os medos reais e legítimos
de supervisores e equipes, e isso se deve ao fato de ser necessário reconhecer que
mudanças criam incertezas e que alguns indivíduos podem se tornar inseguros e
ansiosos com as novidades.
Conforme Kim e Mauborgne (2005), resultados organizacionais dependem do
desempenho de todos, com a empresa destacando-se dos concorrentes pela sua
capacidade de execução somente quando todos os membros da organização
encontram-se alinhados com a estratégia e sempre dispostos a apoiá-la em todas as
circunstâncias. Assim, a formação de equipes interdisciplinares, autônomas e sem
hierarquizações constitui-se um ganho organizacional com o planejamento
estratégico (GOMES DE MATOS, 1999).
2.7.7 A pesquisa mundial do Aberdeen Group sobre gestão de riscos
Neste tópico são apresentados resultados de um estudo realizado pelo Aberdeen
Group entre junho e julho de 2010, em que profissionais da área de finanças de 213
empresas foram pesquisados para identificar as práticas de gerenciamento de risco
no período compreendido nos 12 meses anteriores.
A amostra da pesquisa incluiu participantes com as seguintes informações
demográficas:

 Posição na empresa => CEO (21%), Diretor Geral / Sócio / Acionista (3%),
Tesoureiro / Controller (2%), Diretor (18%), Gerente (24%), outros funcionários
(32%).
 Modalidade de negócio => ampla gama de indústrias, incluindo prestadores de
serviços. Os mais representados na pesquisa foram: Consultoria em TI / Serviços
(17%), serviços financeiros (12%), governo (7%), software (5%) e utilitários
(3,5%).
 Localização geográfica => As sedes das companhias das empresas que
responderam à pesquisa estão distribuídas da seguinte forma: América do Norte
(58%), Europa (16%), Ásia / Pacífico (16%), Oriente Médio e África (6%) e
América do Sul, Central e Caribe (4%).
Os resultados da pesquisa estão alinhados com as inquietações do trabalho no
sentido de evidenciar a importância do tema na conjuntural atual, demonstrando que
as mais diversas organizações em todo o mundo têm buscado adotar o modelo de
gerenciamento de risco corporativo aqui descrito, e os principais fatores que
impulsionam as empresas a buscar essa forma de gestão.
Em seu sumário executivo a pesquisa discorre a respeito de turbulências
econômicas, com uma volatilidade sem precedentes, impactando indústrias de todo
mundo. Esse cenário vem atuando como catalisador para a adoção do ERM na
medida em que as empresas são desafiadas a identificar de forma efetiva os riscos
a que estão expostas, e adotar medidas de controles em seus processos no sentido
de mitigá-los.
A Figura 7 mostra que 81% das empresas entrevistadas têm aumentado seu foco na
gestão do risco no período 2009-2010, sendo que para 32% houve uma mudança
significativa de foco.

Figura 7 – Foco em gestão de riscos por 213 empresas no período 2009-2010
Fonte: ABERDEEN GROUP, 2010.

Na Figura 8 consta uma amostragem dos fatores considerados catalisadores no
processo de adoção do ERM por parte das instituições pesquisadas pelo Aberdeen
Group em 2009-2010. Aos entrevistados foi feito o questionamento quanto aos dois
principais fatores que eles consideravam com sendo os que mais exerciam pressão
na instituição para que ela adotasse o ERM e, os fatores que mais se destacaram
foram: proteção da marca e vantagens competitivas, imprevisibilidade econômica
global e questões relacionadas à governança corporativa.

Figura 8 – Catalisadores para a adoção de Gerenciamento de Riscos Corporativos (ERM)
Fonte: ABERDEEN GROUP, 2010.

Essa pequena parte da pesquisa sintetiza a importância da adoção de um modelo
de gerenciamento de risco por parte das organizações em âmbito mundial, na

medida em que mostra a evolução do foco nesse gerenciamento e nos fatores
motivacionais de sua adoção.
Neste trabalho o foco está em uma empresa de telecomunicações. Para Chapman
(2006, p.263), “as tecnologias onipresentes da atualidade se referem a informações,
comunicações e controles e geram produtividade, menores custos e crescimento
direcionado”. O autor afirma que mudanças em tecnologias podem, ao mesmo
tempo, se constituir oportunidade e risco para as empresas, porque sua introdução
pode abrir portas para uma série de riscos não calculados, que pode minar
vantagens competitivas ou pelo menos levar a prejuízos. Mesmo com o interesse e o
apoio da alta administração, deve existir uma estrutura de governança associada ao
nível adequado de envolvimento e comprometimento dos executivos, clareza sobre
o que foi considerado o nível de apetite ao risco e níveis claros de responsabilidade
no que se refere ao gerenciamento de risco, porque “tecnologia é um termo
abrangente”.
Contudo, “o universo que nos cerca deve ser concebido a partir do possível e não
em função de qualquer estado inicial a partir do qual ele poderia ser deduzido”
(PRIGOGINE, 1996, p. 81). Por esta razão, as considerações sobre incerteza devem
ser levadas em conta.
2.8 A incerteza
Da mesma forma que a fórmula E=mc2 de Einstein está para a teoria da relatividade,
o princípio da incerteza de Heisenberg está para a mecânica quântica, ou seja, não
significa um insight profundo, mas um modelo reconhecido até mesmo por cientistas
sociais. O princípio estabelece não ser possível saber o estado atual do mundo em
detalhes quanto mais prever o futuro com precisão absoluta. Heisenberg divulgou
sua teoria em 1927, quando estimou a medida da posição de um elétron usando um
microscópio de raios gama. A fórmula da qual partiu foi que ε(q)η(p) ≥ h/4π. Esta
desigualdade implica que quando se pretender medir a posição de um elétron com
um erro ε(q), o resultado pode ser fluido, pois pode ser possível alterar a dinâmica
dos elétrons pelo valor de η(p). Isto se dá porque nenhum pesquisador tem
condições de saber o momento ideal de ambas as posições de maneira precisa e,
assim, deve fazer uma compensação. Conforme Heisenberg, qualquer situação

observada implica a seleção de uma plenitude de possibilidades e de uma limitação
sobre o que é possível no futuro (FURUTA, 2012).
O princípio da incerteza de Heisenberg marca uma ruptura clara com a clássica
visão determinista do universo. No âmbito da abordagem determinista, os sistemas
estudados são concebidos como sistemas mecânicos estáveis, cujas características
qualitativas são conhecidas, mantidas e suas evoluções ocorrem num tempo
reversível. Ao contrário, a “abordagem não-determinista concebe os sistemas sociais
como instâncias auto-reprodutoras, auto-organizadoras e autotranscendentes”
(BARTOLI, 1991, p.452): auto-reprodutoras e auto-organizadoras pelo fato de o
sistema conseguir manter a coerência de suas estruturas internas assim como a
coerência/compatibilidade com o meio externo; autotranscendentes pelo fato de
possuírem a capacidade de desenvolver estruturas mais complexas com o decorrer
do tempo, ou seja, de modificar suas características qualitativas (HERSCOVICI,
2004).
Assim, se o sistema for instável, caracteriza-se pela sensibilidade às condições
iniciais: pequenas modificações nas condições iniciais ampliam as divergências das
trajetórias no decorrer do tempo (PRIGOGINE, 1996, p.135) e aparecem processos
irreversíveis de não-equilíbrios (PRIGOGINE, 1996, p.12) que tornam as evoluções
históricas do sistema irreversíveis.
Para Herscovici (2005, p.277), “não são as Ciências Sociais que se tornam mais
‘exatas’, mas, ao contrário, as Ciências ditas exatas se tornam históricas”. Por
consequência, a natureza das leis científicas depende diretamente da natureza
estável ou instável, do sistema (PRIGOGINE; STENGER, 1984; HERSCOVICI,
2003). Assim,
[...] não é possível construir leis universais, ou seja, leis que poderiam ser
aplicadas independentemente da natureza do sistema estudado; a questão
relativa à natureza histórica do sistema econômico torna-se fundamental no
que diz respeito à construção do objeto de estudo da Ciência Econômica e
à natureza das leis a serem construídas (HERSCOVICI, 2004, p.812).

Na perspectiva de a concepção da História se basear no conceito de compreensão,
pode-se dizer existir probabilidade e não determinismo no que diz respeito às
evoluções do sistema e à ocorrência de determinado evento (ARON, 1989, p.170). A

análise consiste em fornecer uma explicação ex-post e não permite elaborar
previsões falseáveis (HERSCOVICI, 2002a).
A irreversibilidade do tempo e dos processos econômicos permite estudar alguns
fenômenos. Na Física, por exemplo, “o comportamento de um fio que foi torcido é
diferente daquele que não foi torcido” (ISRAËL, 1992, p.267). Em outras palavras,
“os estados presentes e futuros dependem dos estados passados do sistema”
(HERSCOVICI, 2004, p.813).
O sistema pode produzir grandes flutuações em seu interior (BAUMOL; BENHAIB,
1989). Os processos de path dependence (dependência da trajetória)7 tornam-se
fundamentais pelo fato de o valor da tendência de longo prazo não mais permanecer
constante durante o processo de ajustamento, como afirma Kato (1996): eventos
passados influenciam a situação presente.
North (1993) traz uma contribuição significativa para o estudo das instituições a
partir da história econômica. O autor utiliza a noção de ‘racionalidade instrumental’
por meio da história econômica para conceituar instituições como organizações ou
mecanismos que diminuem o custo de transação e aumentam a informação. Com
base neste conceito de instituições, tenta mostrar as razões que explicam as
diferenças de desempenho econômico entre os países, partindo do princípio de que
as instituições são estáveis e a mudança se dá de modo incremental, excetuando-se
momentos revolucionários. Para tanto, North desenvolve o conceito de path
dependence da seguinte maneira:
Ao longo do tempo, as instituições eficientes (sejam elas positivas ou
negativas para o sistema de mercado) adquirem estabilidade, o que as faz
conservar sua estrutura normativa, tornando qualquer caminho ou rota de
mudança dependente desta estrutura pré-estabelecida. Em cada passo da
rota são feitas escolhas – políticas e econômicas – que significaram
alternativas que podem reforçar ou não seu curso (NORTH, 1993, p.121).

Harris (1988, p.147) observa que do ponto de vista metodológico “a existência de um
processo de gravitação rumo à determinada posição de longo prazo depende da
comparação entre a velocidade de mudança do valor de longo prazo e a do
processo de ajustamento de curto prazo”. Assim, se a velocidade de mudança do
7
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valor de longo prazo for menor que a das variáveis de curto prazo, o sistema se
ajusta sobre a posição definida por este equilíbrio móvel. No caso oposto, nada
indica que haja existência de um processo de convergência (HERSCOVICI, 2000a).
A irreversibilidade se traduz no fato de o sistema não poder voltar para o estado
anterior, porque a evolução temporal já não permite. Se a partir de variações
infinitesimais o sistema passa de f para f´ e se estabiliza em f´, ele não pode mais
voltar para f (VERCELLI, 1985).
Por outro lado, vários processos e várias evoluções podem ser considerados
intrinsecamente irreversíveis: além do custo econômico, as mudanças institucionais
são irreversíveis na medida em que as formas institucionais anteriores foram
destruídas no próprio processo de mudança (BUENO, 1996). Existe, igualmente,
certa inércia das estruturas sociais, o que não permite mudanças súbitas de certas
variáveis. Seria possível fazer o mesmo tipo de observação no que diz respeito às
convenções, as quais definem regras de comportamento, procedimentos implícitos
de coordenação extramercantis que, uma vez implementadas, não podem ser
removidas subitamente. Existe certa inércia nessas convenções, porque na medida
em que os raciocínios dos especuladores são feitos em curto prazo, os
comportamentos atípicos, aqueles que antecipam as mudanças, não são
socialmente legitimados. Neste sentido, Keynes (1990, p.130) afirma que “é melhor
fracassar junto com o mercado do que vencer contra ele”.
Quanto às evoluções da Tecnologia podem ser observadas as mesmas
características, pois a História das Tecnologias ressalta o fato que quando
determinado sistema tecnológico é adotado os sistemas anteriores desaparecem.
Várias afirmações feitas por Prigogine (1996) ressaltam a ideia de que perto da
posição de equilíbrio as leis são universais e os processos reversíveis e longe desta
posição as leis se tornam específicas e os processos irreversíveis. As modalidades
de regulação do sistema seriam diferentes longe e perto da posição de equilíbrio e,
assim, existem dois tipos de regulação do sistema, um reversível e o outro não
reversível: enquanto o primeiro corresponde a uma regulação maximizadora de tipo
neoclássica, o segundo se relaciona com a reprodução do sistema, totalmente
dissociada de qualquer processo de maximização micro ou macroeconômica e pode

se traduzir por mudanças qualitativas. “É igualmente possível questionar a natureza
e o papel do sistema de preços perto e longe do equilíbrio: enquanto no primeiro
caso os preços podem permitir a volta para a posição de equilíbrio, no segundo a
eficiência informacional do sistema de preços desaparece” (KIRMAN, 1998, p.133).
Dois são os tipos de abordagens: um ligado à economia do equilíbrio e o outro à
economia do desequilíbrio, sendo “a economia neoclássica [...] uma economia do
equilíbrio” (DUMÉNIL; LÉVY, 1987, p. 136).
Herscovici (2004) comenta que as transações são efetivamente realizadas apenas
quando o preço anunciado pelo leiloeiro é aquele que permite igualar oferta e
demanda: trata-se de ‘trocas falsas’ na medida em que as trocas efetivas não se
realizam fora da posição de equilíbrio. A teoria das expectativas racionais parte da
mesma hipótese pelo fato de supor que haja um market-clearing8 contínuo. Assim,
por hipótese, a tendência da maioria elimina de seu campo de investigação os
problemas ligados à coordenação e à atuação dos agentes fora da posição de
equilíbrio, ao contrário da análise heterodoxa, que parte de princípios diferentes:
trata-se de uma economia do desequilíbrio cujo funcionamento é descentralizado. O
equilíbrio eventualmente realizado é o produto das respostas dos agentes em
relação a uma situação inicial de desequilíbrio. Conseqüentemente, o equilíbrio é
realizado ex-post; são as reações dos agentes, em relação a uma posição inicial de
desequilíbrio, que permitem explicar o processo de gravitação rumo à convergência
para o equilíbrio (DUMÉNIL; LÉVY, 2001, p.43).
Uma abordagem dinâmica permite ressaltar as contradições internas, ou seja, os
paradoxos do método do equilíbrio puro (VERCELLI, 1991, p.21): (a) o equilíbrio é
realizado ex-ante; neste caso, não há como explicar por que os agentes precisam
implementar um processo de ‘tateamento’ para chegar a esta posição de equilíbrio,
se eles conhecem previamente esta posição; (b) os erros sucessivos que
progressivamente permitem chegar à posição de equilíbrio não produzem um efeito
de retroação (feedback) sobre a posição de equilíbrio (ARROW, 1974, p.4); (c) a
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natureza qualitativa e quantitativa da informação é a mesma perto e longe do
equilíbrio (HERSCOVICI, 2002b).
Podem ser fornecidos os seguintes elementos de resposta: o universo deve ser
ergódico para que as expectativas dos agentes possam se realizar. No âmbito da
teoria ergódica a média temporal das observações de um evento tende à média
espacial e é independente das condições iniciais (ARNOUX; CHEMLA, 1992, p.51),
ou seja, é pré-determinado.
Contudo, o desequilíbrio provocado pelos efeitos imprevisíveis da política monetária
implica uma forma de racionalidade limitada e não uma racionalidade substantiva. A
ausência de feedback mostra que não há path dependence. Cabe ressaltar que se,
conforme afirma Prigogine (1996), longe do equilíbrio os processos se tornam
irreversíveis, a natureza da informação igualmente se modifica, pois está
diretamente ligada a determinados processos cognitivos institucionais e, na medida
em que o universo deixou de ser ergódico, ela não se relaciona mais com todos os
estados possíveis do mundo. Assim, “em relação à problemática do equilíbrio geral,
estamos na presença de mercados incompletos e a informação não permite mais
reduzir a incerteza” (ARROW, 2000, p. 242).
Cabe aqui retomar entendimentos citados à introdução deste trabalho. Em 1921,
Frank Knight resumiu a diferença entre risco e incerteza, considerando a Incerteza
como um sentido radicalmente distinto da noção comumente de Risco, da qual
nunca foi adequadamente separada. O aspecto essencial está no fato de Risco
significar, em alguns casos, uma variável passível de ser medida, enquanto em
outros o termo não aceita esse atributo. Além disso, há enormes diferenças nas
consequências desses fenômenos, dependendo de qual dos dois esteja realmente
presente e operante. Na realidade, uma incerteza mensurável ou risco propriamente
dito é tão diferente de uma incerteza não-mensurável que não se trata, de forma
alguma, de uma incerteza.
Para Davidson (1996, p.489-491), a análise de Knight parte do princípio de que o
universo é ergódico e que a incerteza seria explicada pelo fato de os agentes não
terem a possibilidade de processar a quantidade suficiente de informações. A

incerteza assim definida se deve às limitações das modalidades de processamento
das informações dos agentes, e isso tudo no âmbito de um universo ergódico.
Herscovici (2004) não concorda com essa análise pelas seguintes razões:
(a) a racionalidade dos agentes é limitada tanto por causa de suas capacidades de
processar a informação quanto de avaliar as implicações futuras de suas decisões.
Além disso, não é possível considerar que o universo seja pré-determinado, ou seja,
ergódico. Sobre a decisão de investimento, citando Shackle (1952), Herscovici
(2004) afirma ser impossível conhecer todas as situações que o empresário terá que
enfrentar em razão de uma determinada decisão de investimento; e
(b) a diferenciação entre determinismo matemático e físico mostra claramente que
não é possível conhecer todos os estados futuros do universo. Desta maneira, mais
uma vez, os agentes não são guiados por nenhuma posição predeterminada de
longo prazo.
A teoria das expectativas racionais utiliza os mesmos pressupostos e a mesma
metodologia que a do Equilíbrio Geral: ela apenas substitui o mecanismo do leiloeiro
pelo da elaboração de expectativas racionais. Numa situação de informação
imperfeita, a distribuição de probabilidades subjetivas (as quais se relacionam com o
valor previsto de determinadas variáveis econômicas) converge para o valor das
probabilidades objetivas. “O universo é obrigatoriamente ergódico. [Se assim não
fosse], seria irracional elaborar expectativas racionais” (DAVIDSON, 1996, p. 493).
Conforme Herscovici (2004), o paradoxo de Arrow ressalta os limites da teoria de
como é possível, a partir de uma posição inicial de desequilíbrio, alcançar
novamente o equilíbrio, porque já se sabe que o caminho para o equilíbrio depende
de várias condições: “a racionalidade, fora da posição de equilíbrio, é diferente da
racionalidade naquela posição” (ARROW, 2000, p.236), e “as expectativas dos
agentes devem se definir em função do equilíbrio”, porque as modalidades de
formação das expectativas são tão intensas que levam à restauração do equilíbrio.
Por exemplo, a teoria das expectativas racionais representa, apenas, “a forma
estocástica da previsão perfeita” (ARROW, 2000, p.243) e a distribuição de
probabilidades subjetivas converge para a distribuição objetiva.

Dado o acima exposto e tendo em mente a necessidade de enumerar o que for
numerável, medir o que for mensurável e fazer com que o não-mensurável se torne
mensurável porque, assim, a medição vai ampliar o conhecimento dos riscos
(GALILEU, 1564-1632, citado por FISHKIN 2006, p.240), ou seja, partindo das
ciências exatas para as ciências sociais, podem ser feitas algumas considerações
sobre esse tema tão complexo denominado Gestão de Riscos Corporativos.
Encontrou-se em Santos et al. (2000) um estudo sobre uma comparação entre dois
modelos de incerteza aplicados na classificação de imagens digitais de satélites e a
avaliação de sua eficiência na definição de classes de uso do solo da região de Mogi
das Cruzes (SP), de onde puderam ser extraídos interessantes pontos de vista.
Segundo as autoras, tão importante quanto a informação resultante de uma
classificação, é essencial conhecer o grau de incerteza associada a esta informação.
Comumente, utilizam-se índices que refletem o grau de exatidão de um mapa (ou
classificação). Entre os mais utilizados, destacam-se a exatidão total, que avalia a
porcentagem de acerto de um mapa e o coeficiente Kappa, que se baseia na matriz
de confusão. Em ambos os casos, os índices utilizam amostras para as quais são
conhecidas as verdades de campo, escolhidas arbitrariamente. No entanto, estes
índices são globais, ou seja, valem para todo o mapa e não refletem as incertezas
espacialmente distribuídas. A fim de se obter um mapa de incertezas (incertezas
espacialmente distribuídas) associado ao mapa proveniente de uma classificação,
pode-se

preliminarmente

basear na probabilidade

de se

estar atribuindo

erroneamente o pixel a uma determinada classe.
A incerteza é gerada pela ausência de organização numa dada situação, ou seja,
mais especificamente, pela entropia9. Sendo assim, uma situação totalmente incerta
ou entrópica é imprevisível. Em virtude do grau de entropia de uma situação, a
capacidade de previsão dos resultados lhe será inversamente proporcional. Assim, a
medição da entropia será determinada pelo grau de incerteza contida em uma dada
informação. De forma genérica, pode-se dizer que uma informação é uma função
baseada no número de mensagens necessárias para reduzir completamente a
incerteza da situação. Sendo a incerteza resultado da entropia de dado conjunto de
informações, a incerteza só será eliminada quando se souber o real resultado dos
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fatos. A informação e a incerteza estão relacionadas com o número de dados
necessários que deverão ser fornecidos ou estar presentes para reduzir a incerteza
(SANTOS et al., 2000).
A informação também é uma função do número de escolhas ou alternativas
possíveis para se predizer o resultado de uma situação a partir dos dados fornecidos
ou disponíveis. A importância da abordagem estatística decorre de que, na maioria
das vezes, algumas alternativas ou resultados têm maior probabilidade de ocorrer do
que outras, estando fortemente associadas ao seu contexto ou aspectos gerais do
meio onde o fato ocorre. Nas abordagens em que as alternativas são igualmente
prováveis, o grau de incerteza é elevado e a quantidade possível de informações a
serem extraídas dos dados também é elevada. Quando se aumenta a probabilidade
de um dos possíveis resultados ocorrerem em relação aos demais ocorre o
decréscimo da entropia ou incerteza e menor será a informação contida. Desta
forma, “sendo a informação uma medida de incerteza, quanto maior a incerteza
maior a informação inerente à situação” (SANTOS et al., 2000, p.2).
A redundância de uma informação é o inverso da entropia relativa, que é a
proporção de entropia presente em relação à máxima quantidade possível de
entropia. A redundância é a proporção de o quanto uma situação é previsível, ou
seja, o grau de certeza da informação. Através da redundância se consegue gerar o
grau de previsibilidade de uma dada situação.
Um dos processos de extração de informações é a classificação, que abrange um
conjunto de técnicas - que podem ser matemáticas ou estatísticas, e que visam
reconhecer padrões e objetos homogêneos. As técnicas de classificar informações
consistem basicamente em separá-las, colocando-as em grupos previamente
definidos. Ao se agrupar as informações em características similares (classificação),
utiliza-se o critério baseado na redundância destas informações. Ao se agrupar as
informações, reduz-se a entropia. Em sistemas altamente entrópicos, cada
informação é única, mas ao serem agrupadas por sua redundância inerente ao tipo
de informação que se deseja obter diminui-se a entropia e o número de informações
e, consequentemente, reduz-se a incerteza (SANTOS et al., 2000).

