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Riscos nos Primórdios



Riscos nos Primórdios

1- Risco exclusivamente físico;

2- Risco físico e recompensa material unidos

3- Aquele - homem das cavernas - que corria riscos
conseguia alimento, o que se eximisse morreria de fome.

Fonte: Aswath Damodaran



Tempos Modernos
Fronteira entre os tempos modernos e o passado

Domínio do Risco:  
o futuro é mais que um mero capricho dos deuses e os 
seres humanos não são mais passivos ante a natureza   

Fonte: Aswath Damodaran
Fonte: BERNESTEIN, Peter L. – Desafio aos Deuses: a Fascinante 

Historia do Risco

Ao compreender, ao medir e ao avaliar as 
consequências dos riscos, o ser humano 

conseguiu converter o ato de correr riscos em 
uma das principais forças que estimula a 

sociedade ocidental moderna



Tempos Modernos
Processo racional de gerir/enfrentar riscos

Ingrediente que MOTIVOU/incitou a ciência e as 
empresas ao mundo da velocidade, do poder, das 

comunicações instantâneas e das finanças complexas 
etc. etc....  

Fonte: BERNESTEIN, Peter L. – Desafio aos Deuses: a Fascinante 
Historia do Risco

A capacidade de definir o que poderá acontecer 
no futuro e de optar dentre as várias alternativas é 

fundamental para nossa sociedade

Administração do Risco é um guia para a tomada 
de decisões: a arte e a ciência da OPÇÃO



MOTIVAÇÃO



Motivação & Riscos
Jogos de Azar  

Representam, na sua essência, o próprio ato de correr riscos

Fonte: BERNESTEIN, Peter L. – Desafio aos Deuses: a Fascinante 
Historia do Risco

Cardano, Pascal e Fermat
Leis das Probabilidades – entre os séculos XVI e XVII

Até o século XVI, a entrega aos jogos de azar era sem
a utilização do sistemas de probabilidades, que
determinam as vitórias e derrotas (atualmente).

O ato de enfrentar o risco era livre, não sendo regido
pela Teoria da Administração do Risco.



Motivação & Riscos
Adam Smith definiu a motivação humana como

“a vaidade arrogante da maioria dos homens quanto às 
próprias habilidades e absurda presunção da boa sorte”.

Fonte: BERNESTEIN, Peter L. – Desafio aos Deuses: a Fascinante 
Historia do Risco

Apesar da propensão humana em enfrentar 
riscos promovesse o progresso econômico, 

Adam temia que a sociedade iria sofrer quando 
houvesse um descontrole desta propensão.

Adam tinha como premissa o equilíbrio dos 
sentimentos morais (e éticos) com os benefícios 

do livre mercado.



APETITE AO RISCO  !!!

MAIS TOLERANTE AO RISCO MENOS TOLERANTE AO RISCO



ADMINISTRAÇÃO DO RISCO

Ninguém enfrenta um risco na 
expectativa do fracasso ...



ISO 31.000

-Risco: “efeito da incerteza nos objetivos”;

-Nível de Risco : “magnitude de um risco,
expressa em termos da combinação das
consequências X probabilidades” (matriz 5x5);

- Consequências podem ser positivas (ganhos)
e negativas (perdas);





Fonte de Risco é um “elemento que, individualmente ou
combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem
ao risco.

Oportunidades, Ameaças e
Perigos são Fontes de Risco:

Oportunidade = Potencial Fonte
de Ganhos;

Ameaça = Potencial Fonte de
Perdas;

Perigo = Potencial Fonte de
Danos.
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O leão é um animal perigoso

Se não houver nenhum homem presente

Nenhum risco

E ainda assim o leão é perigoso

Perigo = Leão

Um homem e o leão presentes no mesmo 
tempo, existe um risco ao homem

Risco de se ferir e até óbito

Risco & Perigo



O homem e o leão estão presentes no 
mesmo ambiente ao mesmo tempo

Mas o homem é um domador de leões 

Risco é menor

O homem e o leão estão presentes no 
mesmo ambiente ao mesmo tempo

Mas o leão esta na jaula 

Risco ainda menor

Risco & Perigo



O homem está em contato com o leão uma vez 
ao ano

O homem está em contato com o leão  
diversas vezes ao ano

Frequência de Exposição 
Aumenta

Risco Aumenta

Risco & Perigo



O homem está em contato com  1 leão

O homem está em contato com diversos leões

Nível de Exposição 

Aumenta

Risco Aumenta

Risco & Perigo



Risco & Perigo

Perigo

Risco

Exposição

Ação 1
Substituir o que é perigoso
por o que é menos perigoso

Ação 2
Remover ou reduzir a exposição



DIAGRAMA DO RISCO

Risco está relacionado à potencial ocorrência (incerteza) do Evento.



Governança Corporativa e Gestão de Riscos

Uma sólida Governança Corporativa deve estar 
fundamentada em uma cidadania organizacional, 

mediante a qual seus gestores identificam, avaliam e 
gerem os riscos, de forma a assegurar que há controles 

adequados para prevenir falhas de todos os tipos.



Gestão de Compliance

Gestão de Compliance representa um dos pilares 
de apoio à boa governança corporativa e a sua 

aplicação revela o comprometimento da 
organização em bases sólidas, éticas e 

sustentáveis, contribuindo para aumentar o seu 
valor e assegurar a sua continuidade, razão basilar 

dos Princípios de Governança. 



Governança Corporativa  & Programa de Integridade

Fonte: Fontenelle (2017)



Governança Corporativa & Gestão de Riscos



Governança Corporativa & Gestão de Riscos - NATURA



Governança Corporativa & Gestão de Riscos - NATURA



Governança Corporativa & Gestão de Riscos - NATURA



Governança Corporativa & Gestão de Riscos 
Odebrecht & CCR

Riscos Financeiros

Riscos de Imagem e Reputação

Riscos Legais e Regulatórios ou de 
Conformidade

Riscos Operacionais

Riscos Socioambientais

Riscos Financeiros

Riscos Reputacionais

Riscos Regulatórios

Riscos operacionais

Riscos Estratégicos 



Árvore de Fraude







MUITO OBRIGADA 
E 

ATENÇÃO  AOS RISCOS ASSUMIDOS !!!