Os critérios de classificação das informações devem se basear em seus atributos.
Pode-se, então, afirmar que a classificação é uma das formas de reduzir a incerteza,
ou seja, minimizar a imperfeição da informação. Entretanto, o que se convenciona
chamar tratamento de incerteza pode, na verdade, estar endereçando outras
imperfeições da informação, tais como imprecisão, conflito e ignorância parcial,
dentre outras.
A incerteza é gerada pela imperfeição da informação sobre a qual se tem que
basear para se tomar decisões. No entanto, esta imperfeição pode abranger
genericamente várias características diferentes da informação, como imprecisão,
conflito, ignorância parcial ou total. A qualidade da decisão tomada a partir da
informação fornecida irá depender, primeiramente, da própria qualidade da
informação conhecida, que pode variar de ‘perfeita’, quando é exatamente o que se
quer saber, a completamente imperfeita, pela total ausência de informações ou por
informações completamente conflitantes (BITTENCOURT, 2002).
A qualidade da decisão também irá depender do modelo escolhido e sua adequação
para tratar a informação disponível sendo que, para cada tipo de informação, existe
um modelo formal conhecido de tratamento. Sintetizando, tão importante quanto a
informação resultante de uma classificação é essencial conhecer o grau de incerteza
associada a esta informação. Comumente, utilizam-se índices que refletem o grau
de exatidão de uma classificação. A fim de se obter um mapa de incertezas
associado a um mapa proveniente de uma classificação, pode-se preliminarmente
basear na probabilidade de se estar atribuindo um valor equivocado a uma
determinada classe.
Revisada a literatura para abordar os pontos principais do gerenciamento
corporativo de riscos, o próximo capítulo apresenta o percurso metodológico
perseguido para a obtenção dos objetivos estabelecidos para o estudo.

3 METODOLOGIA

3.1 Características da pesquisa
Para atingir os objetivos propostos, procedeu-se a uma análise do processo de
gestão de risco na literatura, uma pesquisa documental em que o pesquisador se
valeu de relatórios, pareceres e gráficos internos de uma empresa de
telecomunicações relativos ao processo de implantação de um modelo de gestão de
risco e ainda de um estudo de caso, que ocorreu por entrevistas com as pessoas
diretamente responsáveis pela implantação.
Houve dois momentos: o primeiro ocorreu em setembro de 2010 com entrevistas
informais (sem roteiro, mas com focos gerais dirigidos ao planejamento da gestão de
risco) junto aos principais executivos da empresa quando foram iniciados os
questionamentos internos da gestão de riscos e os primeiros percalços da
implementação. O segundo aconteceu de março a abril de 2012.
3.2 Abordagem metodológica
Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa que tem por objetivo “examinar e
refletir as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas”
(COLLIS; HUSSEY, 2005, p.26). Segundo França e Vasconcellos (2008, p.83), em
um estudo de abordagem qualitativa, os “dados geram interpretação e reflexão”10.
Através dessa abordagem houve condições de identificar e analisar os fatores que
envolvem o processo de gestão de risco na empresa.
Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva, pois “consiste em coletar e
analisar

informações

sobre

um

determinado

indivíduo,

família,

grupo

ou

comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida de acordo com o
assunto da pesquisa” (ALMEIDA, 1996, p.106).
Vergara (2007) comenta que a pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno e que não tem compromisso
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de explicar os fenômenos que descreve, embora estes sirvam de base para tal
explicação. Assim, a análise da literatura referente ao tema e o estudo de caso
concreto evidencia os caminhos de um modelo de gestão de risco.
Quantos aos meios, a pesquisa é um estudo de caso de uma empresa que
implantou um modelo de gestão de risco, através da qual houve condições de
identificar os fatores determinantes de entraves no processo como um todo. Para
Yin (2005) “o estudo de caso é uma estratégia utilizada quando se colocam
questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco controle
sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. Apesar de os resultados
serem válidos apenas para o caso que se estuda, sem generalizações, Triviños
(1987, p.111) afirma que “pode fornecer conhecimento aprofundado de uma
realidade delimitada" e "os resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses
para o encaminhamento de outras pesquisas”
Tem-se como pressuposto que os fatores significativos no processo de implantação
de um modelo de gestão de risco são os objetivos definidos como sendo
estratégicos para a empresa, o apetite e a tolerância ao risco e a cultura interna.
Esses fatores devem estar alinhados entre si para viabilizar o processo, sem o qual
a possibilidade de fracasso é grande.
3.3 Unidades de observação
A seleção dos entrevistados se deu pela facilidade de acesso. Em setembro de 2010
foram entrevistados:
(1) um auditor pleno da empresa de telecomunicações que, apesar de trabalhar
dentro da empresa, tem subordinação direta com a presidência da holding, devendo
reportar todas as etapas do processo;
(2) um dos membros do Conselho de Administração que supervisionou o
cumprimento das recomendações feitas pelo próprio Conselho e do Comitê de
Auditoria e Gestão de Risco, no que diz respeito à implantação da gestão, e
andamento dos trabalhos; e, por fim,
(3) um executivo designado pelo Chief Executive Officer (CEO) da holding, principal
gestor do programa e responsável por uma equipe que tem por finalidade treinar e

preparar os diversos níveis de comando na empresa para o acolhimento do
programa de gestão de riscos. Cabe ressaltar que esses contatos visavam obter
subsídios para esta dissertação.
No segundo momento (março e abril de 2012), foram 9 (nove) os entrevistados: o
coordenador da Auditoria de Gestão de Risco – Holding, novamente o membro do
Conselho de Administração, os encarregados do departamento de Operações, de
Projetos Estratégicos, de Controles e Riscos, os coordenadores de Controle de
Riscos, de Gestão de riscos – Holding, da Controladoria e do Banco de Talentos.
Embora as unidades de observação do primeiro levantamento possam ser
consideradas restritas, as informações não teriam sido tão completas se tivessem
envolvido outros profissionais da empresa, não tão inseridos com os objetivos
estratégicos e eventualmente confidenciais. Os dados constantes da análise não
detalham o passo-a-passo desse primeiro momento, mas fornecem as abordagens
principais.
No total, foram onze os entrevistados, porque o membro do Conselho se posicionou
em 2010 e em 2012.
3.4 Unidade analítica
A companhia sob análise faz parte de um grupo de empresas do setor de
Telecomunicações controlada por uma holding e é considerada de ‘grande porte’.
Essa classificação é estabelecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), considerando a receita como sendo a auferida dentro
do ano-calendário. Atualmente a empresa atua na área de telefonia fixa e celular,
internet de banda larga, comunicação de dados e TV a cabo e via satélite.
Está localizada em Minas Gerais, atua no mercado há mais de 50 anos e em 2010
contou com uma receita líquida da ordem de 1,5 bilhões de reais. Seu corpo laboral
totaliza aproximadamente 20 mil colaboradores, a organização contabiliza mais de
1,6 milhões de clientes e uma participação de pouco menos de 3% do mercado
nacional. Gerou valor adicionado líquido de R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 611 milhões de
impostos, R$ 505 milhões em salários e encargos, R$ 443 milhões em remuneração
de capital de terceiros e R$ 185 milhões em remuneração do capital próprio.

Sua visão é ‘gente servindo gente’. Sua missão é ‘servir e integrar pessoas e
negócios de forma sustentável’, ou, como a define, ‘ter um modelo de gestão que
equilibre as dimensões econômica, social e ambiental’. Seus valores enfatizam: o
cliente como razão de existir, a valorização dos talentos humanos, a integridade, a
sustentabilidade e a crença no Brasil.
A organização estudada sempre se pautou por adotar uma administração coerente,
procurando sempre o que de mais moderno houvesse nessa ciência. Dessa forma,
já na década de 1950, a companhia contratou sua primeira auditoria externa
objetivando a aferição da eficiência dos controles internos bem como a validação
dos demonstrativos financeiros e contábeis disponibilizados para o mercado. Nos
anos seguintes houve a profissionalização da gestão executiva e a nomeação de um
Chief Executive Officer (CEO). O programa de governança corporativa está
implantado desde 1996 sofrendo, entretanto, constantes mudanças no intuito do
aprimoramento e inovação.
Seguindo essa filosofia de trabalho, a holding do grupo iniciou um projeto precursor
de gerenciamento de riscos corporativos em meados de 2004 e uma das primeiras
ações foi a contratação de uma consultoria especializada em gestão de risco. Nessa
época a empresa já adotava boas práticas de governança corporativa atingindo
certo grau de maturidade. Iniciou-se, então, a implantação de um modelo de gestão
de risco proposto pela consultoria, quando houve uma mudança profunda na direção
da empresa com a saída do sponsor (patrocinador) do projeto. Nesse momento, o
foco em gestão de risco foi deixado de lado.
Em 2009 houve nova solicitação/orientação explícita do Conselho de Administração
da holding para que se implantasse a gestão de risco corporativo em todas as
empresas do grupo. Como se tratava de um trabalho complexo, em razão do
tamanho da organização (TV a cabo, TV via satélite, produtos de dados, provedor de
internet, telefonia celular, banda larga móvel, tecnologia da informação (TI),
consultoria em tecnologia, manutenção de redes e listas telefônicas), e como já
havia sido feita uma experiência anterior, a presidência do grupo optou pela
implementação da gestão de risco inicialmente na empresa de telecomunicações.

Em 2010, com o apoio do Conselho de Administração, o primeiro passo foi
selecionar uma nova empresa de consultoria que ajudaria na condução dos
trabalhos. Importante ressaltar que, a despeito das duas tentativas de implantação,
já existia na organização (de uma forma isolada ou setorial) um gerenciamento de
riscos restrito a poucas áreas e não sistematizado. Essa situação, caracterizada pela
falta de total integração, impediu o desenvolvimento de ferramentas como uma
matriz de riscos, por exemplo, para análise dos riscos considerados estratégicos e
as possíveis ações de controle objetivando transformá-los em oportunidades.
3.5 Instrumentos de pesquisa
As entrevistas do primeiro momento (setembro de 2010) foram informais e as
informações obtidas com três dos principais condutores da gestão de risco na
empresa (auditor pleno, um dos membros do Conselho de Administração e o gestor
de riscos), em que foram solicitados a discorrer livremente sobre o tema. Além
dessas entrevistas, a empresa disponibilizou diversos documentos em meio
eletrônico, como pesquisas internas e externas, programas de treinamento
dispensados aos funcionários, políticas de comunicação/divulgação do programa
para a empresa, bem como modelos de documentos e planilhas utilizadas nos
controles do processo.
Já as entrevistas do segundo momento (março-abril 2012) foram baseadas nos
objetivos específicos deste estudo e totalizam 20 perguntas:
- Quatro perguntas se referem aos dois primeiros objetivos específicos: a
identificação do conceito de riscos adotado pela empresa analisada e o
levantamento das considerações gerais sobre riscos na visão das nove pessoas;
- Seis perguntas pretenderam atingir o segundo objetivo específico: mapear o
desenvolvimento do planejamento estratégico de riscos na empresa para buscar
identificar os percalços encontrados na implementação;
- Cinco perguntas se referem ao terceiro objetivo específico: identificar os fatores
críticos de sucesso e de fracasso na gestão de riscos;
- Cinco perguntas pretenderam atingir o quinto objetivo específico: identificar e
analisar as soluções adotadas para prevenir ou mitigar os riscos na empresa

O roteiro da entrevista consta do Apêndice, logo após a lista de referências.
Foram nove os entrevistados: o coordenador da Auditoria de Gestão de Risco –
Holding, novamente o membro do Conselho de Administração, os encarregados do
departamento de Operações, de Projetos Estratégicos, de Controles e Riscos; os
coordenadores de Controle de Riscos, de gestão de riscos – Holding, da
Controladoria e do Banco de Talentos.
3.6 Coleta de dados
A coleta de dados foi feita através de documentos disponíveis na empresa;
relatórios, pareceres e gráficos, além de entrevistas com os principais gestores do
processo. Por ser um estudo em que a coleta dos dados ocorre pelo resgate de
documentos, notas, relatórios e entrevistas, a análise dos resultados foi feita pela
técnica de redução dos dados, “uma forma de análise que aguça, encurta, foca,
descarta e reorganiza os dados de tal maneira que se pode chegar a conclusões
finais e verificá-las” (MILES; HUBERMAN, 1994, p.11).
3.7 Tratamento dos dados
Os dados foram tratados de forma descritiva, “codificando-os, apresentando-os de
forma mais estruturada e analisando-os” (VERGARA, 2007, p.59).
Para Quivy e Campenhoudt (1998, p.209-234), a análise das informações trata todas
as informações provenientes da observação para apresentá-la de forma adequada e
permitir ao pesquisador comparar seus resultados, e isso envolve tanto os
resultados observados como os esperados. Nesse momento, quando são descritos
e preparados os dados para a análise, medidas as relações entre as variáveis e
comparados os resultados esperados com os observados, há todo um processo de
retroalimentação que pode levar ao seu início, com novos questionamentos, quando
pode ser possível identificar o significado das diferenças encontradas.
Conforme Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2004, p.17), é necessário submeter
a prática científica a uma reflexão que,
[...] de forma diversa à filosofia clássica do conhecimento, aplica-se não à
ciência já constituída, mas à ciência ‘em vias de se fazer’. E isso consiste
em descobrir, no decorrer da própria atividade científica, incessantemente

confrontada com o erro, as condições nas quais é possível retirar o
verdadeiro do falso, passando de um conhecimento menos verdadeiro a um
mais verdadeiro.

Na perspectiva de Pagès et al. (1993, p.234), “uma investigação científica deve
acelerar mudanças, caracterizar e procurar uma nova e isenta prática de existência
(se possível)”.
No próximo capítulo constam os resultados da pesquisa em dois momentos: no
início dos questionamentos sobre a viabilidade do ERM como solução estratégica
(setembro de 2010) e em março-abril de 2012, quando o processo de mudança já
tinha atingido e impactado a empresa como um todo.

4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

O estudo de caso apresentado teve por finalidade cumprir os objetivos específicos
estabelecidos, bem como ilustrar e servir de modelo de orientação para o processo
de implantação em outras empresas que porventura tenham interesse na gestão
corporativa de riscos.
Neste capítulo constam informações de dois momentos, em que o primeiro
especifica a motivação para a implantação da gestão de riscos, as fases de
estruturação, o processo propriamente dito, as barreiras percebidas e os
facilitadores considerados. O segundo reflete os ajustes efetuados de setembro de
2010 até abril de 2012.
Este trabalho concentra seu esforço analítico na descrição e análise do estado da
corporação no segundo momento.
4.1 Primeiro momento – setembro de 2010
4.1.1 A motivação
As respostas das entrevistas informais permitiram identificar, mesmo que sem muito
detalhamento, os principais condutores que motivaram a implantação parcial da
gestão de risco:
 Controle de processos, pois através deles seriam identificados os desvios que
porventura colocariam em risco a capacidade da empresa em atingir seus
objetivos;
 Monitoramento das variáveis internas (governança, estrutura organizacional,
funções e responsabilidades, políticas, recursos e capacidades existentes,
sistemas de informação, interrelações funcionais e pessoais, além de processos
formais e informais de tomada de decisão, dentre outras);
 Monitoramento das variáveis externas que são incontroláveis e, assim,
demandam maior atenção (ambientes cultural, social, político, legal, regulamentar,
financeiro, tecnológico, econômico, natural e competitivo, tanto local quanto
regional, nacional ou internacional; tendências que resultam em impacto sobre os

objetivos da organização; e, finalmente, as relações com as partes interessadas
(stakeholders), suas percepções e valores;
 Operacionalização de estratégias no sentido de apoiar a organização no alcance
dos seus objetivos estratégicos;
 Proteção e reforço da capacidade de geração de valor da organização;
 Aumento do controle do orçamento;
 Prevenção de perdas financeiras;
 Percepção da ausência de um processo de gestão de riscos.
4.1.2 As fases de estruturação
A estrutura organizacional do programa de gestão de riscos na holding e na
empresa de telecomunicações foi esquematizada de forma a definir o âmbito de
atuação e as responsabilidades respectivas dos órgãos e membros da instituição. A
Figura 9 demonstra a estrutura da holding.

Conselho de Administração e
Comitê de Auditoria e Gestão de
Riscos

Holding

Define diretrizes
Avalia a gestão de riscos no Grupo
Delibera sobre planos de ação dos
principais riscos

• Patrocina a GR (CEO)
• Acompanha a gestão de riscos dos
setores e delibera sobre planos de
ação (Comitê de Direção da Holding)
• Avalia reportes e classificações dos
riscos e a efetividade dos planos de
ação (Auditoria Interna)

Empresas
• A Gestão de Riscos é
responsabilidade do Presidente do
Setor
• Identifica, avalia, propõe e
implementa ações para mitigar riscos
• Faz acompanhamento da evolução
dos riscos e dos planos de ação

Figura 9 – Definição de estrutura e responsabilidades da sociedade
Fonte: Dados da empresa, 2010.

Ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos coube
a definição de diretrizes, avaliação da gestão de risco no grupo e a deliberação
sobre planos de ação dos principais riscos.
Ao CEO coube o patrocínio da gestão de risco, papel fundamental para a garantia
da continuidade dos trabalhos, pois sem esse apoio político a insegurança na
condução poderia ocorrer em função da experiência passada quando o primeiro
projeto fora abandonado.
Ao Comitê de Direção da Holding coube a função de acompanhar a gestão de riscos
dos setores, empresas do grupo, e deliberar sobre planos de ação. O grupo de
trabalho, responsável pelo desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento do
processo de gestão de risco já implantado deriva desse comitê.
Duas auditorias contribuem para o aprimoramento da governança da empresa. A
auditoria interna fiscaliza, avalia e propõe melhorias nos processos e mecanismos
de controle da empresa. É formada por um grupo de 14 pessoas e, para garantir a
isenção do trabalho, é vinculada diretamente ao Presidente. A auditoria externa
avalia os padrões de informação e de conformidade contábil e tributário, segundo a
legislação vigente.
À Auditoria Interna e à Auditoria Independente coube avaliar os reportes e
classificações dos riscos e a efetividade dos planos de ação. Essa atuação merece
especial atenção em razão dos seguintes pontos:
 O primeiro ponto diz respeito à definição da estrutura e forma de atuação desses
profissionais.

Foram

designados

02

auditores

internos

para

atuarem

especificamente na empresa de telecomunicações, cujo papel é auditar se todo o
processo de gestão de risco está funcionando corretamente através de checagem
de amostras escolhidas aleatoriamente. Como em qualquer empresa, apesar de
estarem ligados à empresa, inclusive no que diz respeito à remuneração, variável
em função do fator de sucesso do negócio, fisicamente estão na holding e são
orientados a se reportarem diretamente a ela informando o andamento dos
trabalhos e os problemas que porventura sejam detectados;

 Complementarmente, coube à Auditoria Independente o cumprimento da
legislação aplicável, sempre em ampliação, e o papel de zelar pela gestão
adequada dos riscos do negócio. Em 2010 houve a adoção das normas
internacionais de contabilidade (IFRS). Esse aparelhamento tem propiciado uma
condição de trabalho mais consistente aos auditores alocados na empresa, pois
em razão de estarem envolvidos diretamente no negócio teriam mais
conhecimento e subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos;

 O segundo ponto consistiu na dificuldade de se avaliar, medir e validar a
“efetividade dos planos de ação”. Na medida em que são implementados, estes
só podem ser avaliados e validados quanto à sua efetividade no caso de
ocorrência de um sinistro. Nesse momento específico a empresa teve como
avaliar se os efeitos do sinistro foram minimizados em razão da gestão em vigor.
Enquanto isso não ocorria havia apenas uma avaliação subjetiva de que houve
providências para a prevenção e/ou mitigação do risco identificado. Se, por
exemplo, um risco fosse identificado e as ações propostas desenhadas para seu
contingenciamento não foram colocadas em prática, o resultado era a percepção
de que o risco estava mais próximo de acontecer. Ao contrário, se as ações já
tivessem sido implementadas, a percepção era outra, mas a mensuração da
efetividade dessas ações era muito subjetiva.
O processo de definição e identificação dos responsáveis foi ligeiramente
conturbado não apenas no aspecto da identificação do profissional que iria atuar
diretamente com o risco, mas também pela denominação da sua função. Alguns
entendiam que o termo para a função seria “gestor”, para outras pessoas
“administrador”, um determinado grupo achava que o termo correto seria “tomador
de conta” e para os demais, “dono do risco”. Após essa celeuma, o termo adotado
foi o de “responsável” no caso da ocorrência do risco. O destaque para essa
divergência se faz necessário para mostrar que pequenos detalhes como esse, até a
chegada de um consenso, foram entraves no desenvolvimento processo.

Na opinião de Brasiliano (2009, p.35), o profissional da gestão de riscos deve
entender e saber utilizar os recursos que possui para poder sobressair e destacar o
processo, reforçando as medidas preventivas e proativas.
“O grande desafio é saber vender que o processo de gestão e análise de
riscos corporativos será útil para todos os usuários, pois terão condições de
possuir uma visão de antecipação dos possíveis problemas, [...] agindo de
forma proativa e não somente reagindo aos problemas”.

À Presidência da empresa coube, inicialmente, o papel de sponsor (patrocinador) do
projeto e a responsabilidade pela avaliação, proposição e implementação de ações
para mitigação do risco. Além disso, acompanhar a evolução dos riscos e dos planos
de ação.
Dentro da hierarquia estabelecida na empresa, aos diretores o presidente delegou:
 Ao diretor financeiro a responsabilidade pelo acompanhamento do projeto;
 Aos demais diretores a responsabilidade pelos riscos na medida em que têm o
dever de garantir a efetividade dos controles implementados, dos que estão em
fase de implementação e das ações planejadas em perspectiva de adoção, tudo
isso levando em consideração uma avaliação prévia do custo/benefício para
tratamento dos riscos identificados;
 Aos facilitadores, nomeados pelos diretores, coube a responsabilidade pela
criação de indicadores de desempenho dos controles internos no sentido de
antecipar os eventos de risco.
Cabe ressaltar que a empresa sob análise foi eleita em 2010 a primeira empresa em
rentabilidade no ranking das 1000 Melhores e Maiores do Brasil entre as
operadoras, e que obteve elevação de seu ‘rating’ de ‘A’ para ‘A+’ na escala nacional
pela Fitch Rating e pela Standard&Poors. Além disso, foi eleita uma das Melhores
Empresas para Trabalhar pelo Instituto Great Place to Work e uma das melhores em
TI e Telecom. Por isso, os detalhes para a implementação da gestão de riscos
procurou ser muito cuidadosa e desenvolver a capacitação de seus ‘associados’
(como denomina seus empregados).
4.1.3 Nomeação de um responsável pela operacionalização
A nomeação do responsável pela operacionalização foi o primeiro passo efetivo para
estruturação do projeto. A definição do executivo teve como fundamento para

escolha a experiência adquirida quando da sua participação e condução ativa no
projeto pioneiro de 2004, abortado no ano seguinte.
4.1.4 Contratação da consultoria
O passo seguinte foi a contratação de uma nova empresa de consultoria. Conforme
os três entrevistados, a seleção foi feita através de visitas técnicas para
conhecimento das melhores práticas e, em razão da diversidade de empresas
qualificadas para prestar o serviço, da dificuldade de definição do escopo e da
divergência na interpretação de conceitos, o processo de escolha foi lento. Em 2004
foi selecionada uma empresa, que mais tarde (em 2009) foi substituída, tendo sido
critério de escolha se constituírem auditores de reconhecimento global, suas
experiências anteriores serem bem-sucedidas e, por consequência, terem ganho a
confiança do Conselho de Administração.
4.1.5 Documentação das principais atividades e negócio da empresa
Nesta etapa coube à empresa de consultoria fazer um levantamento detalhado dos
principais documentos da organização (relatórios econômico/financeiros, indicadores
de desempenho, relatórios atinentes ao mercado específico de atuação e dos
sistemas em operação) a fim de conhecer o negócio. Buscou-se entender como os
dirigentes conduziam a empresa, quais os processos utilizados e quais os objetivos
estratégicos.
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encaminhamento e a continuidade dos trabalhos.
4.1.6 Definição do escopo do projeto de ERM
O projeto tinha como escopo os seguintes pontos:
 Conhecer os objetivos do negócio e auxiliar na identificação, elaboração e
qualificação do portfólio dos principais riscos estratégicos da empresa (risco
qualitativo);
 Realizar um projeto piloto na identificação dos principais riscos operacionais de
um processo na empresa, associado aos riscos estratégicos; e
 Implantar o ERM.

4.1.7 Objetivos pretendidos e benefícios esperados
O projeto visava dar condições à empresa de atuar preventivamente, minimizando
surpresas e prejuízos e alinhar exposição a riscos aos limites estabelecidos.
Com a implementação das ações, a empresa esperava se beneficiar da seguinte
forma:
 Preservação e aumento do valor econômico;
 Contribuição para a perenidade dos negócios;
 Otimização de custos para tratamento dos riscos com ações integradas; e
 Maior aproveitamento de oportunidades.
4.1.8 Treinamento da equipe
No princípio de 2010 foi realizada pela empresa de consultoria (doravante
identificada como CONS) um treinamento para todos os integrantes da holding no
sentido de capacitá-los para a implementação da gestão de risco tanto no grupo
como um todo como na empresa de telecomunicações, escolhida como pioneira do
projeto. Nesse treinamento foi definida a equipe responsável pela condução efetiva
dos trabalhos a ser desenvolvida na empresa selecionada, que seria composta pelo
executivo integrante do comitê de auditoria e gestão de riscos, auditores internos da
holding e pelo presidente da própria empresa de telecomunicações.
Retomando-se Hillson (1997, citado por CHAPMAN, 2006, p.115), o ERM não
significa um processo simples de identificação de técnicas, envio da equipe para
cursos de treinamento ou compra de sistemas de informática para seu auxílio. A
capacidade de riscos registra um amplo espectro, variando da obtenção de
informações aplicadas em técnicas de risco até projetos específicos por meio de
processos formais de rotina implantadas amplamente até uma cultura de riscos
permeada por toda a empresa com um gerenciamento proativo de incertezas.
4.1.9 O início do projeto – o plano piloto
Nesta segunda tentativa de implantação de um modelo de gestão, a direção da
holding optou primeiramente por fazer um projeto piloto, com o objetivo de conhecer
melhor a metodologia que estava sendo disponibilizada pela empresa de consultoria

e validar os resultados. Assim, dessa forma, foi selecionado um processo na área
operacional da empresa de telecomunicações onde foi aplicado o procedimento de
gestão de riscos.
A ideia inicial proposta pela CONS era de uma análise partindo dos riscos
estratégicos e do processo na tentativa de se fazer uma correlação das atividades
desenvolvidas, no processo, com os riscos identificados. Após estudos e tentativas
de implementação a empresa detectou dificuldades nesse método de gestão,
demonstrado pela Figura 10.

Figura 10 – Processo piloto de identificação dos principais riscos e sua associação com os
objetivos estratégicos
Fonte: Dados da empresa, 2010.

Pela própria experiência adquirida no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos, a
empresa optou por fazer o processo de forma inversa (FIG.11), partindo de baixo
para cima em relação à Figura 10 apresentada.

Figura 11 – Inversão do processo piloto
Fonte: Dados da empresa, 2010.

Dessa forma, considerando-se como pressuposto que a estratégia do negócio era
clara e bem definida, a técnica utilizada partiu, então, da análise e identificação dos
riscos operacionais envolvidos nas atividades que estavam inseridas nos processos
que mais impactavam os objetivos estratégicos da organização.
Como se tratava de um projeto piloto (que serviria de base para a implantação), foi
considerado para estudo apenas um procedimento operacional relacionado com a
estratégia da empresa, a sistematização de manutenção da rede de telefonia. O
sucesso alcançado nessa experiência inicial, comprovado pela redução de
reclamação de clientes, ensejou a utilização dessa metodologia aplicada de forma
inversa, que foi colocada em prática na análise dos processos da empresa quando
da efetiva implantação do modelo de gestão, adiante neste trabalho explicitados.
4.1.10 Filosofia e estratégia
Os acionistas sempre se mostraram preocupados com a sobrevivência do
empreendimento em relação à gestão de riscos e, para tal questionavam quais
deveriam ser os resultados que precisariam ser alcançados naquele momento para
a garantia de continuidade do negócio no futuro. A pergunta era: para que planejar
uma gestão de risco? Para evitar perdas? Para melhorar os controles internos? Para
garantir a estratégia do negócio? Aos poucos, perceberam que a resposta estava
em todas elas. Melhores controles internos iriam impedir perdas e ajudar nas
estratégias com a conseqüente criação de oportunidades.
Nessa linha, ficou definido que os trabalhos de gerenciamento do risco seriam
voltados para os riscos estratégicos, pois a direção entendeu que a identificação
desses riscos era vital para o sucesso do negócio.
4.1.11 A implantação
A implantação dos trabalhos foi tensa, pois, segundo os três entrevistados, a maioria
dos gestores dos mais diversos níveis da organização, mesmo tendo sido
convocados pelo Conselho de Administração, teve resistências à nova modalidade
de gestão alegando acúmulo de tarefas, falta de tempo e outros trabalhos
específicos em andamento.

Na realidade o que foi observado pelos condutores do trabalho é que dois fatores
estavam presentes nesse contexto de resistência: o primeiro estava relacionado à
insegurança do que estava por vir com essas mudanças e, em segundo lugar, talvez
o primordial, uma espécie de miopia administrativa, que não permitia que fossem
percebidos totalmente os benefícios da gestão de riscos que iriam viabilizar a
materialização dos objetivos estratégicos, tão cobrados pela alta direção. Essa
constatação foi obtida durante as entrevistas realizadas.
Gomes da Silva e Vergara (2003) entendem que para ser possível criar um processo
de mudança em que haja pleno engajamento de todas as pessoas da organização é
preciso que cada uma delas, preservando sua condição de sujeito, esteja engajada
como um ator que se apropria do sentido de coletividade. Assim, são raras as
situações nas quais os indivíduos declaram se sentir plenamente como sujeitos nas
situações de mudança em curso nas organizações. O sentimento predominante é o
de que, muitas vezes, eles se vêem como objetos das definições ou, ainda, como
uma espécie de atores guiados. Nas hipóteses mais favoráveis, percebem-se
apenas como agentes das mudanças pretendidas pela organização.
Contando com o apoio da presidência, além da recomendação do Conselho de
Administração, o grupo de trabalho persistiu na proposta de implantação do modelo
de gestão e aos poucos, com o passar do tempo, a adesão foi crescendo
paulatinamente devido a inúmeros encontros fora do ambiente da empresa e a
divulgações internas por meio de intranet (do tipo: estamos em processo de
mudança de gestão para o aprimoramento de nossos processos de trabalho e de
nossa competitividade. Colabore! Participe! Empenhe-se!). As resistências foram
diminuindo e os gestores passaram a enxergar a gestão de riscos como uma aliada
na consecução de seus objetivos, passando a cumprir as novas determinações de
forma correta e sistemática.
4.1.12 Apetite e tolerância a riscos
O processo de mensuração do apetite e da tolerância a risco na empresa foi um
grande desafio. Num primeiro momento discutiu-se como fazer essa medida em
termos quantitativos e quais seriam os indicadores considerados no processo.
Nessa etapa foram feitas ponderações em relação à variação nos resultados dos

indicadores dos Resultados antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EBITDA), lucro,
receita e fluxo de caixa, não se chegando a um consenso na escolha.
Além disso, foi debatido se a mensuração ocorreria em termos absolutos ou em
percentuais. Outro aspecto que viria a dificultar esse processo de avaliação
quantitativa centrava-se no fato de que a empresa desenvolvia várias atividades,
como telefonia celular e móvel, internet banda larga, além de outras, e que a
apuração era feita separadamente, com cada setor tendo que apresentar resultados
individualmente, tendo havido uma celeuma na consideração de os indicadores
ocorrerem de forma departamentalizada ou consolidada.
Houve grande expectativa com base na suposta experiência e prática da consultoria
em gestão de risco de que ela tivesse condições de definir o valor do apetite e
tolerância ao risco considerando as características da empresa como o porte, o
mercado e atividade desenvolvida, o que na prática não se concretizou.
Após diversas tentativas nessa linha de raciocínio, os gestores passaram a
questionar até que ponto valia à pena insistir nesse processo diagnóstico. Partiram
então para uma análise qualitativa do apetite e tolerância ao risco tendo como
parâmetro conceitos definidos pela organização através de uma tipologia de impacto
(QUADRO 6) e de probabilidade (QUADRO 7) e a criação de uma matriz para
evidenciar de forma clara o nível de riscos a que estavam expostos.
Quadro 6 – Definição de conceitos de impacto
Tipologia
Descrição da consequência do risco (impacto)
Impacto financeiro muito importante e/ou
Catastrófico
Grave diminuição da reputação e/ou
Constantes perdas de market share
Impacto financeiro importante e/ou
Alto
Reputação afetada no curto prazo e/ou
Market share afetado no curto prazo
Impacto financeiro moderado e/ou
Moderado
Algum impacto na reputação e/ou
Algum impacto no market share
Impacto financeiro pequeno e que pode ser absorvido durante a operação e/ou
Baixo
Potencial impacto na reputação e/ou
Potencial impacto no market share
Impacto financeiro insignificante e/ou
Insignificante
Sem impacto na reputação e/ou
Impacto mínimo no market share
Fonte: Dados da empresa, 2010.

Quadro 7 – Definição de conceitos de probabilidade
Tipologia
Descrição da probabilidade de ocorrência dos riscos
Praticamente certo
É esperado que o evento ocorra na maioria das circunstâncias
Provável
O evento poderia ocorrer na maioria das circunstâncias
Possível
O evento poderia ocorrer em qualquer momento
Improvável
O evento poderia ocorrer em raras circunstâncias
Remoto
O evento apenas ocorreria em circunstâncias excepcionais
Fonte: Dados da empresa, 2010.

Assim, com uma definição clara dos conceitos somada à experiência dos executivos
da empresa, a percepção empírica de risco serviu de base para definição do apetite

IMPACTO

e tolerância e para a concepção da matriz apresentada na Figura 12:

Catastrófico
Alto
Moderado
Baixo
Insignificante
Remoto

1
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6

3e4
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Improvável

Possível

Provável

Praticamente
certo

PROBABILIDADE

Legenda
Risco alto
Risco significativo
Risco moderado
Risco baixo
Planejamento mercadológico ineficaz
Falta de percepção dos riscos da organização
Receita com muito foco em serviços tradicionais
2
Elevada alavancagem financeira
3
Imprevisibilidade do retorno afetando a decisão de investimentos
4
Deficiência no desenvolvimento de parcerias estratégicas
Concorrência de grandes players
5
Perda de valores e crenças em razão de competição acirrada
6
Escassez de profissionais qualificados
Gestão inadequada na implantação de projetos estratégicos
7
Inadequado controle de processos e sistemas
Regulamentação em constante mudança
8
Velocidade das mudanças tecnológicas
Figura 12 – Matriz de risco
Fonte: Dados da empresa, 2010.
1

Esclarecendo a Figura 12, foram considerados:
De alto risco e prováveis a imprevisibilidade do retorno afetando a decisão de
investimentos e a deficiência no desenvolvimento de parcerias estratégicas, bem
como a receita com muito foco em serviços tradicionais e elevada alavancagem
financeira;
De risco significativo e improváveis o planejamento mercadológico ineficaz e a falta
de percepção dos riscos da organização;

De risco moderado e improvável a concorrência de grandes players e a perda de
valores e crenças em razão de competição acirrada;
De risco baixo e improvável a escassez de profissionais qualificados; e
De risco baixo e possível a regulamentação em constante mudança e a velocidade
das mudanças tecnológicas.
4.1.13 O processo de gestão de riscos
A estruturação do processo de gestão de risco na empresa passou por etapas
específicas, conforme explicitado a seguir.
4.1.13.1 Identificação, avaliação e mensuração do risco
As formas de levantamento e identificação dos riscos seguiram duas metodologias
diferentes. A técnica inicialmente utilizada, em 2004, quando da contratação da
primeira empresa de consultoria, foi através de várias reuniões em grupo com
diversos colaboradores da organização dos níveis de gerência e direção. Nessas
reuniões eles eram instigados a falar dos riscos que consideravam relevantes dentro
da estrutura em que estavam inseridos. Nesse momento não havia restrição a
nenhum tipo de risco, os participantes eram livres para discorrer sobre qualquer
modalidade, ou seja, riscos em geral. O procedimento adotado podia ser chamado
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de um brainstorm, o que favorecia em parte a liberdade de expressão dos que lá
estavam. O aspecto desfavorável dessa experiência pioneira e empírica foi o
levantamento de um número excessivo de riscos em razão da não limitação em
relação aos riscos estratégicos.
A segunda prática, já na nova fase de implantação do gerenciamento de risco (mas
ainda no primeiro momento, setembro de 2010), sob direção da CONS, consistiu em
entrevistas individuais abertas com os três executivos da empresa (um auditor pleno
da empresa de telecomunicações, um dos membros do Conselho de Administração
e um executivo designado pelo Chief Executive Officer (CEO) da holding, principal
gestor do programa e responsável por uma equipe que tem por finalidade treinar e
preparar os diversos níveis de comando na empresa para o acolhimento do
programa de gestão de riscos). Não houve roteiro.
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Antes de se iniciar a entrevista eram colocados seu objetivo e os parâmetros que
estavam sendo buscados. Os envolvidos foram, então, incentivados a falar dos
riscos que consideravam estratégicos, dentro de sua área de atuação, para a
organização. O aspecto positivo dessa forma de condução do trabalho foi o foco do
levantamento

dos

riscos

estratégicos,

ponto

este

de

interesse

para

o

desenvolvimento dos trabalhos. Em contrapartida, foi observado certo receio por
parte de alguns de se manifestar livremente, pois não sabiam, ao certo, se havia
algo mais por detrás daquele levantamento e até que ponto algumas informações
poderiam ser cedidas à empresa de consultoria.
A CONS direcionou duas entrevistas com os três executivos, conforme o modelo
demonstrado pelo Quadro 8, porque também entendeu que as respostas iriam
também auxiliá-los nas sugestões do processo em andamento:
Quadro 8 – Roteiro de entrevistas para a identificação, avaliação e mensuração dos riscos
ENTREVISTA 1
Objetivo
Risco
Impacto
Probabilidade
Implantar o sistema X
Risco 1
Moderado
Possível
ENTREVISTA 2
Objetivo
Risco
Impacto
Probabilidade
Implantar o sistema X
Risco 1
Alto
Provável
Risco 2
Alto
Remoto
Atuar na área Y
Risco 3
Baixo
Remoto
Fonte: Dados da empresa, 2010.

Ao final das entrevistas, o total de riscos levantados ultrapassou uma centena, tendo
sido necessário fazer uma depuração e consolidação de todos os riscos elencados.
Alguns executivos se confundiram durante a entrevista informal e discorreram
também sobre riscos que não eram estratégicos, apesar das orientações e
explicações que antecederam os trabalhos. Essa confusão foi encarada com
naturalidade, pois não havia neles uma internalização dos conceitos de risco em
visão estratégica, motivo pelo qual foi necessária a depuração dos resultados. A
fase seguinte foi a validação do levantamento. Todo o trabalho foi documentado e
enviado a cada entrevistado para dizer se eram realmente aqueles os riscos que
consideravam pertinentes para a estratégia da organização. Vencida essa etapa,
com a devida confirmação dos executivos, passou-se para a consolidação dos
dados, que teve como objetivo eliminar os riscos que foram elencados
repetitivamente nas entrevistas. Como exemplo citado foi dito por um executivo que
risco estratégico seria “a falta de pessoal qualificado”, e por outro “não ter mão-de-

obra de qualidade disponível”. Constatou-se que se tratava do mesmo risco, apenas
falado de forma diferente, cujo cerne da questão estava no setor de Recursos
Humanos. Como as entrevistas eram individuais, um não sabia o que o outro tinha
dito. Após essa tarefa definiu-se a síntese do trabalho denominada de “Consolidação
e Validação dos riscos brutos”.
Importante destacar que, por uma questão de conservadorismo e prudência dos
gestores de risco e da empresa de consultoria na consolidação dos riscos,
prevaleceu a classificação mais desfavorável à organização quando um mesmo
risco, identificado por dois ou mais executivos, tinha classificações diversas quanto
ao impacto e probabilidade. Quanto ao conservadorismo, pode-se dizer que alguns
atores organizacionais buscam em seu âmbito individual a autonomia de suas
atividades e no meio do grupo ressaltam e enfatizam o respeito às normas, usos e
costumes, mantendo o conservadorismo.
Ao final do processo de consolidação dos dados apurados chegou-se a um número
bem menor, de apenas 22 riscos estratégicos. O passo seguinte foi a realização de
um workshop, reunindo todos os executivos envolvidos no trabalho para uma nova
validação dos resultados encontrados.
A realização do workshop foi relevante para a continuidade dos trabalhos, pois
nesse momento os executivos tiveram a oportunidade de questionar a respeito de
riscos que não estavam elencados na consolidação e, portanto, se sentiram
‘prejudicados’ por não haver a contemplação de um risco que julgavam estar
diretamente ligado à sua área de atuação. A equipe que coordenava a reunião tinha
como argumento que o risco questionado estava inserido ou associado a outro
discriminado. Como não houve consenso, novas validações foram necessárias para
aprovação final da identificação dos riscos. Esse processo, executado de forma
interativa, teve o mérito de propiciar aos participantes uma ampliação do
conhecimento da gestão de risco bem como da consolidação dos conceitos ligados
à essa modalidade de gestão. Ao final de várias validações, chegou-se ao número
de 16 riscos estratégicos citados a seguir.
A Figura 13 apresenta um diagrama dos trabalhos.

Entrevistas junto a 11
Executivos

Objetivos
estratégicos

Pesquisas de riscos
em bases diversas

56 ações correntes
Ações que já existem e
mitigam os riscos
identificados
Estas ações reduzirão o
impacto e a probabilidade
dos riscos identificados
(risco residual)

142 riscos
identificados

16 riscos a
trabalhar

59 ações propostas
Ações sugeridas pelos
executivos para reduzir
ainda mais os riscos
identificados
Validadas pelo Comitê de
Auditoria e Gestão de
Riscos, bem como pelo
Conselho de Administração

Figura 13 – Mapeamento inicial de riscos estratégicos
Fonte: Dados da empresa, 2009-2010.

Dos ‘16 riscos a trabalhar’, a organização reteve a informação de três (considerados
de alta estratégia), liberando ao pesquisador os outros 13 riscos, citados a seguir:
1.

Receita com muito foco em serviços tradicionais;

2.

Elevada alavancagem financeira;

3.

Gestão inadequada na implantação de projetos estratégicos;

4.

Deficiência no desenvolvimento de parcerias estratégicas;

5.

Planejamento mercadológico ineficaz;

6.

Imprevisibilidade do retorno afetando a decisão de investimentos;

7.

Perda de valores e crenças em razão de competição acirrada;

8.

Falta de percepção dos riscos da organização;

9.

Inadequado controle de processos e sistemas;

10.

Escassez de profissionais qualificados;

11.

Regulamentação em constante mudança;

12.

Velocidade das mudanças tecnológicas;

13.

Concorrência de grandes players.

Cabe ressaltar que os três maiores dificultadores da implementação percebidos pelo
pesquisador foram os números 3 (Gestão inadequada na implantação de projetos
estratégicos), 9 (inadequado controle de processos e sistemas) e 10 (escassez de
profissionais qualificados).
4.1.13.2 Resposta ao risco
Na continuidade dos trabalhos e seguindo a metodologia proposta pela consultoria,
a empresa passou à fase de classificação dos riscos existentes quanto a sua
condição de bruto ou residual. Nesse primeiro momento foram apurados os riscos
considerados brutos. Os gestores de risco fizeram um levantamento das ações já
existentes para a mitigação desses riscos e constataram que a empresa, antes
mesmo da adoção formal de um gerenciamento de risco, já implementava 56 ações.
Essas ações correntes, que objetivavam na redução do impacto e na probabilidade
dos riscos brutos, tinha como resultado um risco residual, seguindo a metodologia
desenvolvida pela CONS.
Continuando na etapa de resposta ao risco, o grupo de trabalho, gestores de risco
em conjunto com a CONS e os executivos da empresa relacionaram diversas ações,
ao todo 59 propostas, visando reduzir ainda mais os riscos estratégicos a que
estavam expostos.
A Figura 14 apresenta a definição dos principais conceitos. As ações relacionadas
tinham como alvo o risco target, que era a minimização possível do risco bruto,
identificado inicialmente na organização e trabalhado com os controles já existentes
(regulamentação em constante mudança, velocidade das mudanças tecnológicas e
concorrência dos grandes players), com o qual os gestores estavam dispostos a
conviver.

Controles existentes
Risco Bruto
(potencial)
Risco sem a
mitigação dos
efeitos dos controles
existentes

Tratamento e ações futuras
Risco Residual
Risco restante
depois da ação dos
controles existentes

Risco ‘Target’
Risco que o gestor
deseja conviver depois
dos controles
existentes e das ações
futuras

Figura 14 – Conceitos de riscos bruto, residual e target
Fonte: Dados obtidos na organização, 2010.

Como resultado desse primeiro levantamento, os riscos residuais puderam ser
identificados como o nível de apetite ao risco, ou seja, a quantidade de riscos que a
organização tinha condições de ou estava apta a suportar. A lista dos riscos
residuais (lista de apetite ao risco) implica na análise sistemática e rigorosa do nível
de exposição ao risco e, dependendo da comparação dos resultados, alguns ajustes
são necessários. Cada organização tem suas próprias ideias sobre exposição e
apetite aos riscos, e isto inclui aceitá-los, preveni-los, reduzi-los, mitigá-los e
transferi-los ou realizar uma combinação de todos. Em certos casos, empresas
podem preferir monitorar os riscos existentes. Em outros, podem querer evitar
algumas atividades ou sair de alguns ambientes do mercado e, em outros casos
ainda organizações podem desejar mitigar ou transferir suas exposições por meio da
garantia e segurança de seus produtos. Em cada caso, haverá necessidade de
considerar os custos de cada risco em particular (FISHKIN, 2006).
Ainda segundo a Figura 14, pode-se dizer que os riscos ‘target’ da organização
foram os resultantes dos seguintes questionamentos:

Os riscos foram adequadamente capturados pela empresa? As impressões dos
gestores parecem corretas? Os achados são consistentes com as percepções? O
que os dados e as análises sugerem para o futuro?
Desse momento em diante, as discussões sobre riscos se tornaram mais produtivas
e as avaliações já visualizaram sua adequação à realidade. Os gestores já puderam
compreender quais riscos necessitariam maior atenção e identificar equipes e
recursos para enfrentá-los. Além disto, a empresa pode compreender claramente
sua exposição a riscos específicos e avaliar se eles estavam abaixo ou acima de
seu apetite. Finalmente, em uma posição de confiança, a organização pode
estabelecer se desejava assumir maiores riscos, já que tinha grande noção das
consequências de suas escolhas.
4.1.13.3 Comunicação
A estratégia de divulgação da política da organização foi desenvolvida e estruturada
pela área de comunicações do grupo e teve como objetivo dar um caráter
institucional ao processo de gestão de risco em razão da sua importância e
representatividade. Foram utilizadas ferramentas como mensagens enviadas a
grupos específicos, vídeos institucionais e encontro de executivos.
Em relação às mensagens, estas continham conteúdo esclarecendo a importância
do programa para a organização que estava exposta a diversos tipos de riscos em
razão do seu tamanho, tornando indispensável a adoção de um programa de gestão
e controle. As mensagens continham ainda a missão, visão e valores do grupo além
dos objetivos da política. Foram feitas em forma de convite pelo CEO do grupo para
a holding e a empresa a fim de que todos conhecessem o programa em questão. A
comunicação para a holding foi ampla e sem restrições, pois o grupo era menor e
com um grau de conhecimento bem consolidado do programa. Para a empresa a
mensagem ficou restrita aos executivos, presidente e diretores, pois apenas eles
tinham conhecimento do plano de gestão que estava sendo colocado em prática, e
já estavam participando dos trabalhos.
Além dessas mensagens enviadas, devidamente direcionadas, houve ainda uma
divulgação ampla na organização através do sistema de comunicação interna, via

televisores, onde se falava de forma genérica de um programa de gestão de riscos
que estava sendo implantado e que em breve todos teriam conhecimento.
A comunicação, tratada no âmbito interno, versando sobre os mais diversos temas
em desenvolvimento na gestão de riscos da organização, ao longo do processo de
implantação do ERM, passou por algumas fases de validação. Os textos eram
elaborados e encaminhados aos gestores para uma primeira conferência e, na
medida do necessário, retornava para novas adequações. Depois de concluídos
eram encaminhados à direção da empresa para uma nova etapa de validação, pois
deveriam estar alinhados com o estilo da organização e aprovados pelo CEO.
Havendo discordância na forma de apresentação, voltavam para nova formatação
até o momento de sua aprovação final.
Além dessa sistemática de comunicação que ainda continua, a empresa adota ainda
um procedimento de acompanhamento quinzenal dos projetos, onde ações de
gestão de risco estão inseridas, e estes projetos são sabatinados por uma equipe
multidisciplinar contendo profissionais de finanças, contabilidade, área técnica e de
sistemas. A apresentação dos projetos é destinada a todos na empresa e sua
divulgação para acompanhamento é feita através de convite via mensagem celular,
para os que estão cadastrados, sendo este cadastramento franqueado sem
restrições a todos da organização. Esse programa tem ajudado na difusão da cultura
de gestão de riscos na medida em que planos de ação, para mitigação dos riscos, já
estão contemplados nos projetos.
A Figura 15 apresenta um diagrama dos controles internos e das ações propostas.
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OPERAÇÕES
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ESTRATÉGICOS

Figura 15 – Controle interno dos riscos e ações propostas
Fonte: Dados obtidos na organização, 2011.

Observa-se que pela Figura 15 estar indicado o sistema de controles internos para
mitigar os riscos considerados estratégicos, mas esse sistema não foi repassado
para o pesquisador. O inovador nesse processo, conforme os entrevistados, foram
as ações de controle e redução dos riscos que passaram a ser implementadas nos
novos projetos, que necessariamente são ligados aos objetivos estratégicos da
empresa. Assim, todo e qualquer projeto atualmente apresentado na empresa
passa, obrigatoriamente, por uma análise quanto à gestão de risco nele inserida.
4.1.13.4 Monitoramento do risco
O monitoramento consiste num sistemático acompanhamento dos trabalhos de
gerenciamento dos riscos. Assim, a primeira etapa dessa fase seria a definição de
responsabilidades dentro do contexto do monitoramento, ou seja, quais pessoas
seriam incumbidas pelo acompanhamento da efetividade dos controles internos
desenvolvidos para a redução dos riscos. Num primeiro momento, nas reuniões
iniciais do grupo de trabalho, pensou-se que este papel seria desempenhado pelos
auditores da empresa. Quando o programa de gerenciamento de risco foi colocado
em prática, verificou-se que o elevado número de controles criado para cada área da
empresa praticamente inviabilizavam a condição de monitoramento por parte dos
auditores. Chegou-se à conclusão que essa atividade deveria ser desempenhada
pelos próprios gestores tendo em vista dois fatores preponderantes: o primeiro, já
mencionado, relativo ao grande volume de controles existentes e contando com um
quadro reduzido de auditores tornavam impossível o bom andamento do
acompanhamento, o segundo fator residia no conhecimento profundo que o gestor
tinha da empresa em detrimento do auditor, pois este, apesar de possuir um bom
conhecimento, estava ainda muito aquém dos conhecimentos do gestor em relação
ao negócio por ele administrado. Assim, levando em consideração os fatores acima
discriminados, ficou definido que o papel de monitoramento da gestão do risco
ficaria a cargo dos próprios gestores das respectivas áreas. Ao auditor caberia uma
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checagem por amostragem da efetividade do processo como um todo e não apenas
dos controles internos desenvolvidos para a mitigação dos riscos.
4.1.13.5 A política
A política da empresa também se utilizou de um programa de treinamento para os
executivos com duração de alguns dias em ambiente externo à empresa para dar
conhecimento da nova modalidade de gestão e fortalecer a cultura interna.
Interessante observar que a política foi feita de forma extemporânea tendo em vista
que o programa de gestão de risco já tinha sido iniciado. Contudo, mesmo estando
‘atrasada’ ela não podia deixar de ser feita, pois era mais uma das etapas de
estruturação a ser cumprida e apresentada ao Comitê de Auditoria e Gestão de
Riscos e ao Conselho de Administração.
4.1.13.6 A revisão
A revisão consistiu em verificar se o que já tinha sido realizado estava adequado à
realidade e o que ainda estava por fazer. Pode-se afirmar que em setembro de 2010
alguns trabalhos nesse sentido já haviam sido desenvolvidos na empresa, tais como
a criação de algumas formas de acompanhamento, modificação de alguns campos
do portfólio de risco, além da separação de ações em implementação dos desejos
externados pelos executivos, como se verá na análise das entrevistas do segundo
momento (março-abril 2012).
4.1.13.7 O sistema
O sistema informatizado inicialmente desenvolvido, testado e validado pelo grupo de
trabalho (não informado ao pesquisador), tinha como objetivo o autocontrole das
áreas de forma a forçar os responsáveis a fazer, periodicamente, alguns testes
específicos para verificar se os controles estavam funcionando adequadamente,
criando uma cultura na empresa. Contudo, resistências internas impediram sua
implementação.

4.1.13.8 Relatórios de divulgação do andamento do processo de gestão de
riscos
O processo de informação e comunicação encontrava-se restrito às apresentações
em reuniões previamente agendadas. Faltava, ainda, o desenvolvimento de
relatórios ágeis que pudessem ser disponibilizados aos comitês e conselho
mostrando o desenvolvimento dos trabalhos no processo de gestão. Assim, se
algum questionamento fosse feito a respeito de um risco específico, não havia uma
resposta segura, sendo necessária uma consulta aos controles e ações relativos
àquele risco.
Os procedimentos existentes até aquele momento eram modelos genéricos
desenhados pela CONS, que na realidade não refletiam o dia-a-dia da organização.
A intenção da CONS era que a própria empresa elaborasse seus modelos de
relatório de forma mais consistente, obedecendo a padrões da ISO (onde tudo que é
feito está escrito e tudo que está escrito é feito). Os procedimentos deveriam ser
acompanhados e monitorados pelo grupo de trabalho, mas não existia, ainda, uma
forma sistemática para o andamento desses procedimentos, aparelhando a
instituição de forma a garantir o bom funcionamento e a continuidade do negócio, da
gestão, e independentemente de quem estivesse à frente do gerenciamento. Como
se verá na análise do segundo momento (março-abril de 2012), isso foi corrigido.
4.1.13.9 Cultura
Na visão dos entrevistados em setembro de 2010, a cultura seria um ponto
nevrálgico para o desenvolvimento do trabalho proposto, mas a empresa tinha plena
consciência de que se tratava de um longo aprendizado e que absorveria um tempo
considerável no processo de maturação.
Mullich (2010) afirma ser raro encontrar uma organização que não fale de cultura ou
que não aborde risco, mas muitas delas sempre se confundem como associar esses
dois conceitos em seu benefício.
Pelas entrevistas obtidas em setembro de 2010, observou-se que o principal gestor
da condução do gerenciamento de risco pretendia que houvesse desde o início dos
trabalhos de implantação do programa treinamentos específicos no sentido de

aculturar e preparar as pessoas para o processo de mudança, pois a grande maioria
não tinha senão uma visão superficial sobre os conceitos principais de gestão de
risco e como o ambiente organizacional interferiria no processo.
Foi então desenvolvido e estruturado um programa de treinamento de sensibilização
à distância disponibilizado através da universidade do grupo, cujo objetivo era o de
ministrar os mais diversos cursos e treinamentos para os funcionários de todas as
empresas. Entretanto, por algum motivo não informado ao pesquisador, essa etapa
ficou para ser implementada em outro momento.
4.1.14 Barreiras à implantação da Gestão de Riscos percebidas em setembro
de 2010
Os entraves ao processo de implantação do modelo de gestão de risco, abaixo
discriminados, foram levantados com base em declarações dos entrevistados quanto
às dificuldades vividas no dia-a-dia do projeto, empiricamente de deduções retiradas
do contexto geral das entrevistas, da estrutura da empresa e ainda da desconexão
verificada no modelo teórico, na experiência da empresa de consultoria (CONS) e na
realidade prática do gerenciamento proposto.
4.1.14.1 Gerenciamento de Riscos não conectado à Estratégia Corporativa
Havia falta de uma visão mais ampla no sentido de se compreender que a gestão de
riscos tinha como finalidade a consecução dos objetivos estratégicos da empresa.
4.1.14.2 Falta de desejo de compreender e gerenciar riscos devido a uma
questão cultural corporativa
Treinamentos inadequados (ou não sistematizados) para o entendimento do
processo que estava sendo implantado, bem como dos conceitos envolvidos nesse
gerenciamento, dificultaram a adesão dos colaboradores da empresa em razão da
falta de compreensão do que estava sendo proposto.
4.1.14.3 Patrocínio efetivo da alta administração
Na tentativa de implantação de um programa de gestão de risco ainda em 2004 não
houve patrocínio efetivo da alta administração, “gargalo” sanado na segunda etapa

de implantação do programa e teve como principal patrocinador o próprio CEO do
grupo.
4.1.14.4 Gerenciamento de Riscos percebido como algo secundário
A falta de percepção da importância da gestão de riscos criou resistências em sua
efetivação em alguns setores da empresa, em a ideia geral era “deixar para depois,
para um momento mais oportuno”, atrasando o processo como um todo.

4.1.14.5 Riscos trabalhados isoladamente nos departamentos
Pelas declarações dos três entrevistados e pelas observações/deduções, o
pesquisador constatou relativa dificuldade de comunicação entre os setores na
condução dos trabalhos de gerenciamento dos riscos. Parecia haver desconfianças
no processo de integração quando da abertura dos dados de um setor para outro.
4.1.14.6 O foco apenas na análise de riscos
Mesmo com um ERM idealizado, constatou-se a necessidade de desenvolvimento
de uma estrutura organizada e funcional de forma a dar sistematicidade ao
programa de gerenciamento de risco.
4.1.14.7 Ignorar erros do passado
A falta de registros históricos dos eventos de risco e sinistros ocorridos no passado
impediu a consolidação de uma base de dados com conhecimentos valiosos para o
processo de gestão de riscos em setembro de 2010.
4.1.14.8 Avaliação e efetividade dos planos de ação
Constatou-se que havia dificuldade de se avaliar e validar a efetividade dos
controles internos e dos planos de ação propostos.
4.1.14.9 Seleção indevida dos riscos
Pela percepção do pesquisador em setembro de 2010, havia falta da noção de custo
e da real necessidade do tratamento de diversos riscos elencados pelos

entrevistados, que apresentavam listas na medida em que idealizavam situações ou
externavam desejos, mas sem avaliar o benefício alcançado. A realidade percebida
foi que a empresa de consultoria não previu (ou não direcionou) esse aspecto de
maneira adequada.
Uma seleção adequada de riscos leva qualquer empresa a selecionar quais seriam
os riscos prioritários e direcioná-la em direção aos seus objetivos estratégicos,
fazendo com que exista a compreensão exata dos custos envolvidos e dos retornos
possíveis pela tomada de decisão. Essa seleção envolve vários desafios, inclusive a
ênfase de associar eventos do passado, a natureza das mudanças, o prazo
estimado para a continuidade dos riscos, o nível de precisão da avaliação e a
disponibilidade das informações (FISHKIN, 2006).
4.1.14.10 Definição de indicadores no processo
Os consultores (CONS) não conseguiram criar indicadores que antecipassem os
riscos pela complexidade do problema e fizeram uso de Indicadores Chave de
Desempenho (Key Performance Indicators KPI), que se limita a mostrar se o
indicador foi cumprido ou não, restando um aspecto subjetivo quanto à proximidade
ou não de um evento de risco.
Os KPIs fornecem uma estrutura para a definição de cálculos no servidor que
medem seus negócios e padronizam a forma como as informações resultantes são
exibidas. Eles podem ser exibidos em relatórios, portais e painéis. Um KPI é
avaliado, frequentemente, ao longo do tempo. Por exemplo, o departamento de
vendas de uma organização pode usar o lucro bruto mensal como um KPI, mas o
departamento de recursos humanos da mesma organização pode usar a rotatividade
trimestral de funcionários. Cada um desses é um exemplo de KPI (MICROSOFT,
2011).
4.1.14.11 Paciência, persistência e determinação
Percebeu-se que os procedimentos se revelavam extremamente lentos quando
feitos de forma correta e obedecendo todos os parâmetros estabelecidos pelo
modelo de gestão. Por exemplo, a implantação de controles em um único processo
relativo às comissões de vendas, no intuito de verificar se as metas de vendas

estabelecidas pela direção de marketing estavam compatíveis com a estratégia da
empresa, demorou aproximadamente dois meses para ser concluído.
4.1.14.12 Dificuldade de integração das equipes
A integração das áreas era vista com muita desconfiança, pois as equipes se
sentiram ameaçadas nas suas posições, funções, status e interesses pessoais, além
do fator empregabilidade. Grandes resistências foram encontradas nessa fase.

4.1.14.13 Ansiedade dos participantes
A ansiedade presente nos participantes para ver o processo funcionar acabou por
atuar de forma inversa, atrasando o desenvolvimento dos trabalhos na medida em
que questionavam, criticavam ou se queixavam diretamente ao CEO da holding a
respeito dos resultados e da contemplação de determinados riscos ligados ao setor
que dirigiam.
Na revisão da literatura, encontrou-se em Fishkin (2006) um capítulo destinado a
‘pessoas: o risco silencioso’, no qual o autor aborda (das páginas 179 a 192)
exatamente os problemas relacionados à ansiedade das equipes em um processo
de mudança. Conforme o autor, a gestão de riscos possui uma dimensão humana
que pode ser facilmente esquecida dentre todas as discussões sobre informações,
conceitos estatísticos e técnicas para a modelagem do processo. Assim, ainda que a
maior parte das equipes seja composta por indivíduos de alta capacidade
profissional, estresses e frustrações acontecem todo o tempo e, embora essas
pessoas continuem a dar suas contribuições, estarão contribuindo abaixo de seu
potencial, o que pode gerar riscos indesejados, especialmente os operacionais.
4.1.15 Facilitadores do Processo
Finalizando as análises do primeiro momento (setembro de 2010), verificou-se que
apesar dos inúmeros entraves no processo inicial de implantação do modelo de
gestão de riscos corporativos alguns fatores contribuíram para suavizar o
andamento dos trabalhos.

A atividade desenvolvida pela empresa contribuiu favoravelmente, pois a utilização
de tecnologia de ponta no campo das telecomunicações foi uma ferramenta utilizada
internamente pela empresa no processo de comunicação e monitoramento do
projeto. Percebeu-se que os sistemas de difusão interna foram empregados nas
mais diversas formas no intuito de informar, divulgar, instruir e convocar os
colaboradores em geral para o processo de implantação da gestão de risco.
Complementarmente, os responsáveis pela implantação do projeto puderam contar
com algumas pessoas/gestores em alguns setores da empresa que já tinham ouvido
falar ou até mesmo conheciam um pouco sobre gestão de riscos e, nesses
ambientes, o terreno mostrou-se fértil e o processo foi mais célere.
4.2 Segundo momento – março-abril de 2012
O roteiro da entrevista com 20 perguntas colocadas a nove executivos da empresa
se refere aos objetivos específicos colocados para o estudo. Foram adotadas cores
nos Quadros 9 a 28 para relacionar as vinte perguntas aos cinco objetivos às quais
se referem:
a)
b)

Identificar o conceito de riscos adotado pela empresa analisada;
Levantar considerações gerais sobre riscos na visão de nove pessoas (alta
administração, executivos e gerências intermediárias);

c)

Identificar os parâmetros do desenvolvimento do planejamento de
riscos na empresa;

d)

Identificar os fatores críticos de sucesso e de fracasso na gestão
de riscos;

e)

Identificar e analisar as soluções adotadas para prevenir ou
mitigar os riscos na empresa.

Neste segundo momento, um ano e meio já havia transcorrido desde o primeiro
levantamento, podendo-se perceber a maturidade obtida na gestão de riscos da
empresa de telecomunicações. A pedido do pesquisador, os entrevistados foram
selecionados pelo Coordenador da Auditoria de Gestão de Risco da Holding,
caracterizados como aqueles que poderiam se posicionar fidedignamente a respeito
da gestão de riscos.

O roteiro encontra-se no Apêndice, tendo sido entrevistados os seguintes:
Coordenador da Auditoria de Gestão de Risco da Holding, Membro do Conselho de
Administração, executivos do Departamento de Operações, Projetos Estratégicos,
do Departamento de Controles e Riscos, da Coordenação de Controle de Riscos, da
Gestão de riscos – Holding, da Controladoria e da Coordenação do Banco de
Talentos.
4.2.1 Conceitos e considerações sobre riscos
Quatro perguntas se referem aos dois primeiros objetivos específicos: a identificação
do conceito de riscos adotado pela empresa analisada e o levantamento das
considerações gerais sobre riscos na visão das nove pessoas (QUADROS 9 -12).
O Quadro 9 apresenta a conceituação de riscos na percepção de cada entrevistado.
Quadro 9 – Conceituações de riscos por executivos da empresa analisada
1.
EM QUE CONSISTE O CONCEITO DE RISCO PARA
a
A EMPRESA?
Coordenador da
Tudo o que poderá afetar negativamente a empresa em seu caminho
Auditoria de Gestão
futuro, ou seja, todos os fatores previstos que poderiam atrapalhar esse
de Risco - Holding
caminho em termos estratégicos e operacionais.
Membro do Conselho
Todos os eventos que possam proporcionar destruição de valor para a
de Administração
organização.
Departamento de
Riscos são todos os eventos futuros que afetam a continuidade, a
Operações
performance e a perenidade a empresa.
Riscos são as incertezas que a empresa possui para atingir seus
objetivos de negócios. São as ameaças e oportunidades de
Projetos Estratégicos
crescimento.
Departamento de
Tudo o que de alguma forma possa atrapalhar os objetivos estratégicos
Controles e Riscos
da empresa, incertezas e ameaças.
Coordenação de
Identificação de tudo o que possa ser ofensor, dificultador que
Controle de Riscos
comprometa os resultados da empresa.
Gestão de riscos –
São eventos que podem interferir nos objetivos estratégicos da
Holding
empresa, afetando diretamente seus resultados.
O conceito de risco para empresa é levantar, identificar, conhecer e
avaliar os principais riscos do negócio de tal forma que se tenha uma
Controladoria
boa prática de governança corporativa associado à estratégia de
negócio.
Coordenação do
São os perigos futuros, as fragilidades e os pontos sensíveis inerentes
Banco de Talentos
ao negócio.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Conforme as respostas constantes do Quadro 9, houve conceituações similares de
riscos por oito dos nove respondentes. O Coordenador da Auditoria de Gestão de
Risco - Holding e o Chefe do Departamento de Operações consideram riscos todos
os eventos futuros que afetam a continuidade, a performance e a perenidade a
empresa. Os respondentes das áreas de Projetos Estratégicos, Departamento de

Controles e Riscos, da Coordenação de Controle de Riscos, da Gestão de riscos –
Holding e do Banco de Talentos afirmaram igualmente que riscos se referem às
incertezas que a empresa possui para atingir seus objetivos de negócios, ameaças e
oportunidades de crescimento (estratégica e operacionalmente).
As respostas corroboram entendimentos do Aberdeen Group (2010) de que risco é a
identificação, gestão e mitigação de eventos adversos que podem potencialmente
gerar impactos na organização.
Contudo, a fala do membro do Conselho de Administração visualiza uma vertente
ligeiramente diferenciada, ou seja, riscos são todos os eventos que possam
proporcionar destruição de valor para a organização. Pode-se dizer, por experiência
própria na área de finanças, que para a 'destruição de valor' podem ser citados os
índices de retorno sobre capital próprio, a capacidade de geração de lucros, a
liquidez corrente e seca e a margem de lucro operacional. Em outras palavras, o
membro do Conselho parece conceituar riscos apenas no contexto financeiro como
os mais influentes na destruição de valor de sua organização. Para ele, o uso de
índices financeiros avalia a saúde financeira da organização possibilitando a
percepção dos pontos fortes e fracos relacionados à estrutura, liquidez, lucratividade
e atividade. Contudo, esse não pode ser considerado o único foco para uma
conceituação de riscos organizacionais.
Para Chapman (2006), não deve haver preocupação com perdas pela simples razão
de que o gerenciamento de riscos de ambas – oportunidades e ameaças – encontrase no núcleo do crescimento e da saúde organizacional.
O Quadro 10 apresenta os riscos considerados mais importantes para a empresa de
telecomunicações na percepção de cada entrevistado.
Quadro 10 – Riscos da empresa analisada considerados mais importantes
a
Coordenador da
Auditoria de Gestão
de Risco - Holding
Membro do
Conselho de
Administração
Departamento de

2.

CONTINUA
QUAIS SÃO OS RISCOS CONSIDERADOS MAIS
IMPORTANTES PELA EMPRESA?
O futuro de uma empresa pequena em telecomunicações disputando
mercado com grandes players.
Atualização tecnológica para atender as necessidades de mercado;
gerenciar, captar e manter o capital humano; obtenção e manutenção de
market share; ter uma estrutura de capital compatível com os interesses
dos acionistas.
Mudança do mercado, mais competitivo a cada dia; compromissos com a

Operações

agência reguladora em razão de o negócio ser uma concessão do
governo; a economia brasileira como um todo; a velocidade da inovação
tecnológica que exige uma constante preparação da empresa para
acompanhar essa inovação; dependência de fornecedores externos,
importação de tecnologia.

Quadro 10 - Riscos da empresa analisada considerados mais importantes
CONCLUSÃO
QUAIS SÃO OS RISCOS CONSIDERADOS MAIS
a
IMPORTANTES PELA EMPRESA?
A queda nas receitas em razão de movimentação do mercado com a
entrada de novos produtos e a deterioração do mercado tradicional, a
empresa está acompanhando esse movimento. Órgão regulador, Anatel,
os movimentos políticos do governo e atenção ao descumprimento das
Controladoria
regras que geram multas pesadas. Relacionamento com fornecedores de
grandes equipamentos e tecnologia. Acompanhamento dos indicadores
financeiros, que já existiam na empresa, mas que foram incorporados aos
mecanismos de gestão de riscos de uma forma consolidada.
Risco tecnológico que envolve mudanças constantes e grandes
investimentos; macro cenário, endividamento e estrutura de capital
Projetos
envolvido; competidores diversos no segmento de comunicação (Google);
Estratégicos
movimentos regulatórios, pois a empresa é uma concessionária de
serviços e existem interesses sociais e políticos envolvidos; riscos
operacionais.
Financeiros; os de operação em razão da complexidade; talentos
Departamento de
humanos principalmente em TI e engenharia; risco regulatório pela sua
Controles e Riscos
dificuldade de controle por ser um risco externo à organização e o de
mercado onde o objetivo estratégico é a descoberta de novos nichos.
Movimentação do governo de normas regulatórias, a empresa tem
Coordenação de
bastante exposição a esse tipo de risco; dependência tecnológica
Controle de Riscos
importada e a necessidade de investimentos fortes, pois a atividade é
caracterizada pelo capital intensivo.
Regulação forte da Anatel, com multa pesadas em caso de eventual
Gestão de riscos –
descumprimento das regras afetando sobremaneira os resultados.
Holding
Diversificação do setor em receitas não tradicionais, novas tendências.
Proposta de crescimento que tem como base a variação do PIB nacional.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.
2.

Pode ser observado que os respondentes misturam riscos e ameaças em suas
respostas. Como houve dez elementos considerados e nem todos os nove
entrevistados os consideraram unanimemente, decidiu-se pela sua apresentação em
um gráfico (GRAF.1).

Gráfico 1 – Riscos mais importantes considerados pela empresa analisada pelos nove
entrevistados
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Conforme demonstra o Gráfico 1, os riscos mais importantes e que tiveram a maior
incidência de respostas foram o market share (competitividade crescente) em
primeiro lugar, em seguida igualmente os altos investimentos e os riscos
regulatórios, em terceiro lugar o endividamento, em quarto a necessidade de
investimentos constantes em tecnologia, em quinto igualmente os problemas com o
capital humano e uma boa estrutura de capital para os acionistas e em sexto lugar
riscos com fornecedores e o Risco Brasil. Os riscos operacionais foram
considerados em sétimo e último lugar pelos entrevistados.
As respostas não condizem totalmente com o entendimento de Fishkin (2006), que
os considera na seguinte ordem de importância: Risco estratégico, Risco de
mercado, Risco de crédito, Risco operacional e Risco de liquidez. Mas como os
riscos citados acima são genéricos, as organizações podem se defrontar com outros
riscos, ou seja, o de reputação, o regulatório e o legal. Além disso, os focos de
abordagem devem considerar o número de categorias, às distinções entre os
variados riscos, ao nível de detalhamento, às oportunidades (upside risks) versus
ameaças ou perdas (downside risks) e à mensuração versus a gestão dos riscos.
Para Brasiliano (2009), a classificação dos riscos é importante para que as
empresas possam enxergar, de forma estratégica, sua exposição e as respectivas
consequências. O IBGC (2007) complementa afirmando não existir consenso
aplicável a todas as organizações, e que a classificação deve contemplar as
particularidades do negócio, do mercado e do setor de atuação.
Para que os riscos sejam entendidos de forma estratégica, com sua exposição e as
respectivas consequências avaliadas, a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) recomenda que
a estrutura de controles internos a ser utilizado por todas as empresas americanas e
estrangeiras seja baseada no padrão de ética, efetividade e governança corporativa
estabelecida pela Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway
Commission (COSO) (IBGC, 2007).
O Quadro 11 apresenta os riscos considerados mais importantes para o negócio da
telefonia na percepção de cada um dos nove entrevistados.

Quadro 11 – Riscos considerados mais importantes para o negócio de telefonia
3.
QUAIS SÃO OS RISCOS CONSIDERADOS MAIS
a
IMPORTANTES PARA O NEGÓCIO DE TELEFONIA?
Coordenador da
O fim da reserva de mercado, que vem acabando rapidamente, e a
Auditoria de Gestão
necessidade de se descobrir novos nichos onde a concorrência ainda é
de Risco - Holding
pequena.
Membro do Conselho
Inovação para novos mercados com investimentos pesados.
de Administração
O fim de reserva de mercado e altos investimentos afetam os serviços
Departamento de
de telefonia, é o núcleo da empresa. Além deles temos também o
Operações
deslocamento do core business para outros negócios.
Risco sistêmico, outros players atuando tipo Skype, perda de receitas
tradicionais (varejo do mercado de voz de telefonia fixa, assinaturas),
Projetos Estratégicos
em razão de mudança do perfil do mercado. Incerteza sobre quais
novos serviços oferecer
Departamento de
Risco de inadimplência, o regulatório que é de difícil gerenciamento e o
Controles e Riscos
risco de operações/processos.
Coordenação de
As regras de concessão governamental e a complexidade tecnológica
Controle de Riscos
que envolve o negócio de telefonia.
Processos e sistemas adequados aos serviços de telefonia; o sigilo na
Gestão de riscos –
transmissão de dados de voz e o desenvolvimento de processos
Holding
maduros de segurança operacional.
As parcerias com grandes players que envolvem o negócio de telefonia,
Controladoria
pois existem dependências e compartilhamento de redes, troca de
fibras, etc.
Somos uma empresa pequena dentro de um mercado internacional de
telefonia, que quer continuar nesse mercado apesar de diversas
Coordenação do
tentativas de compra ocorridas no passado; dificuldade de acesso a
Banco de Talentos
recursos financeiros mais baratos diferentemente dos grandes players
que têm dinheiro em abundância.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Foram quatorze os elementos considerados e os nove entrevistados não os
consideraram da mesma forma (GRAF.2).

Gráfico 2 – Riscos mais importantes para o negócio de telefonia
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Conforme demonstra o Gráfico 2, os riscos mais importantes para o negócio de
telefonia e que tiveram a maior incidência de respostas foram, em primeiro lugar,
igualmente a tecnologia e os altos investimentos a ela inerentes. Em segundo lugar
foi entendida a necessidade da criação de novas oportunidades. O fim de reserva do
mercado, os riscos regulatórios e os riscos operacionais se igualaram no terceiro
lugar. No último e quarto lugar foram considerados o market share, o endividamento,
as parcerias de tecnologia, as novas tecnologias de segurança e privacidade, a
inadimplência de clientes, a incerteza sobre novos serviços a oferecer, a perda de
receitas com a telefonia fixa e o risco sistêmico.
O Quadro 12 apresenta a motivação para a implementação da gestão de riscos pela
empresa de telecomunicações na percepção de cada entrevistado.
Quadro 12 – Motivação para implementação da gestão de riscos pela empresa
4.
O QUE MOTIVOU A EMPRESA A ADOTAR UMA ESTRATÉGIA
a
DE GESTÃO DE RISCOS?
Coordenador da Fundamentalmente em razão da crise dos derivativos de 2008. A empresa teve
Auditoria de
algumas perdas nessa época, fruto de operações nesse mercado não autorizadas pela
Gestão de
direção. A “moda” de adoção do gerenciamento de riscos nas grandes empresas
Risco - Holding
também influenciou essa tomada de decisão.
Membro do
A gestão para criação de valor estava sempre voltada para o retorno e faltava uma
Conselho de
metodologia com a mesma robustez para a gestão de risco, buscando assim um
Administração
equilíbrio.
A empresa sempre foi voltada a pensar no futuro e a gestão de risco veio para prevenir
Departamento
problemas, antecipar obstáculos, que podem afetar a perenidade e a performance.
de Operações
Essa necessidade de dar continuidade ao negócio tem como fundo de pano uma
preocupação com os investidores e a sociedade na qual ela está inserida.
A ambição do crescimento, o desafio do negócio em si e a necessidade de identificação
Projetos
de possíveis ameaças que poderiam impedir ou dificultar a realização dos objetivos
Estratégicos
estratégicos traçados.
Preocupação dos acionistas e associados com a gestão de riscos propriamente dita. As
Departamento
estratégias estão estabelecidas, sabemos onde queremos chegar, e no meio existem
de Controles e
as incertezas e ameaças. Essa identificação foi muito importante para o monitoramento
Riscos
dos riscos no sentido de se atingir os objetivos definidos no planejamento.
Coordenação
de Controle de
Necessidade de controlar e mitigar os riscos, principalmente de forma preventiva.
Riscos
A crise de 2008 foi um catalisador, fortalecendo a ideia da adoção da gestão de risco na
empresa. O perfil exigido dos executivos para propor mudanças constantes. O fato de a
Gestão de
empresa emitir debêntures fez com que um projeto desses ajudaria na imagem perante
riscos – Holding
o mercado. A liberdade de opiniões ajudou nesse processo, bem como o patrocínio da
Holding e do CEO.
Segurança dos investidores. Queriam ter certeza que os executivos conheciam os
Controladoria
riscos do negócio, e que estes estavam sendo devidamente monitorados e
acompanhados através de indicadores que mostrassem em qual patamar estavam.
Coordenação
Em razão de erros cometidos no passado; perdas financeiras e perda de oportunidades
do Banco de
de investimento por não conseguir avaliar e dimensionar corretamente o risco por falta
Talentos
de parâmetros.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Para os

nove entrevistados

houve doze elementos

motivadores

para

a

implementação da gestão de riscos, e sua incidência consta do Gráfico 3 a seguir.

Gráfico 3 - Motivação para implementação da gestão de riscos pela empresa
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Conforme o Gráfico 3, a necessidade de identificação de ameaças e a criação de
valor não só para retornos financeiros, mas também para a gestão de riscos foram
os elementos mais considerados (primeiro lugar) para a implementação da gestão
de riscos na empresa. Em seguida, a crise dos derivativos de 2008 e a necessidade
de perenidade e performance adequada da empresa foram os elementos
considerados em segundo lugar. Igualmente em terceiro lugar constam: o não
aproveitamento de erros do passado, a perda de oportunidades, a perda de receitas,
o norteamento para acionistas e investidores, o apoio da alta administração, o uso
do capital humano capacitado para assumir desafios, a boa estrutura de capital para
acionistas, e a influência do mercado no que dizia respeito à importância da gestão
de riscos.
Conforme Damodaran (2009), os economistas afirmam que as pessoas fazem suas
escolhas com o objetivo de maximizar não sua riqueza, mas a utilidade dela
proveniente, e as empresas recorrem à função utilidade para definir seu
comportamento quanto ao menor risco econômico.

A Norma 31000 (2009) preconiza que o processo de gestão de riscos seja parte
integrante da gestão, incorporado na cultura e nas práticas e adaptado aos
processos de negócios da organização.

4.2.2 Bases do desenvolvimento do planejamento estratégico de riscos
Foram elaboradas seis perguntas para atingir o segundo objetivo específico:
identificar o desenvolvimento do planejamento estratégico de riscos na empresa
(QUADROS 13 – 18).
O Quadro 13 apresenta os principais objetivos estratégicos no planejamento da
gestão de risco.
Quadro 13 – Principais objetivos estratégicos no planejamento da gestão de risco
5.
QUAIS OS 3 PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
b
DA EMPRESA NO PLANEJAMENTO DA NOVA GESTÃO DE
RISCOS?
Coordenador da
Busca de novos mercados, trabalhar com o varejo apesar de não ter
Auditoria de
conhecimento e atualização de produtos novos demandando mudança de
Gestão de Risco perfil da empresa.
Holding
Membro do
Crescimento de market share em regiões definidas como de interesse
Conselho de
estratégico; manter atualizada a tecnologia e um corpo de gestores de bom
Administração
nível para manter o nível de gestão da empresa.
Departamento de
Participei muito pouco e não sei dizer como foi feito.
Operações
Excelência no relacionamento e atendimento aos clientes, gerando um
Projetos
diferencial competitivo; diversificar a receita com alternativas inovadoras;
Estratégicos
eficiência e qualidade operacional que afeta todos os stakeholders.
Departamento de
Preservar e aumentar o valor do negócio; otimizar as decisões de
Controles e Riscos
investimentos e uma boa prática de governança corporativa.
Identificação dos riscos, tratamento e desenvolvimento de ferramentas para
Coordenação de
essa gestão. Aculturamento interno quanto à existência dos riscos, um
Controle de Riscos
processo de conscientização.
Gestão de riscos –
Uma revisão constante dos riscos e um processo contínuo dependente da
Holding
orientação estratégica da empresa.
Diversificação de receita e atendimento diferenciado ao cliente. Para tal foi
Controladoria
criada toda uma estrutura operacional de gestão de risco para dar suporte
aos objetivos estratégicos.
Proteção do negócio, com objetivo de dar continuidade e foco dos
Coordenação do
investimentos no sentido de dar uma direção dos esforços e energia para o
Banco de Talentos
que realmente interessa, pois os recursos são escassos.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Para os nove entrevistados houve quinze elementos considerados como principais
objetivos estratégicos no planejamento da gestão de riscos, e sua incidência consta
do Gráfico 4.

Gráfico 4 – Principais objetivos estratégicos no planejamento da gestão de risco
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pode ser percebido pelo Gráfico 4 que a necessidade de otimização de decisão de
investimentos foi considerada pelos entrevistados o principal objetivo estratégico
buscado no planejamento da gestão de riscos. A identificação e tratamento dos
riscos, a criação de valor nos negócios, a excelência no atendimento a clientes e a
criação de novos produtos foram entendidos igualmente pelos entrevistados em
segundo lugar. Dez elementos foram entendidos como principais objetivos por oito
dos entrevistados: cultura e conscientização interna; fixação na missão, visão e
valores da empresa; ajuste na estrutura organizacional de gestão de riscos; boa
governança, eficiência e qualidade operacional; investir em market share em regiões
específicas; tecnologia; aperfeiçoamento do capital humano; busca de novos
mercados e maior inserção no mercado de varejo. O entrevistado do Departamento
de Operações não se posicionou alegando ter participado muito pouco das
discussões dos objetivos estratégicos.
Conforme o IBGC (2007), não existe consenso aplicável a todas as organizações e
uma prévia classificação dos riscos deve contemplar as particularidades do negócio,
do mercado e do setor de atuação. Assim, classificar a natureza dos riscos é
importante porque permite sua agregação de uma forma organizada (estratégica,
operacional ou financeira) em função das áreas afetadas. No segmento financeiro, o
órgão regulador estabelece como boa parte dos riscos deve ser agrupada. Os riscos

estratégicos estão associados à eficácia das tomadas de decisão da alta
administração e podem gerar perda substancial no valor econômico da organização.
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.
O gerenciamento de riscos corporativos, segundo a metodologia ERM, é composto
de oito componentes diretamente relacionados com os objetivos perseguidos pela
organização: (1) ambiente interno (cultura e a influência sobre a consciência de risco
de seu pessoal, a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a
integridade e os valores éticos); (2) determinação de objetivos estratégicos a partir
da missão da organização); (3) identificação de eventos internos e externos que
influenciam o cumprimento dos objetivos de uma organização devem ser
identificados e classificados entre riscos e oportunidades); (4) avaliação de riscos
considerando-se sua probabilidade e seu impacto); (5) resposta ao risco evitando,
aceitando, reduzindo ou compartilhando uma série de medidas para alinhar os riscos
com a tolerância e o apetite ao risco da organização); (6) atividades de controle, em
que políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para assegurar
que as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia; (7) informações e
comunicações identificadas, colhidas e fluindo em todos os níveis da organização);
(8) monitoramento, em que a integridade da gestão de riscos corporativos é
monitorada continuamente e são feitas as modificações necessárias (IBGC, 2007).
De acordo com Fishkin (2006), o desafio dos executivos não se encontra apenas no
reconhecimento de novos riscos, mas também na tomada de decisão de quais
iniciativas implementar, o que será mais adequado para a organização, qual o uso
mais eficaz de tempo e dinheiro e quais as prioridades. As respostas a essas
questões envolvem discernimento e discriminação, além de requerer o julgamento e
a intuição do executivo para formular as melhores ações estratégicas para a
organização.
O Quadro 14 apresenta os principais gargalos percebidos que motivaram a
contratação de uma empresa de consultoria externa para sua identificação.

Quadro 14 – Principais gargalos motivadores da contratação de uma consultoria externa (CONS)
6.
QUAIS OS PRINCIPAIS GARGALOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE MOTIVARAM A EMPRESA A
b
CONTRATAR UMA CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO DA
GESTÃO DE RISCOS?
Não havia gargalos. A ideia era absorver a tecnologia de gestão de
Coordenador da
riscos e fazer uma matriz estratégica e um modelo operacional para dar
Auditoria de Gestão
mais segurança à empresa na condução dos negócios e consequente
de Risco - Holding
aumento de rentabilidade.
Não havia gargalo, a motivação foi uma busca sistematizada de
Membro do Conselho
apuração, controle e monitoramento do risco para manter a
de Administração
sustentabilidade.
Departamento de
Não havia gargalos, na minha percepção uma gestão que desenvolve
Operações
uma cultura de antecipação dos problemas é de muito bom senso.
Não havia gargalo. Foi uma necessidade de visão de futuro, com ações
preventivas em relação ao risco. Foi feita a contratação da consultoria
Projetos Estratégicos
para que houvesse um alinhamento do entendimento da metodologia e
dos conceitos que envolvem a gestão de riscos. Havia um gap, um
desalinhamento desses conceitos que precisavam ser corrigidos.
A motivação da contratação da consultoria não aconteceu em função de
nenhum gargalo na prestação de serviços. A contratação se deu no
Departamento de
sentido de saber o que era gestão de riscos, conhecer a metodologia e o
Controles e Riscos
processo. Nós precisávamos de uma estrutura para o desenvolvimento
da gestão, alinhamento de conceitos e caminhos a serem seguidos.
Existiam gargalos localizados, mas que não foram motivadores para a
contratação. Foi algo mais amplo que motivou a chamada da
Coordenação de
consultoria, para a definição de uma metodologia, para mostrar como
Controle de Riscos
fazer, para mostrar como conduzir a gestão, para um alinhamento de
conceitos, uma verdadeira tradução de uma metodologia aplicada.
Não houve nenhum problema interno ou dificuldade na empresa. A
Gestão de riscos –
contratação da consultoria teve como objetivo a transferência de uma
Holding
metodologia de gestão de riscos que ensejaria mudanças e inovação,
criando um diferencial competitivo através de uma atuação preventiva.
Em princípio a contratação da Consultoria foi feita para que a empresa
assimilasse o modelo de gestão de risco de forma integral, e não em
razão de algum gargalo específico em prestação de serviços. Entretanto
percebemos que não havia um conhecimento prático, real de execução
Controladoria
da gestão. Ela apresentou um produto de prateleira. A contribuição foi
em termos de orientação, de como estruturar as ideias, como fomentar o
assunto na empresa, esclarecimento dos conceitos, definição de uma
metodologia e na catalogação dos principais riscos.
Não havia gargalos, foi uma busca de know-how. Além de dar
credibilidade ao trabalho, com a utilização do “nome” da consultoria,
Coordenação do
buscamos completar a competência que nos faltava com os
Banco de Talentos
profissionais que foram disponibilizados por ela para o desenvolvimento
das atividades adicionais inerentes ao processo de gestão.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 5 demonstra o consenso e o dissenso dos nove entrevistados quanto à
motivação de contratação da empresa de consultoria (CONS).

Gráfico 5 - Principais gargalos motivadores da contratação de uma consultoria externa (CONS)
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

De maneira geral houve consenso na percepção dos entrevistados quanto aos
objetivos visualizados para a contratação da consultoria. Dos nove, apenas um
(Gestor de Riscos da Holding) não enxergava grandes problemas (gargalos) na
prestação de serviços que justificasse a contratação externa. O que se desejava era
a criação de uma matriz estratégica e de um modelo operacional mais adequado à
realidade da empresa, uma metodologia de monitoramento de risco para manter a
sustentabilidade, o desenvolvimento de nova cultura para o quadro

laboral no

sentido de antecipar sempre os problemas, ou seja, um alinhamento para
conscientização do quadro laboral, e isso implicava busca de know-how e o
aprimoramento de competências existentes e permeadas pela empresa.
Na opinião de Tavares (2000), cada estratégia exige qualificações e exigências
distintas para seu sucesso e isso resulta das diferenças do modelo organizacional,
dos padrões de investimentos e dos tipos de lideranças e culturas de aprendizagem
em uma empresa. Assim, uma empresa deve articular sua estratégia genérica com
sua estratégia interna para a geração de vantagem competitiva.
Também Kaplan (2004) sugere que estratégias e, consequentemente, seus
indicadores de desempenho englobem quatro perspectivas empresariais específicas
que, em conjunto, denominam-se ‘Balanced Scorecard’, envolvendo o âmbito
financeiro (principais indicadores de sucesso de uma empresa), o cliente (sua

satisfação, retenção e crescimento dos negócios por cliente), os processos Internos
(desempenho das estratégias responsáveis por entregar produtos ou serviços com
valor aos clientes) e, por fim, o aprendizado e crescimento (mensuração da
capacitação das pessoas, a tecnologia utilizada pela empresa e o clima
organizacional).
O Quadro 15 apresenta as informações das áreas prioritariamente visualizadas para
o planejamento estratégico dos riscos.
Quadro 15 – Áreas prioritárias do planejamento estratégico de risco
7.
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RISCOS DA
b
EMPRESA ENVOLVEU PRIORITARIAMENTE QUAIS ÁREAS?
Definidos os riscos estratégicos a empresa propôs um plano que previa
Coordenador da
ação simultânea em todos os riscos elencados. Alguns foram mais
Auditoria de Gestão
fáceis de executar como, por exemplo, o acompanhamento da empresa
de Risco - Holding
em assuntos de legislação/governo e para tal foi melhor estruturado o
escritório em Brasília para esse acompanhamento.
Membro do Conselho
Todas as áreas, sem distinção, dentro de uma visão holística.
de Administração
No momento em que a Holding transferiu para a empresa o processo e
Departamento de
a responsabilidade não houve prioridade. Alguns setores abrangiam
Operações
uma área maior de risco, mas todos atacando ao mesmo tempo.
Houve um envolvimento de todos em um mesmo nível na construção do
Projetos Estratégicos
projeto, diretoria e associados.
Departamento de
Todo o comitê de direção, a área de planejamento estratégico e o
Controles e Riscos
departamento de projetos.
Coordenação de
O comitê de direção e o departamento de planejamento de projetos.
Controle de Riscos
O departamento financeiro, pois havia uma necessidade do controle de
Gestão de riscos –
garantia das receitas, e no departamento de operações, que é
Holding
extremamente vulnerável por ser tudo virtual. Qualquer desvio nesses
setores é muito representativo para o negócio.
O comitê de direção e o departamento de planejamento estratégico.
Controladoria
Foram responsáveis por catalogar e compilar os principais riscos
estratégicos da empresa.
Coordenação do
A área financeira e o departamento de planejamento de projetos.
Banco de Talentos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 6 esclarece os pontos de vista dos respondentes quanto às áreas
prioritariamente visualizadas para o planejamento estratégico.

Gráfico 6 - Áreas prioritárias do planejamento estratégico de risco
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pelo Gráfico 6, constata-se que o Coordenador de Auditoria da Gestão de Riscos
percebeu que a área de controle jurídico era importante no sentido de proteger a
empresa quanto à legislação do setor, sempre complexa, e providenciou a
instalação de um escritório em Brasília, DF. O membro do Conselho, o encarregado
do Departamento de Operações e o de projetos estratégicos entenderam que todas
as áreas deveriam ser envolvidas no planejamento. A área financeira foi considerada
prioritária pelo Coordenador do Controle de Riscos, pelo Gestor de Riscos da
holding e pela Coordenadora do Banco de Talentos. O Chefe do Departamento de
Controles estratégicos e o da Controladoria visualizaram a necessidade de atuação
mais direta no Comitê de Direção e no Departamento de controle estratégico. A área
de projetos foi considerada prioritária pela Coordenadora do Banco de Talentos e
pelo Chefe do Departamento de Controles estratégicos.
Nesse aspecto de definição de seleção de área para um planejamento estratégico,
pode-se recorrer a Santos et al. (2000), para quem a informação e a incerteza estão
relacionadas com o número de dados necessários que deverão ser fornecidos ou
estar presentes para reduzir a incerteza.
Conforme Mullich (2010), a literatura enfatiza que a implementação de uma gestão
de riscos é complexa, pois requer disciplina e pensamentos consistentes, além de
frequentemente necessitar da ampliação de coleta, gerenciamento e análise dos
dados utilizados para o estabelecimento dos riscos. Diversamente de visualizar os

riscos como acasos, incidentes e problemas a evitar, o ERM se torna um processo
de informações estratégicas que levam a muitas oportunidades.
O Quadro 16 apresenta as respostas solicitadas para a percepção do percentual de
participação e envolvimento das áreas prioritárias do planejamento. Como pode ser
observado, nenhum dos entrevistados quantificou seu posicionamento.
Quadro 16 – Percentual de participação e envolvimento das áreas prioritárias do planejamento
8.
ESTAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARTICIPARAM DO
b
PLANEJAMENTO? COM QUAL INTENSIDADE (PERCENTUAL)?
Coordenador da
Houve participação do corpo diretivo como um todo, de todas as áreas,
Auditoria de Gestão
e a entrega foi muito grande.
de Risco - Holding
Membro do Conselho
Todas participaram intensamente, sem escala de prioridade,
de Administração
principalmente no levantamento dos riscos.
Há um processo de aculturamento, gradual e que leva tempo. Na
Departamento de
operação, especificamente, o envolvimento dos associados é intenso e
Operações
a ideia é trabalhar no curto prazo, separando o que é problema e o que
é risco.
Houve um envolvimento de todas as diretorias, coordenado pela
diretoria financeira, dentro de suas áreas de competência, sendo
Projetos Estratégicos
destinado a todas o tempo necessário para analisar e levantar os
diversos riscos através de entrevistas e reuniões com participação,
inclusive, dos associados.
Departamento de
Todas participaram com muita intensidade, apenas o departamento de
Controles e Riscos
projetos um pouco menos.
Todos participaram ativamente do processo através de workshops, com
Coordenação de
reflexões profundas do que seria risco para a empresa, não apenas os
Controle de Riscos
imediatos ou evidentes, mas os que poderiam surgir à frente.
Participaram intensivamente, mas todas as outras áreas também
Gestão de riscos –
tiveram grande participação, pois houve um envolvimento de toda a
Holding
empresa.
Controladoria
Participaram intensamente com a ajuda dos outros departamentos.
Coordenação do
Sim, participaram com força total em todas as etapas. Hoje temos uma
Banco de Talentos
equipe própria para esta gestão.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 7 demonstra o amplo consenso dos respondentes quanto à participação e
envolvimento das áreas no processo do planejamento estratégico, mas, como pode
ser constatado pelas respostas do Quadro 16, ninguém quantificou esse quesito
como solicitado.

Gráfico 7 - Participação e envolvimento das áreas prioritárias do planejamento
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Para oito dos nove entrevistados, houve ampla adesão ao planejamento. Apenas o
Chefe do Departamento de Operações divergiu, considerando ter havido média
intensidade, e o Chefe do Departamento de Controles e Riscos avaliou o
comprometimento do Departamento de Projetos Estratégicos como baixo.
Como bem afirma Fishkin (2006), dados consistentes podem transformar opiniões
controversas em discussões responsáveis por meio do comprometimento dos
envolvidos no processo.
Para Tavares (2000), o comprometimento refere-se ao estabelecimento e
cumprimento de compromissos em relação ao que se propõe realizar. Pode-se
inferir, então, que a ausência do comprometimento interfere no atendimento aos
objetivos estratégicos.
O Quadro 17 apresenta as respostas quanto ao processo de comunicação prévia
das mudanças para a implementação da gestão de riscos.

Quadro 17 – Processo de comunicação prévia das mudanças para a implementação da gestão
de riscos
9.
HOUVE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A TODOS OS
NÍVEIS HIERÁRQUICOS QUANTO ÀS MUDANÇAS PARA A
b
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
Não. Foi um processo seletivo, chegando ao 2º nível de gerência
apenas. Para os níveis mais baixos, até o “chão de fábrica”, existe
Coordenador da
apenas a informação de que existe um processo de gestão de risco em
Auditoria de Gestão
andamento. Agora, com a criação dos indicadores de performance, os
de Risco - Holding
níveis de acompanhamento serão mais detalhados para os demais
colaboradores.
Houve convocação dos gestores para participar de um processo onde o
propósito foi muito bem definido, que era o de implantar um modelo de
Membro do Conselho
gestão de risco, as medidas que seriam tomadas e sua efetividade do
de Administração
processo. Foi direcionado, inicialmente, às pessoas que estavam ligadas
ao Plano Estratégico da Empresa – Direção. Posteriormente foram feitas
comunicações e dado feedback a todos do andamento dos trabalhos.
Não, está acontecendo, é um processo top down, está chegando agora
Departamento de
no chão de fábrica. Comunicação é fundamental e existe uma diferença
Operações
na visão de risco conforme o nível hierárquico.
Sim, houve comunicação e participação de todos da direção, gerência e
Projetos Estratégicos
coordenação no sentido de se levantar os principais riscos estratégicos
da empresa.
Sim, dentro do escopo da gestão de riscos e de acordo com as áreas
Departamento de
contempladas. Definido o portfólio de riscos estes foram devidamente
Controles e Riscos
explicados para os diversos níveis da empresa.
Sim, para as diretorias, coordenações e gerências. Para alguns de
Coordenação de
forma mais aprofundada e para outros não, de acordo com o projeto de
Controle de Riscos
implantação proposto. O objetivo era nivelar conhecimento e alinhar
conceitos.
Sim. A 1ª etapa envolveu o CEO e a alta direção. Num segundo
momento foi divulgado para todos através de talkshow onde o projeto foi
Gestão de riscos –
Holding
apresentado para o público interno e havia um diálogo aberto onde
todos podiam discutir o que quisessem em relação ao modelo.
Sim, através de fóruns, palestras e seminários promovidos pela Holding
Controladoria
e pela empresa de consultoria.
Sim, na minha área especificamente. Não posso dizer com certeza
Coordenação do
sobre as outras, houve comunicação e treinamento em todos os níveis,
Banco de Talentos
até no jovem aprendiz.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Percebe-se pelo Quadro 17 que as afirmativas sinalizam negativas.
O Gráfico 8 a seguir demonstra os posicionamentos dos nove entrevistados.

Gráfico 8 - Processo de comunicação prévia das mudanças para a implementação da gestão
de riscos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 8 demonstra que para três respondentes houve um processo prévio para
as comunicações sobre as mudanças que viriam, tendo ocorrido em duas etapas e
com resultados satisfatórios. Contudo, para a maioria, a comunicação ocorreu
seletivamente em níveis.
Para a ISO 310000 (2009), todas as partes interessadas (internas e externas)
devem ser comunicadas e consultadas durante todas as fases do processo de
gestão de riscos.
O Quadro 18 apresenta as respostas mediante o questionamento se houve
comunicações sistemáticas para todos os níveis ao longo do processo de
implementação.

Quadro 18 – Processo de comunicação sistemática das mudanças durante a implementação
da gestão de riscos
10.
HOUVE COMUNICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS A
TODOS OS NÍVEIS HIERÁRQUICOS DURANTE A
b
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
Coordenador da
Auditoria de Gestão
de Risco - Holding
Membro do Conselho
de Administração
Departamento de
Operações
Projetos Estratégicos
Departamento de
Controles e Riscos

Coordenação de
Controle de Riscos

Gestão de riscos –
Holding

Controladoria

Somente para os níveis mais altos, direção e gerência. Para os outros
apenas informações genéricas, observando os grupos hierárquicos.
Sim, houve diversas comunicações intermediárias no sentido de dar
andamento e desenvolvimento da metodologia, um monitoramento.
Sim, e continua em andamento. São dados treinamentos em todas as
regionais de operação para definição de critérios, parâmetros, absorção
da cultura de gestão de risco e para que haja similaridade cultural com a
holding.
Sim, na medida em que os trabalhos foram desenvolvidos.
Sim, inclusive através de teleconferências e fóruns para todos os
associados com objetivo de aplicar um plano de aculturamento na
empresa. Estamos ainda disponibilizando um Box físico e eletrônico com
todas as informações da gestão de riscos, da política, do mapa de
riscos. É um processo de comunicação que tem um fluxo contínuo.
Sim, diversas comunicações intermediárias ainda são feitas para um
bom nivelamento na empresa. É um trabalho contínuo de comunicação,
muito importante para esclarecer o que é a gestão de risco para todos
associados, possibilitando efetivamente a prática da gestão.
O comitê executivo replicou para as demais áreas todas as
comunicações necessárias, em efeito cascata, disseminando o
programa, esclarecendo, por exemplo, o que vinha a ser controle e
risco. Sempre no sentido de dar conhecimento do processo de gestão.
Sim, o envolvimento com as áreas para detalhamento do plano de ação
para definição dos KPIs foi intenso, demandando várias reuniões para
entrar no DNA das pessoas.

Coordenação do
Sim, houve comunicação e participação intensa.
Banco de Talentos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 9 esclarece as respostas relacionadas no Quadro 18.

Gráfico 9 - Processo de comunicação sistemática das mudanças durante a implementação da
gestão de riscos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pode ser observado no Gráfico 9 que o Coordenador de Auditoria da Gestão de
Risco da holding respondeu de forma totalmente diferenciada de todos os outros oito
respondentes, considerando que as comunicações aconteceram ao longo da
implementação apenas para os níveis superiores e genéricas para os níveis
intermediários. Para os demais, houve comunicações sistemáticas para todos os
níveis.
Essa situação não condiz com as instruções da norma ISO 31000 (2009) quanto ao
relacionamento entre os princípios da gestão de riscos, estrutura e processo, que se
baseia, entre outros fatores, nas melhores informações disponíveis, é feita sob
medida, considera fatores humanos e culturais, é transparente e inclusiva, dinâmica,
interativa e capaz de reagir a mudanças. Com isso, facilita a melhoria contínua da
organização.

4.2.3 Identificação dos fatores críticos de sucesso e fracasso na gestão de
riscos
Foram colocadas cinco perguntas para atingir o terceiro objetivo específico:
identificar os fatores críticos de sucesso e de fracasso na gestão de riscos
(QUADROS 19 – 23).
O Quadro 19 apresenta as respostas sobre os problemas mais importantes
percebidos na implementação da gestão de riscos.

Quadro 19 – Problemas mais importantes percebidos na implementação da gestão de riscos
11.
NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS HOUVE
C
PROBLEMAS? CITE OS MAIS IMPORTANTES.
A forma de apresentação do programa, feita pelo Consultor contratado, gerou
uma insatisfação geral, pois foi dado um tratamento que desmerecia a
capacidade dos diretores e gerentes, que são altamente qualificados, e que não
aceitaram passivamente a abordagem. Esse funcionário da Consultoria foi
Coordenador
posteriormente afastado do processo.
da Auditoria
A direção da empresa queria implementar a gestão de riscos com a condição de
de Gestão de
não aumentar custos. A ideia era aproveitar o pessoal da casa, aumentando as
Risco atribuições deles, de forma que não houvesse custo adicional para a empresa.
Holding
Não conseguiam nesse primeiro momento perceber as vantagens que uma
gestão eficiente dos riscos traria para a empresa.
Já havia um projeto em desenvolvimento, chamado 2013, onde já se previa
controle de risco em diversas áreas e nesse momento inicial houve receio de
que houvesse interferência no já estava desenvolvido pela própria empresa.
Houve dificuldades de entendimento dos conceitos que envolvem a metodologia
Membro do
e o alinhamento desses conceitos de uma maneira geral, principalmente na
Conselho de
definição de indicadores de desempenho, KPIs, pois a análise é
Administração
predominantemente qualitativa.
Dificuldade eu diria. O entendimento do que seria gestão de risco, definição de
critérios e a metodologia. A dinâmica de implementação também exigiu muito
tempo, foi uma evolução paulatina. As mudanças são profundas, há uma ruptura
Departamento
na maneira de resolver os problemas, boas informações são geradas para
de Operações
mapeamento dos riscos que poderiam comprometer a estratégia da empresa, a
necessidade de adaptação do planejamento dos riscos com a realidade da
empresa e a capacidade de se avaliar riscos de impactos na comunidade no
retorno do acionista.
A empresa tem uma cultura muito forte de entrega de resultados e o que
aconteceu foi certa apreensão da forma como as pessoas iriam se encaixar no
Projetos
Estratégicos
processo. Além disso, não havia um banco de informações dos riscos passados
de forma estruturada.
Houve um cuidado em discernir risco do medo, pois havia uma dificuldade no
entendimento do conceito de risco.
Departamento
Havia também uma preocupação das informações para a gestão de risco não
de Controles e
serem apropriadas à gestão, mas apenas por conta de se dar uma resposta
Riscos
para a alta administração, exigência de resultados, quanto ao andamento dos
trabalhos, ou seja, havia um cuidado grande na avaliação do retorno.
Não, foi tranquilo. A falta de conhecimento inicial atrapalhou um pouco. Houve
Coordenação
uma boa integração, grande curiosidade e expectativa por parte dos associados.
de Controle
Havia sempre uma pergunta no ar: “quando seriam procurados pelo comitê para
de Riscos
iniciarem os trabalhos de gestão de riscos”?
Não. A receptividade da empresa foi grande. O programa de gestão de riscos foi
incluído no departamento de planejamento dos projetos. Tivemos um processo
Gestão de
riscos –
demorado, mas natural, de quem está descobrindo como fazer a gestão, um
Holding
conhecimento muito novo. Exigia treinamento para alinhamento do
conhecimento nos diversos níveis da organização.
Vários, e os principais foram que não existia uma receita pronta, era um cenário
que tinha que ser construído. Não havia um ponto de partida, um benchmark a
Controladoria
ser seguido. A forma de condução do processo foi redirecionada algumas vezes
em função de uma estrutura de reportes e KPIs inadequados e além disso as
ferramentas de gestão eram todas caseiras.
Coordenação
Foi difícil, mas não houve problemas. A inércia da fase inicial foi um processo
do Banco de
lento para ser vencido. Foram muitas dúvidas quanto à decolagem do projeto. A
Talentos
vinda da consultoria deu um grande impulso.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 10 sintetiza as respostas sobre os problemas mais importantes percebidos
na implementação da gestão de riscos.

Gráfico 10 - Problemas mais importantes percebidos na implementação da gestão de riscos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Como demonstra o Gráfico 10, houve dificuldades de entendimento dos conceitos da
metodologia de gestão de riscos percebidas pelo Membro do Conselho, pelo
Departamento de Operações e de Controles e Riscos, pela Coordenação de
Controle de Riscos, pelo Gestor de Riscos da holding, pelo Controller e pela
Coordenadora do Banco de Talentos. O Coordenador de Auditoria da Gestão de
Riscos da holding citou como problema a forma de apresentação do processo da
gestão por membro da Consultoria, que impactou a todos os gerentes e diretores
negativamente, o interesse da alta administração apenas com a redução de custos,
sem visualizar os benefícios que a gestão de custos traria, e a insegurança que foi
gerada na equipe como um todo. Deficiência na comunicação foi citada como
problema na implementação do projeto pelo Chefe do Departamento de Projetos
estratégicos e pelo Chefe do Departamento de Controles e Riscos. Conforme o
Controller, houve problemas com os inúmeros ajustes necessários.
Conforme Chapman (2006) e Las Casas (2006), a diretoria de qualquer organização
deve valorizar seu pensar estratégico, traduzido por um exercício mental que deve
ser desenvolvido a partir de uma base sólida de conhecimentos tanto do mercado e
seus subgrupos, como também das limitações dos recursos da empresa. É um
trabalho de ordem prática e eminentemente técnico, que auxilia os administradores a

aperfeiçoarem seu desempenho e dá coerência e sentido para as atividades das
organizações.
O Quadro 20 apresenta a percepção dos entrevistados quanto aos problemas
impeditivos da implementação da gestão de riscos.
Quadro 20 – Percepção de problemas impeditivos da implementação da gestão de riscos
12.
ESSES PROBLEMAS IMPEDIRAM A
C
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
Coordenador da
Auditoria de Gestão
de Risco - Holding
Membro do Conselho
de Administração
Departamento de
Operações
Projetos Estratégicos
Departamento de
Controles e Riscos

Não, o grupo que estava à frente da implementação do programa era de
primeira.
Não, tornou o processo um pouco mais difícil, mas todos foram
superados.
Não, apenas reduziram a velocidade de implementação, mas todos os
obstáculos foram vencidos.
Não houve problemas, apenas dificuldades naturais.
Não, houve um consumo maior de energia e tempo de análise. Foi
necessário também a criação de uma estrutura melhor, como
coordenações, para acelerar os trabalhos.
Não, apenas um processo natural de conhecimento da metodologia e
conceitos.

Coordenação de
Controle de Riscos
Gestão de riscos –
Não, apenas uma demora natural.
Holding
Controladoria
Não, todas as pedras foram destruídas pelo caminho.
Coordenação do
Não, está funcionando.
Banco de Talentos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pelo Quadro 20 pode ser observado que as respostas não divergiram, ou seja, a
implementação da gestão de riscos foi considerada como de ritmo normal, tendo em
vista sua complexidade, tendo sido ressaltadas a importância de uma estrutura
adequada e a capacitação dos executivos da empresa.
O Quadro 21 apresenta a percepção de sucesso da gestão de riscos em algumas
áreas.

Quadro 21 – Percepção de sucesso da gestão de riscos maior em algumas áreas e/ou aspectos
13.
NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS,
C
HOUVE SUCESSO EM ALGUMAS ÁREAS. CITE 3 ASPECTOS
BEM-SUCEDIDOS NA EMPRESA.
Como já havia um projeto em andamento, o 2013, o que houve de fato
foi uma sinergia com o modelo de gerenciamento de risco que estava
Coordenador da
sendo proposto. O que não tinha sido contemplado inicialmente no 2013
Auditoria de Gestão
e detectado pelo novo modelo foi imediatamente absorvido no projeto
de Risco - Holding
como um todo, uma complementação para controle dos 14 riscos
estratégicos identificados pela empresa.
Nos riscos estratégicos não houve separação em áreas. O
Membro do Conselho
acompanhamento é por evento de risco que pode envolver mais de uma
de Administração
área.
Departamento de
Não respondeu.
Operações
Duas estruturas estavam mais amadurecidas para recepcionar e dar
uma melhor resposta à metodologia de gestão de riscos, Tecnologia da
Projetos Estratégicos
Informação e Operação/Engenharia, em razão da experiência adquirida
com o maior número de ocorrências registradas. Tinham, por natureza,
uma melhor percepção do que era risco.
Mais fácil na área de operações em razão da liderança desse setor
entender que tinha tudo a ver com sua área. Comprou bem a ideia e o
Departamento de
comitê entrou com a metodologia para auxiliar. O departamento de
Controles e Riscos
projetos também assimilou bem a metodologia e incorporou em todos os
estudos projetos de mitigação de riscos.
Nos setores de operações/técnica e TI – tecnologia da informação já
existia uma preocupação grande quanto aos controles de riscos bem
Coordenação de
como uma provocação quanto a essa necessidade. Já existia trabalho
desenvolvido nessas áreas que foram absorvidos pelo projeto maior de
Controle de Riscos
gestão de riscos da empresa. A partir daí passaram a alinhar conceitos
e identificar novos riscos.
Entendo que houve sucesso em todas as áreas. Como na operação o
Gestão de riscos –
risco é mais claro houve uma sinergia imediata. O serviço tem que estar
Holding
à disposição do cliente 24 horas. Já havia um trabalho desenvolvido,
estava mais claro para eles a gestão de riscos.
Não houve resistências e algumas áreas viram no processo
Controladoria
possibilidades de melhorias nos controles internos e por consequência
na tomada de decisões. Todas se beneficiaram.
Sim, na diretoria de Talentos Humanos os progressos foram
significativos em curto prazo; na área financeira a própria linguagem
Coordenação do
deles facilitou a assimilação do modelo além de estarem no comando; e
Banco de Talentos
o departamento de planejamento de projetos já trabalhava com
conceitos de risco o que ensejou uma sinergia.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 11 sintetiza a percepção de sucesso da gestão de riscos em algumas
áreas.

Gráfico 11 - Áreas e aspectos bem-sucedidos na implementação de gestão de riscos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 11 demonstra que o Coordenador de Auditoria de Gestão de riscos
afirmou ter havido sinergia com o modelo de gerenciamento proposto, houve
controle

dos

14

riscos

estratégicos

identificados,

mas

foi

necessária

a

complementação de alguns aspectos. O membro do Conselho e o responsável pela
Controladoria consideraram que não houve separação de áreas, e que todas foram
envolvida e bem sucedidas, mas o membro do Conselho ressaltou que eventos de
riscos podem envolver mais de uma área. Os responsáveis pelo Departamento de
Controle de Riscos, pela Coordenação de Controle de Riscos, de Gestão de riscos
da holding e pela Coordenação do Banco de Talentos visualizaram as áreas de
Operações e de Projetos como as mais bem-sucedidas. O chefe dos Projetos
Estratégicos considerou as áreas de Tecnologia da Informação, de Operações e
Engenharia como as maior sucesso. A Coordenação do Banco de Talentos também
considerou o Departamento Financeiro e de Recursos Humanos como os mais bemsucedidos.
O Quadro 22 apresenta os posicionamentos dos nove entrevistados quanto às
tomadas de decisão mais importantes relacionadas à redução dos riscos
corporativos.

Quadro 22 – Tomadas de decisões mais importantes relacionadas à redução dos riscos
corporativos
14.
QUAIS FORAM AS DECISÕES MAIS
C
IMPORTANTES TOMADAS PARA REDUZIR OS RISCOS
CORPORATIVOS?
Coordenador da
Busca de novos mercados e o acompanhamento imediato da legislação
Auditoria de Gestão
através do escritório em Brasília.
de Risco - Holding
O que houve foram planos de ação e não decisões para atingir os
Membro do Conselho
targets em desenvolvimento. Ainda não se tem essa medida de
de Administração
mudança de patamares, de impacto e probabilidade dos riscos
elencados.
Disseminação da metodologia em nível gerencial e a definição dos
Departamento de
riscos estratégicos pela Holding. Foi feito um plano de ação para se
Operações
chegar no nível de risco desejado.
Discussão de forma aberta, no comitê, colocando os problemas/riscos
em pauta; decisões de estruturação de projetos, de áreas e equipes
para dar resposta aos riscos; contratação de consultorias; aquisição de
Projetos Estratégicos
ferramentas; estruturação e consolidação de novas diretorias como, por
exemplo, a criação de uma diretoria específica para o varejo; criação de
assessoria de riscos regulatórios para suporte à presidência.
Risco regulatório, de monitoramento, de forma reativa com material de
acompanhamento, ocasionando uma mudança de postura da empresa
Departamento de
dentro desses movimentos regulatórios. Em relação aos talentos
Controles e Riscos
humanos através de projeto de capacitação e treinamento e uma política
de retenção desses profissionais.
Coordenação de
Houve a estruturação de um plano de ação para identificação e
Controle de Riscos
mapeamentos dos riscos estratégicos da empresa.
Fortalecer controles utilizando uma matriz de riscos e através dela
Gestão de riscos –
decidir se vai á é muitas das vezes o grau de risco é inerente ao
Holding
negócio.
Até certo momento a condução da gestão de risco estava a cargo da
Holding do grupo. A decisão em termos corporativos importante para
Controladoria
redução dos riscos aconteceu quando a responsabilidade da gestão foi
transferida para o presidente da empresa e tudo passou a engrenar
melhor na empresa.
Apoio e cobrança da alta administração e da presidência, ocasionando
um forte impacto na organização em razão da comunicação a respeito
Coordenação do
da gestão de risco; ser governado pelo departamento de planejamento
Banco de Talentos
de projetos, onde todo e qualquer projeto para ser aprovado tem que
necessariamente contemplar os riscos envolvidos e a definição do
“dono” de cada risco, responsabilidades bem definidas.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Kaplan (2004) enfatiza a importância de um plano estratégico abrangente e que
possua metas desdobradas até o último nível da pirâmide organizacional. De acordo
com o autor, as metas estratégicas desdobradas em cada nível organizacional
devem ser avaliadas por indicadores de desempenho, cujo resultado mostrará se as
estratégias implementadas estão gerando resultados.
Para resumir as tomadas de decisão mais importantes com a finalidade de reduzir o
ricos corporativos, segue-se o Gráfico 12.

Gráfico 12 - Decisões mais importantes para reduzir riscos corporativos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Conforme o Gráfico 12, pode-se perceber que o Chefe dos Projetos Estratégicos
enfatizou cinco pontos: a instalação de um escritório em Brasília para o
acompanhamento das normas regulatórias, sempre alteradas, definição de pontos
de ação e não de decisão, disseminação da metodologia e matriz de risco, definição
dos riscos estratégicos, e a criação de nova diretorias. Na consideração de definição
de pontos de ação e não de decisão corroboraram com ele o membro do Conselho,
o chefe do Departamento de Operações, de Projetos Estratégicos e de Coordenação
de Controle de Riscos. Busca de novos mercados foi a decisão mais importante para
a Controladoria e para a Coordenação do Branco de Talentos. A disseminação da
metodologia e matriz de risco também foi visualizada como importante pelos
Departamento de Operações, de Projetos Estratégicos e Gestão de riscos da
holding. Capacitação, treinamento e política de retenção foi o entendimento do
Departamento de Controle e Riscos.
Pelas

respostas,

os

entrevistados

confirmaram

parcialmente

os

aspectos

visualizados pela literatura (TAVARES, 2000; CHAPMAN, 2006; FISHKIN, 2006;
DAMODARAN, 2009; ISO 31000, 2009).
O Quadro 23 explicita as respostas sobre as tomadas de decisão mais importantes
relacionadas à redução dos riscos operacionais.

Quadro 23 – Tomadas de decisão mais importantes relacionadas à redução dos riscos
operacionais
15.
QUAIS FORAM AS DECISÕES MAIS
C
IMPORTANTES TOMADAS PARA REDUZIR OS RISCOS
OPERACIONAIS?
Coordenador da
O controle da receita em novos produtos, pois a medição e o
Auditoria de Gestão
acompanhamento são muito complexos.
de Risco - Holding
Membro do Conselho
Existem planos de ação que ainda se encontram em fase de
de Administração
acompanhamento.
Departamento de
Ajustamento da visão gerencial com os técnicos e engenheiros para ver
Operações
se existem lacunas a serem preenchidas, troca de informações.
O efeito das medidas tomadas para redução dos riscos corporativos tem
efeito cascata para os operacionais, pois permeia os processos como
um todo envolvendo todas as equipes nos diversos níveis da
Projetos Estratégicos
organização. Especificamente quanto à vulnerabilidade das operações
foram desenvolvidos projetos de Tecnologia de informação e de rede
para garantir a sustentabilidade dos negócios.
O operacional é um desdobramento do estratégico. Houve um
Departamento de
desenvolvimento de novos produtos com foco na mitigação de riscos e
Controles e Riscos
um plano de melhoria do parque tecnológico, máquinas e sistemas.
O envolvimento do departamento de planejamento de projetos para gerir
Coordenação de
processos. Podemos dizer que os todos os projetos da empresa são
Controle de Riscos
governados por esse departamento no sentido de mitigar riscos.
Gestão de riscos –
Houve aproveitamento dos projetos já existentes no que diz respeito aos
Holding
controles da área operacional, utilizando o BSC.
Em termos operacionais a decisão de criação de uma coordenação
Controladoria
específica de gestão de risco na Telecom foi muito importante para
alavancar o processo.
Coordenação do
Não soube dizer.
Banco de Talentos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 13 sintetiza as considerações dos nove respondentes.

Gráfico 13 - Tomadas de decisão mais importantes relacionadas à redução dos riscos
operacionais
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 13 demonstra que com exceção da ênfase no Departamento de Projetos
para gerir processos, considerada pelo Coordenador do Controle de Riscos e
Controladoria, e da ausência de resposta por parte da Coordenadora do Banco de
Talentos, cada um dos outros seis respondentes considerou uma decisão, a saber:
controle de receita em novos produtos, planos de ação ainda indefinidos,
ajustamento da visão gerencial, efeito cascata para redução dos riscos corporativos,
plano de melhoria de tecnologia e sistemas, maiores controles da área operacional.
4.2.4 Soluções adotadas para prevenção e redução dos riscos na empresa
Foram colocadas cinco perguntas para atingir o quinto objetivo específico: informar
as soluções adotadas para prevenir ou mitigar os riscos na empresa (QUADROS 24
– 28).
O Quadro 24 apresenta a percepção dos entrevistados quanto aos objetivos
estratégicos para prevenir riscos corporativos e operacionais.
Quadro 24 – Objetivos estratégicos futuros para prevenção dos riscos corporativos e
operacionais detectados
CONTINUA
16.
DE AGORA EM DIANTE, O QUE A EMPRESA
d
PRETENDE FAZER PARA PREVENIR ESTES PRINCIPAIS
RISCOS CORPORATIVOS E OPERACIONAIS?
Coordenador da
Acompanhamento de validação dos riscos detectados e dos eventuais
Auditoria de Gestão
novos riscos, estratégicos e operacionais, em razão de novos produtos.
de Risco - Holding
São feitos planos de ação controlados pela metodologia de gestão de
Membro do Conselho
risco de modo que se vejam no futuro os resultados, sempre buscando
de Administração
melhorar, dependendo da eficácia dos que já foram implantados.
Fortalecer a metodologia de gestão de risco, evoluindo de forma a
utilizá-la nos diversos níveis da empresa, adaptando o modelo à sua
necessidade. Melhorar as ferramentas e dar mais treinamento aos
Departamento de
associados. A orientação é que a percepção de risco deve ser fornecida
Operações
por todos os stakeholders, multilateral, e a criação de uma matriz para
atacar esses riscos. Liberdade e compromisso de identificar e registrar o
risco.
Uma estrutura forte da coordenação de riscos; decidir os próximos
passos da empresa pela análise dos novos riscos que porventura serão
Projetos Estratégicos
assumidos; uma atualização constante da metodologia em todos os
níveis; e a participação da área de projetos no sentido de verificar a
capacidade de execução pela análise de risco dos projetos.
Acompanhamento sistemático, nos diversos níveis, existe um radar de
Departamento de
análise dos riscos identificados na medida em que se movimentam. Ex:
Controles e Riscos
se o risco de crédito mudar de patamar.

Quadro 24 - Objetivos estratégicos futuros para prevenção dos riscos corporativos e
operacionais detectados
CONCLUSÃO
16.
DE AGORA EM DIANTE, O QUE A EMPRESA PRETENDE FAZER
d
PARA PREVENIR ESTES PRINCIPAIS RISCOS CORPORATIVOS
E OPERACIONAIS?
Pretende-se fazer um monitoramento constante dos riscos buscando o
Coordenação de
tratamento adequado. É um movimento circular, com a descoberta de
Controle de Riscos
novos riscos, acompanhamento dos controles e a verificação da
eficiência desses controles, se de fato estão mitigando riscos.
Monitoramento contínuo com base nos indicadores levantados. O que
Gestão de riscos –
se precisa ainda definir é com que frequência esse monitoramento será
feito. Para os movimentos políticos e regulatórios, por exemplo, esse
Holding
acompanhamento tem que ser rigoroso e de curto prazo.
Um acompanhamento dos controles internos que estão sendo
implementados e um monitoramento constante dos indicadores de risco,
Controladoria
KPIs, desenvolvidos nessa gestão. Esses procedimentos darão uma
visibilidade muito grande dos riscos da empresa para os investidores, se
estão dentro de um patamar adequado ou não.
Fazer revisão de forma continuada sempre buscando atualização de
Coordenação do
novos possíveis riscos através de análise de relevância, dos já
Banco de Talentos
identificados e classificados.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 14 apresenta a síntese de posicionamentos dos nove entrevistados.

Gráfico 14 - Objetivos estratégicos futuros para prevenção dos riscos
corporativos e operacionais
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pelo Gráfico 14, constata-se que o acompanhamento de riscos detectados e dos
novos riscos foram considerados objetivos estratégicos futuros para prevenção dos
riscos corporativos e operacionais pelo Coordenador de Auditoria de Gestão de
riscos, pelo chefe do departamento de Projetos Estratégicos e de Controle de
Riscos, pelo Coordenador de Controle de Riscos, do Banco de Talentos e da Gestão

de riscos da holding. Planos de ação controlados pela metodologia de gestão de
risco foi o objetivo estratégico futuro selecionado pelo Coordenador de Auditoria de
Gestão de riscos, pelo membro do Conselho e pelos chefes dos departamentos de
Operações e de Projetos Estratégicos. A definição de apetite ao risco foi
considerado objetivo estratégico futuro pelo chefe do departamento de Projetos
Estratégicos. Maior treinamento foi o objetivo selecionado pelo chefe do
departamento de Projetos Estratégicos.
O Quadro 25 apresenta as respostas sobre a percepção da eficácia do planejamento
estratégico da gestão de riscos.
Quadro 25 – Percepção da eficácia do planejamento estratégico da gestão de riscos
17.
EM SUA OPINIÃO, O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
d
DA GESTÃO DE RISCOS FOI EFICAZ? EM QUAIS ASPECTOS?
Foi complicado, complexo e em constante mudança, um verdadeiro processo
de aprendizagem. Enxergar o projeto como um todo foi um desafio e seguir o
Coordenador da
cronograma extremamente penoso. No princípio era muito abstrato, faltava a
Auditoria de
parte concreta e o acompanhamento era difícil pois os subordinados desviavam
Gestão de Risco as atenções com apresentação e demonstração de resultados que não
Holding
interessavam, ou que não eram pertinentes ao projeto. Perceber a magnitude e
os grandes passos do projeto foi um grande desafio.
Sim. O plano estratégico seguido à risca na empresa e os objetivos
Membro do
estratégicos estão alinhados à metodologia de risco, uma ferramenta
Conselho de
complementar de obtenção dos objetivos estratégicos no sentido do
Administração
monitoramento.
Sim, foi bem conduzido como um plano na medida em que houve uma
Departamento de
definição clara da metodologia que seria utilizada. O processo é que ainda está
Operações
em amadurecimento.
Sim, foram feitas reuniões semanais para análise dos projetos no sentido de
Projetos
mitigar riscos, com metas muito bem estabelecidas, inclusive com remuneração
Estratégicos
variável.
Sim, havia um pensamento claro do que queríamos, mas sem saber como. Na
Departamento de
prática houve mudanças na medida em que os trabalhos eram desenvolvidos,
Controles e Riscos
um redirecionamento de acordo com a prática, que nos mostrou o que
funcionava ou não.
Está sendo, não na velocidade desejada. A implementação do controle de
Coordenação de
risco, da maneira como a empresa deseja, dentro dos objetivos estratégicos é
Controle de Riscos
um processo contínuo e demorado.
Foi, hoje nenhum projeto pode ser aprovado sem o planejamento estratégico
Gestão de riscos –
da empresa sendo que nesse planejamento tem que estar contemplada a
Holding
gestão do risco. Tem de haver esse alinhamento do planejamento com o risco.
Sim. A decisão de trazer a gestão para dentro da empresa foi um aspecto
muito importante e a estruturação que foi feita, internamente, quando se
nomeou um executivo para conduzir o processo e também a delegação de
Controladoria
responsabilidades por diretoria. Hoje nós temos o risco, o dono do risco e o
facilitador. O dono do risco é um diretor estatutário e o facilitador um executivo
da alta gerência.
Foi, contemplou todos os aspectos da empresa. A síntese dos riscos foi muito
Coordenação do
bem feita. Esse planejamento proporcionou uma comunicação bem
Banco de Talentos
estruturada, bom treinamento do pessoal, foi um bom modelo, enfim uma
governança de qualidade.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 15 sintetiza as respostas sobre a percepção da eficácia do planejamento
estratégico da gestão de riscos.

Gráfico 15 - Percepção da eficácia do planejamento estratégico da gestão de riscos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pelo Gráfico 15 contata-se que 7 entrevistados acharam que o planejamento foi
eficaz (membro do Conselho, Departamento de Operações, Projetos Estratégicos,
departamento Controle de Riscos, Gestão de riscos da holding, Controladoria e
Coordenadora do Banco de Talentos), 3 consideraram que o planejamento foi
complexo e em constante mudança (Coordenador de Auditoria de Gestão de riscos,
chefe do departamento Controle de Riscos, Coordenador de Controle de Riscos), 2
consideraram um verdadeiro processo de aprendizagem (Coordenador de Auditoria
de Gestão de riscos, Coordenador de Controle de Riscos), 4 entenderam que os
objetivos estratégicos estiveram alinhados à metodologia de riscos (membro do
Conselho, Departamento de Operações, Projetos Estratégicos, Gestão de riscos da
holding), e um considerou que a eficácia do planejamento se referiu à gestão de
riscos trazida para dentro da empresa (Controladoria), e também um se referiu à
comunicação bem estruturada e bom treinamento do pessoal (Coordenadora do
Banco de Talentos).
O Quadro 26 apresenta as respostas quanto aos principais conflitos percebidos na
implementação da gestão de riscos na empresa de telecomunicações analisada.

Quadro 26 – Principais conflitos percebidos na implementação da gestão de riscos da empresa
analisada
18.
QUAIS OS MAIORES CONFLITOS GERADOS NA
d
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
Houve conflitos de natureza pessoal em razão de comunicação equivocada
Coordenador da
e falta de liderança das pessoas que faziam a “ponte” de ligação entre a
Auditoria de
holding e a empresa. O desenvolvimento imediato, ou não, de software
Gestão de Risco específico para o modelo de gestão de risco que estava sendo
Holding
desenvolvido foi, por exemplo, um motivo de desavença entre algumas
lideranças da holding e empresa.
Membro do
Não houve. Foi feita uma revisitação do plano estratégico com um melhor
Conselho de
entendimento das vulnerabilidades da empresa no atingimento dos
Administração
objetivos estratégicos.
Não houve conflitos nem resistências. O que houve, na área operacional,
foi uma mudança de postura e na forma de pensar. Uma quebra de
Departamento de
paradigmas, pois o entendimento e a percepção do modelo fez enxergar o
Operações
processo com outros olhos. Houve uma aderência do nível gerencial, seu
engajamento e posição em relação ao projeto foram nítidos.
Projetos
Não houve conflitos.
Estratégicos
Departamento de
Como tivemos um apoio forte da alta administração considero que não
Controles e Riscos
houve conflitos.
Não houve, os associados enxergaram como uma oportunidade. Tivemos
Coordenação de
grande interesse de alguns em assumir esse controle de riscos em seu
Controle de Riscos
departamento. A maturidade das pessoas em relação ao negócio ajudou
nessa implantação.
Não houve conflito. A gestão de risco concorreu com outras demandas
Gestão de riscos –
internas dos executivos. Houve a necessidade de um esforço adicional para
Holding
a implementação da gestão, até que o processo se tornasse rotineiro.
Não houve conflitos, apenas movimentos naturais de aculturamento,
Controladoria
entendimento de como o processo vai acontecer na empresa.
Coordenação do
Não tem conhecimento.
Banco de Talentos
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Gráfico 16 compila as respostas quanto aos principais conflitos percebidos na
implementação da gestão de riscos na empresa de telecomunicações analisada.

Gráfico 16 - Principais conflitos percebidos na implementação da gestão de riscos da empresa
analisada
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pelo Gráfico 16, percebem-se algumas incongruências. O Coordenador de Auditoria
de Gestão de Riscos da holding afirmou ter havido conflitos de natureza pessoal,
comunicação equivocada e falta de liderança, além de um modelo de gestão de
risco sem consenso. Por outro lado, oito dos nove entrevistados não identificaram
nenhum conflito ou resistências, mas quatro complementaram com algumas
informações: o membro do conselho entendeu serem necessárias mudanças de
postura e forma de pensar. O Coordenador do Controle de Riscos e o Gestor de
Riscos da holding perceberam um esforço adicional para a implementação da
gestão. O responsável pela Controladoria admitiu terem havido apenas alguns
movimentos naturais de aculturamento.
Nesse aspecto, pode-se citar Morgan (1996), para quem o curso da história delineou
muitas variações nas características sociais, nas visões do sentido da vida e nos
estilos e filosofias nacionais de organização e administração.
Foi perguntado aos nove entrevistados quais seriam os objetivos estratégicos
baseados na experiência atual (QUADRO 27).
Quadro 27 – Objetivos estratégicos futuros baseados na experiência atual
CONTINUA
COM BASE NA EXPERIÊNCIA DESTE PROGRAMA
DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS E OPERACIONAIS, O
QUE A ORGANIZAÇÃO PRETENDE OU PODE DESENVOLVER
NO FUTURO?
Uma gestão de risco em toda a organização dentro dos próximos 2
anos, colhendo os benefícios desta gestão. Ferramenta extraordinária,
que exige um aprendizado constante, não sendo um modismo de forma
alguma.
Ajuda na viabilidade dos objetivos estratégicos, pois trata de uma
vertente que até então não era explorada, avaliação dos riscos, que
beneficia todos os stakeholders.
Performar melhor. Antecipar e mapear oportunidades de inovação,
identificando nichos de negócios tendo o risco sob controle, crescer
muito.
Organizar-se através do BSC; perceber eixos/pilares estratégicos
indicadores das melhores práticas de forma a atender todos os
stakeholders e amadurecer os processos na visão da gestão de riscos.
Desenvolver uma estrutura orientada para o risco da Telecom. Criação e
formatação dessa metodologia, que é inovadora, para futuramente uma
possível comercialização desse conhecimento.
Um modelo de gestão do Grupo como um todo. Não consideramos um
modismo, é um projeto de grande dimensão. Temos mercado e somos
um grupo conceituado. A gestão de risco será mais uma segurança para
a perenidade do grupo para os próximos anos.
O desafio, ou proposta, é uma definição clara dos níveis de risco,
tolerância e apetite da organização. Além disso, implantar efetivamente
a gestão em todas as empresas do Grupo.
19.
d

Coordenador da
Auditoria de Gestão
de Risco - Holding
Membro do Conselho
de Administração
Departamento de
Operações
Projetos Estratégicos
Departamento de
Controles e Riscos
Coordenação de
Controle de Riscos
Gestão de riscos –
Holding

Quadro 27 - Objetivos estratégicos futuros baseados na experiência atual
CONCLUSÃO
COM BASE NA EXPERIÊNCIA DESTE PROGRAMA
DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS E OPERACIONAIS, O
d
QUE A ORGANIZAÇÃO PRETENDE OU PODE DESENVOLVER
NO FUTURO?
Não desenvolver, mas se beneficiar desse processo quando a empresa
está em fase de definição do planejamento estratégico, de execução do
orçamento de longo prazo ou na tomada de decisão em cima de
Controladoria
projetos importantes e se utiliza da gestão de riscos como orientador
para essas definições de negócios, uma forma consciente de analisar os
riscos inerentes a cada negócio.
Penso que se pode desenvolver uma rede de colaboração para a
sociedade como um todo, interagindo mais, com troca de informações,
Coordenação do
conhecimento do risco do mercado. Desenvolver também mecanismos
Banco de Talentos
de atualização mais frequente em relação à velocidade do mundo. E por
fim desenvolver ainda uma gestão de riscos voltada para a
sustentabilidade.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.
19.

O Gráfico 17 sintetiza as respostas dos nove entrevistados quanto aos futuros
objetivos estratégicos baseados na experiência atual.

Gráfico 17 - Objetivos estratégicos futuros baseados na experiência atual
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Conforme o Gráfico 17, a gestão de riscos é ferramenta relevante para seis
respondentes (Coordenador de Auditoria de Gestão de Riscos da holding, membro
do Conselho, chefe do departamento Controle e Riscos, Gestão de Riscos da
holding, Controladoria e Coordenação do Banco de Talentos). Três consideraram
que a empresa pode desenvolver a gestão de riscos em toda a empresa em dois
anos (Coordenador de Auditoria de Gestão de Riscos da holding, Coordenador de

Gestão de Riscos, Gestão de Riscos da holding). Antecipar e mapear oportunidades
de inovação foi o objetivo estratégico futuro baseado na experiência também para
três

entrevistados

(Departamento

de

Operações,

Projetos

Estratégicos,

Coordenação do Banco de Talentos). Gestão de risco como segurança para a
perenidade do grupo foi considerado por três respondentes (Coordenador de Gestão
de Riscos, Controladoria, Coordenação do Banco de Talentos). Organizar-se por
meio do Balanced Score Card (BSC) foi o objetivo estratégico considerado pelo
chefe do departamento Controle e Riscos.
O último grupo de respostas aos entrevistados visou identificar quais os principais
benefícios da gestão de riscos para os públicos interessados (empresa e
investidores, funcionários, mercado e sociedade) (QUADRO 28).
Quadro 28 – Principais benefícios do programa de gestão de riscos para os stakeholders
(públicos interessados)
CONTINUA
20.
QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE
GESTÃO DE RISCOS NA ORGANIZAÇÃO PARA:
A empresa e investidores
d
Os funcionários
O mercado
A sociedade
Para os investidores e empresa o modelo está focado em
Empresa e
indicadores chaves de gestão com a consequente disseminação
investidores
de uma nova forma de atuação sempre medindo riscos,
provocando uma mudança de cultura interna.
Coordenador
Para os funcionários uma mudança de comportamento e uma
da Auditoria
de Gestão de Funcionários
nova forma de se destacar na empresa na medida em que toda
a organização passa a pensar nos riscos.
Risco Holding
Para o mercado a antecipação dos riscos traz um aumento do
Mercado
nível dos serviços prestados
Sociedade

Membro do
Conselho de
Administração

Departamento
de Operações

Empresa e
investidores
Funcionários
Mercado
Sociedade
Empresa e
investidores
Funcionários
Mercado

Para a sociedade, a empresa tem seu conceito ampliado
Para a empresa e investidores, ter a capacidade de cada vez
mais identificar os eventos de risco de baixa probabilidade e alto
impacto, com mais consistência, e ajudando a compreender
esses movimentos inerentes ao negócio.
Não respondeu
Não respondeu
Não respondeu
Para a empresa e investidores a certeza da perenidade do
negócio, uma consistência maior dos retornos e uma orientação
melhor direcionada para os investimentos.
Quanto aos funcionários uma motivação pessoal dos envolvidos,
uma visão mais global da empresa através do aculturamento.
Para o mercado houve um ganho nas relações com a troca de
informações entre os fornecedores dos riscos que envolvem o
negócio

Sociedade

Para a sociedade a melhoria dos serviços prestados.

Quadro 28 - Principais benefícios do programa de gestão de riscos para os stakeholders
(públicos interessados)
CONTINUA
20.
QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE
RISCOS NA ORGANIZAÇÃO PARA:
A empresa e investidores
d
Os funcionários
O mercado
A sociedade
Empresa e
Para a empresa e investidores o cumprimento das metas e
investidores
resultados com trabalho organizado e estruturado
Para os funcionários maior organização dos processos, disciplina
Funcionários
Projetos
de execução e movimentações para a percepção do risco
Estratégicos
Mercado
Para o mercado melhora nos ratings
Sociedade

Empresa e
investidores

Departamento
de Controles e
Riscos

Funcionários

Mercado

Sociedade

Empresa e
investidores
Coordenação
de Controle
de Riscos

Funcionários
Mercado
Sociedade

Empresa e
investidores

Gestão de
riscos –
Holding

Funcionários
Mercado

Sociedade

Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Para a sociedade, uma nova posição no mercado, com sinais
positivos de uma boa prestação de serviços
Quanto à empresa houve uma melhora na qualidade de tomada
de decisão quanto aos investimentos. Para os investidores uma
boa prática de governança, maior transparência e confiabilidade
nas informações.
Para os funcionários houve uma mudança interna no sentido de
que eles percebem que estão inseridos nas decisões do negócio,
mudando a visão global e o associado se sente mais associado.
Para o mercado uma maior seriedade percebida na direção dos
negócios, tendo como consequência a perenidade e continuidade
do negócio.
Para a sociedade uma imagem positiva no sentido de mostrar que
a empresa tem uma preocupação com a integridade das
informações, não apenas explorar e ter lucro, mas também uma
boa prestação de serviços
Quanto à empresa e investidores houve maior segurança em
relação aos seus investimentos, credibilidade forte no mercado.
Para os funcionários segurança também, pois a empresa torna-se
menos vulnerável dando garantia de emprego.
Para o mercado garantia para os que se relacionam com a
empresa, como fornecedores, por exemplo.
Para a sociedade é uma empresa tradicional que se preocupa em
gerar emprego e riqueza para a região.
Para a empresa e investidores foi reforçado o aspecto da
segurança do negócio, pois através da gestão tem-se uma
percepção de que a empresa está atenta às variações e
mudanças do mercado em que compete.
Para os funcionários o envolvimento em uma causa nobre onde
todos são colocados numa mesma “página”, alinhando a
estratégia da empresa com os associados nos diversos níveis de
crescimento pessoal.
Não respondeu
Para a sociedade tem-se o princípio da continuidade, a empresa é
reconhecida pelo IBGC pela adoção de boas práticas de
governança, gerando emprego, riqueza, geração de impostos,
programas sociais e ambientais principalmente na região onde
concentra suas atividades.

Quadro 28 - Principais benefícios do programa de gestão de riscos para os stakeholders
(públicos interessados)
CONCLUSÃO
20.
QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE
RISCOS NA ORGANIZAÇÃO PARA:
A empresa e investidores
d
Os funcionários
O mercado
A sociedade
Para a empresa e investidores maior transparência de
Empresa e
informações para o acionista com maior visibilidade dos
investidores
riscos do negócio.
Para os funcionários e sociedade a garantia de que a
Funcionários
empresa é bem gerida, com boa prestação de serviços e a
certeza da continuidade do negócio.
Controladoria
Para o mercado, a empresa não tem capital aberto, mas se
fosse, em termos de governança apresentar números e falar
Mercado
nos relatórios que temos uma gestão de corporativa de risco
estruturada e monitorada com apresentação ao conselho de
administração dá uma solidez e confiança muito grande.
Sociedade
Não respondeu
Empresa e
investidores

Coordenação
do Banco de
Talentos

Funcionários

Mercado
Sociedade

Para a empresa e investidores, a segurança na tomada de
decisão, a previsibilidade dos riscos e uma forma de não
permitir a dispersão dos esforços.
Para os funcionários divido em duas categorias: os
executivos puderam desfrutar de um conforto muito bom nas
suas atividades corriqueiras com a gestão de risco, quanto
maior a graduação maior o conforto.
Para os demais a certeza da perenidade da empresa.
Para o mercado a gestão mostra uma empresa que tem uma
competição saudável, com valores sólidos, oferecendo bons
produtos e serviços.
Quanto à sociedade, uma empresa sólida, perene, que paga
seus impostos e que devolve parte da riqueza que aufere.

Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

As respostas foram relevantes porque refletem um longo processo que envolveu
reuniões prévias para mudar um estado de coisas, assimilar a ideia de uma
mudança estratégica, desenvolver um planejamento estratégico de riscos,
implementá-lo, ajustá-lo e monitorá-lo de maneira sistemática.

4.3 Considerações prévias à conclusão

Com o intuito de sintetizar todos os posicionamentos dos entrevistados quanto aos
objetivos colocados neste estudo, constam a seguir quatro quadros explicativos
(QUADROS 29 a 32).

No Quadro 29 consta a compilação dos dois primeiros objetivos específicos:
conceitos e considerações sobre riscos.

Quadro 29 - Riscos - conceitos e considerações
1)
Riscos são todos os eventos que
possam proporcionar destruição de valor para a
organização
2)
Eventos futuros que afetam a
Conceito de riscos adotado pela
continuidade, a performance e a perenidade a
empresa analisada
empresa
3)
Incertezas que a empresa possui
para atingir seus objetivos de negócios, ameaças
e oportunidades de crescimento (estratégica e
operacionalmente)
1)
Market share (competitividade
crescente)
2)
Altos investimentos e riscos
regulatórios
3)
Endividamento
Riscos
4)
Necessidade de investimentos
considerados
constantes em tecnologia
mais importantes
5)
Problemas com o capital humano
para a empresa
6)
Boa estrutura de capital para os
acionistas
7)
Riscos com fornecedores
8)
Risco Brasil
9)
Riscos operacionais
1)
Tecnologia e os altos investimentos
a ela inerentes
Considerações
2)
Criação de novas oportunidades
gerais sobre
Riscos
3)
Fim de reserva do mercado, os
riscos na visão
considerados
riscos regulatórios e os riscos operacionais
de nove pessoas
mais importantes
4)
Market share, endividamento,
(alta
para o negócio
parcerias de tecnologia, novas tecnologias de
administração,
da telefonia
segurança e privacidade, inadimplência de
executivos e
clientes, incerteza sobre novos serviços a
gerências
oferecer, perda de receitas com a telefonia fixa e
intermediárias)
o risco sistêmico
1)
Necessidade de identificação de
ameaças e a criação de valor não só para
retornos financeiros, mas também para a gestão
de riscos
2)
A crise dos derivativos de 2008 e a
Motivação para a
necessidade de perenidade e performance
implementação
adequada da empresa
da gestão de
3)
O não aproveitamento de erros do
riscos pela
passado, a perda de oportunidades, a perda de
empresa de
receitas, o norteamento para acionistas e
telecomunicações
investidores, o apoio da alta administração, o uso
do capital humano capacitado para assumir
desafios, a boa estrutura de capital para
acionistas, e a influência do mercado no que
dizia respeito à importância da gestão de riscos.
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Quadro 30 sintetiza os passos do desenvolvimento do planejamento estratégico
(3o objetivo específico) realizado pela empresa de telecomunicações mineira.

Parâmetros do desenvolvimento do planejamento estratégico de riscos na empresa

Quadro 30 - Parâmetros do desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa
analisada
1) necessidade de otimização de decisão de investimentos
2) identificação e tratamento dos riscos, a criação de valor nos
negócios, a excelência no atendimento a clientes e a criação
de novos produtos
Principais objetivos
3) cultura e conscientização interna; fixação na missão, visão e
estratégicos no
valores da empresa; ajuste na estrutura organizacional de
planejamento da gestão
gestão de riscos; boa governança, eficiência e qualidade
de risco
operacional; investimento em market share em regiões
específicas; tecnologia; aperfeiçoamento do capital humano;
busca de novos mercados e maior inserção no mercado de
varejo
1) Não havia gargalos, mas necessidade de:
2) criação de uma matriz estratégica e de um modelo
operacional mais adequado à realidade da empresa
Principais gargalos
3) metodologia de monitoramento de risco para manter a
percebidos que motivaram
sustentabilidade
a contratação de uma
4) desenvolvimento de nova cultura para o quadro laboral no
empresa de consultoria
sentido de antecipar sempre os problemas, ou seja, um
externa
alinhamento para conscientização do quadro laboral, e isso
implicava busca de know-how e o aprimoramento de
competências existentes
1) Área de controle jurídico
Áreas prioritariamente
2) Todas as áreas deveriam ser envolvidas no planejamento
visualizadas para o
3) Área financeira
planejamento estratégico
4) Comitê de Direção e Departamento de controle estratégico
dos riscos
5) Área de projetos
Sem resposta adequada:
Percentual de participação
1) Ampla adesão ao planejamento
e envolvimento das áreas
2) Adesão de média intensidade
prioritárias do
3) Baixo comprometimento do Departamento de Projetos
planejamento
Estratégicos
Processo de comunicação
prévia das mudanças para
1) ocorreu em duas etapas e com resultados satisfatórios
a implementação da
2) a comunicação ocorreu seletivamente em níveis.
gestão de riscos
Comunicações ao longo
1) apenas para os níveis superiores e genéricas para os níveis
do processo de
intermediários
implementação
2) comunicações sistemáticas para todos os níveis
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

O Quadro 31 sintetiza os fatores críticos de sucesso e dificuldades na gestão de
riscos implementada pela empresa (4o objetivo específico).
Pode-se perceber que todos os parâmetros são enfatizados pela literatura pertinente
e que os entrevistados têm domínio sobre a gestão de riscos especialmente pela
vivência de dois anos nesse processo complexo de incertezas.

Fatores críticos de sucesso e de fracasso na gestão de riscos

Quadro 31 - Fatores críticos de sucesso e fracasso na gestão de riscos
1) Dificuldades de entendimento dos conceitos da
metodologia de gestão de riscos
2) A forma de apresentação do processo da gestão por
membro da consultoria, que impactou negativamente
todos os gerentes e diretores
Problemas mais importantes
3) O interesse da alta administração apenas com a
percebidos na implementação
redução de custos, sem visualizar os benefícios que a
da gestão de riscos
gestão de custos traria
4) A insegurança que foi gerada na equipe como um
todo
5) Deficiência na comunicação
6) Problemas com os inúmeros ajustes necessários.
Problemas impeditivos da
1) Sua complexidade
implementação da gestão de
2) Importância de uma estrutura adequada
riscos
3) Capacitação dos executivos da empresa
Áreas
1) Não houve separação de áreas quanto ao sucesso
2) Todas foram envolvidas e bem-sucedidas
3) Eventos de riscos podem envolver mais de uma área
4) Áreas de Operações e de Projetos
Percepção de sucesso da
5) Áreas de Tecnologia da Informação, de Operações e
gestão de riscos em algumas
Engenharia
áreas e/ou aspectos
6) Departamento Financeiro e de Recursos Humanos
Aspectos
1) Sinergia com o modelo de gerenciamento proposto
2) Houve controle dos 14 riscos estratégicos
identificados
3) Necessária a complementação de alguns aspectos
1) Instalação de um escritório em Brasília para o
acompanhamento das normas regulatórias
2) Definição de pontos de ação e não de decisão
Tomadas de decisão mais
3) Disseminação da metodologia e da matriz de risco
importantes relacionadas à
4) Definição dos riscos estratégicos
redução dos riscos
5) Criação de nova diretorias
corporativos
6) Busca de novos mercados
7) Capacitação, treinamento e política de retenção do
pessoal
1) Ênfase na autonomia no Departamento de Projetos
para gerir processos
Tomadas de decisão mais
2) Controle de receita em novos produtos
importantes relacionadas à
3) Planos de ação foram considerados ainda indefinidos
redução dos riscos
4) Ajustamento da visão gerencial
operacionais
5) Efeito cascata para redução dos riscos corporativos
6) Plano de melhoria de tecnologia e sistemas
7) Maiores controles da área operacional
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Para finalizar, o Quadro 32 apresenta a relação de soluções adotadas para prevenir
ou mitigar riscos futuros.

Soluções adotadas para prevenir ou mitigar os riscos na empresa

Quadro 32 - Percepções do processo e soluções adotadas para prevenir ou mitigar riscos na
empresa
1) Acompanhamento de riscos detectados e dos novos riscos
Objetivos estratégicos
2) Planos de ação controlados pela metodologia de gestão de
futuros para prevenir
risco
riscos corporativos e
3) Definição de apetite ao risco
operacionais
4) Maior treinamento
1) O planejamento foi eficaz
2) O planejamento foi complexo e em constante mudança
Percepção da eficácia 3) Um verdadeiro processo de aprendizagem
do planejamento de
4) Os objetivos estratégicos estiveram alinhados à metodologia
gestão de riscos
de riscos
5) Gestão de riscos trazida para dentro da empresa
6) Comunicação bem estruturada e bom treinamento do pessoal
1) Nenhum conflito ou resistências
2) Conflitos de natureza pessoal
3) Comunicação equivocada
Principais conflitos
4) Falta de liderança
percebidos na
5) Modelo de gestão de risco sem consenso
implementação
6) Necessárias mudanças de postura e forma de pensar
7) Esforço adicional para a implementação da gestão
8) Alguns movimentos naturais de aculturamento
1) Gestão de riscos é ferramenta relevante
2) A empresa pode desenvolver a gestão de riscos em toda a
Objetivos estratégicos
empresa em dois anos
futuros baseados na
3) Antecipar e mapear oportunidades de inovação
experiência atual
4) Gestão de risco como segurança para a perenidade do grupo
5) Organizar-se por meio do Balanced Score Card (BSC)
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

Pelo estudo realizado em dois momentos separados por si em dois anos (marçosetembro de 2010 e março de 2012), constatou-se que a empresa evoluiu em
direção ao seu pleno conhecimento. O método de análise aqui oferecido pode ser
considerado como uma forma pela qual se possam assumir parâmetros básicos para
empresas quanto à sua gestão de riscos, entendida como fundamental nesta época
tão complexa, competitiva e tão plena de incertezas em todos os âmbitos.

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

O objetivo geral e o questionamento deste estudo se referiram à identificação dos
elementos influentes (dimensões) próprios da gestão de risco corporativo em uma
empresa de telecomunicações sediada em Minas Gerais.
Concluiu-se que a implementação de um ERM é complexa, pois requer disciplina e
pensamentos consistentes, mas suas dimensões podem ser identificadas como
sendo resultado de estratégias que visualizam especialmente a competitividade
crescente, os altos investimentos, o endividamento, os riscos regulatórios, a
necessidade de investimentos constantes em tecnologia, os problemas com o capital
humano (que necessitam treinamento e capacitação sistemáticos), uma boa
estrutura de capital para os acionistas, os riscos com fornecedores, os riscos
operacionais e o Risco Brasil. Há quem afirme que os riscos não podem ser
mensurados, mas defende-se que uma boa mensuração baseada em consistência
de dados, uma boa identificação das prioridades e as avaliações possibilitam
melhores decisões estratégicas.
O interesse de mapear todas as etapas que envolveram o planejamento em 2010 e
suas dificuldades foi exatamente demonstrar a maturidade que os executivos
desenvolveram em sua implementação até 2012. O domínio e o foco direcionados à
missão e à visão pelo grupo de gestores foram constatados quando houve a troca
da empresa de consultoria, já que a primeira não as tinha considerado em suas
propostas, realizando um planejamento padrão. Podem também ser citadas as
incertezas de tomadas de decisão e os conflitos que permearam a empresa ao longo
do processo, o que permite considerar a importância dos talentos, habilidades e
capacitação dos executivos envolvidos, bem como sua expertise e liderança.
Percebeu-se que quando uma empresa se propõe a dirigir-se a um foco específico
de grandes mudanças, como uma Gestão de Riscos, relevam-se situações antes
parcialmente desconsideradas, como conflitos de natureza pessoal, comunicação
equivocada e falta de liderança. Contudo, isto promove mudanças de postura e
formas de pensar, o que gera um sentimento geral de equipe, um trabalho de todos.

Neste sentido, a literatura afirma que as pessoas são ambivalentes com relação ao
risco e nem sempre racionais em sua maneira de avaliá-lo ou lidar com ele.
As implicações gerenciais obtidas é que uma Gestão de Riscos consistente é
ferramenta relevante para que a empresa possa antecipar e mapear oportunidades
de inovação e garantir sua sustentabilidade e perenidade, além de sua recompensa
ser a constatação de um maior valor. Enfim, é uma maneira de avaliar com menor
nível de incerteza as ameaças e as oportunidades que lhe afligem ou que lhes faz
inovar e ter sucesso. Parafraseando Aswath Damodaran, organizações que
assumem riscos com sucesso não chegam lá por acaso.
As limitações deste trabalho se referiram à amostra restrita de respondentes e sua
posição hierárquica elevada. Se tivesse sido possível, pelo menos cinco funcionários
subordinados de cada executivo deveriam ter sido entrevistados com o intuito de se
perceber o reflexo dos comandos superiores e suas estratégias, habilidades e
liderança. Grosso modo, os riscos não devem ser administrados e controlados
apenas pelos executivos, mas considerados componentes-chaves do processo de
tomada de decisão em cada nível da organização.
As sugestões para estudos futuros se dirigem a pesquisas de conflitos de natureza
pessoal, comunicação equivocada e falta de liderança dentro de um planejamento e
implementação de uma Gestão de Riscos, aspectos não abordados no presente
estudo.
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APÊNDICE – ROTEIRO DA ENTREVISTA
Objetivos específicos:
a) Identificar o conceito de riscos adotado pela empresa analisada;
b) Levantar as considerações gerais sobre riscos na visão de nove pessoas (alta administração,
executivos e gerências intermediárias);
c) Mapear o desenvolvimento do planejamento estratégico de riscos na empresa;
d) Identificar os fatores críticos de sucesso e de fracasso na gestão de riscos;
e) Informar as soluções adotadas para prevenir ou mitigar os riscos na empresa.
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ROTEIRO DA ENTREVISTA
EM QUE CONSISTE O CONCEITO DE RISCO PARA A EMPRESA?
QUAIS SÃO OS RISCOS CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES PELA EMPRESA?
QUAIS SÃO OS RISCOS CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES PARA O
NEGÓCIO DE TELEFONIA?
O QUE MOTIVOU A EMPRESA A ADOTAR UMA ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE
RISCOS?
QUAIS OS 3 PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA NO
PLANEJAMENTO DA NOVA GESTÃO DE RISCOS?
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS GARGALOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
MOTIVARAM A EMPRESA A CONTRATAR UMA CONSULTORIA PARA O
PLANEJAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS?
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RISCOS DA EMRPESA ENVOLVEU
PRIORITARIAMENTE QUAIS ÁREAS?
ESTAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO? COM QUAL
INTENSIDADE (PERCENTUAL)?
HOUVE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A TODOS OS NÍVEIS HIERÁRQUICOS QUANTO
ÀS MUDANÇAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
HOUVE COMUNICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS A TODOS OS NÍVEIS
HIERÁRQUICOS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS HOUVE PROBLEMAS? CITE OS
MAIS IMPORTANTES.
ESSES PROBLEMAS IMPEDIRAM A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS?
NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS, HOUVE SUCESSO EM ALGUMAS
ÁREAS. CITE 3 ASPECTOS BEM-SUCEDIDOS NA EMPRESA.
QUAIS FORAM AS DECISÕES MAIS IMPORTANTES TOMADAS PARA REDUZIR
OS RISCOS CORPORATIVOS?
QUAIS FORAM AS DECISÕES MAIS IMPORTANTES TOMADAS PARA REDUZIR
OS RISCOS OPERACIONAIS?
DE AGORA EM DIANTE, O QUE A EMPRESA PRETENDE FAZER PARA PREVENIR
ESTES PRINCIPAIS RISCOS CORPORATIVOS E OPERACIONAIS?
EM SUA OPINIÃO, O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO DE RISCOS
FOI EFICAZ? EM QUAIS ASPECTOS?
QUAIS OS MAIORES CONFLITOS GERADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO
DE RISCOS?
COM BASE NA EXPERIÊNCIA DESTE PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS
CORPORATIVOS E OPERACIONAIS, O QUE A ORGANIZAÇÃO PRETENDE OU
PODE DESENVOLVER NO FUTURO?
QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS NA
ORGANIZAÇÃO PARA:
A empresa e investidores
Os funcionários
O mercado
A sociedade

