
Aplicando a gestão de riscos 
para sobreviver ao COVID-19
Estudo de Caso



Introdução e 
Contexto



Um bicho de 7 
cabeças?

Muitos gestores pensam em gestão de 
riscos como algo complexo, inalcançável, 
mas na verdade, todos lidamos com o risco 
de nosso negócio de uma forma empírica.



Um bom gestor tenta instintivamente 
antever as armadilhas e oportunidades 
inerentes de suas decisões e estabelece 
ações para, antecipadamente, desviar 
das armadilhas ou capturar as 
oportunidades.



A Gestão de riscos, como método, nada 
mais é, do que planejar e executar de 
forma consciente e estruturada o que bons 
gestores já fazem empiricamente.

Ao gerenciar riscos de forma consciente, o 
gestor reconhece a organização como um 
sistema aberto, inserido em sistemas mais 
complexos, dinâmicos e caóticos.



Como lidar 
com riscos 
inevitáveis?

A questão central em gestão de 
riscos diante de um evento 
inevitável como o COVID-19 é 
sobre estar preparado para o 
enfrentamento das consequências 
e efeitos e possuir um plano para o 
restabelecimento da normalidade 
e minimização das perdas.

Quantos líderes estavam 
preparados ou previram o COVID-19?



Este Webinar propõe um 
estudo de caso prático sobre a 
gestão de riscos como 
instrumento de enfrentamento 
da crise causada pela 
Pandemia

Uma abordagem prática e 
acessível a qualquer empresa, 
com caminhos e alternativas 
para atravessar a crise atual 
com governança e controle.



Metodologia



O risco, por definição, é 
a probabilidade de um evento 
potencial em um futuro incerto, que 
pode representar uma ameaça ou 
uma oportunidade.

Considerando que COVID-19 é um 

evento dado, seu tratamento, no 
contexto prático, não deve mais ser de 

um risco, mas um fator de risco 
para outros riscos internos e externos 
que se desdobram nas empresas.



PASSO 1: Identificação dos Riscos

Considerando dois fatores de risco
correlacionados: “Pandemia COVID-19” e 
“Definição pelo Estado de quarentena e 
isolamento social”, para fins de 
ilustração, trataremos de 2 riscos:

Risco 1: Redução da 
entrada de caixa das 

vendas previstas para o 
ano de 2020 (externo)

Risco 2: Redução na 
entrada de caixa 
provenientes dos 

clientes atuais (externo)



PASSO 2: Análise 
dos Fatores de 
Riscos

Uma vez que tenhamos estabelecido os riscos, 
vamos relacionar as causas (fatores) que indicam 
que um evento de risco está prestes ou longe a 
acontecer e posteriormente estabelecer indicadores 
(KRI ou Key Risk Indicators) que nos permitirão 
medir de forma objetiva as faixas de exposição.



PASSO 2: Análise dos Fatores de Riscos
Para todos os itens abaixo temos que estabelecer quais os limites 

aceitáveis e quais já configuram a materialização do risco.

Risco 1: Redução da 
entrada de caixa das  

novas vendas no ano de 
2020

•Reuniões comerciais 
desmarcadas;

•Propostas entregues 
recusadas;

•Propostas ajustadas 
para valores menores;

•Apresentações de 
vendas (remotas) 

realizadas.

•Risco 2: Redução na 
entrada de caixa 
provenientes dos 

clientes atuais

•Aumenrto da 
Inadimplência no mês;

•Clientes solicitando  
descontos nos 

contratos atuais

•Clientes 
interrompendo 

operações

•Segmento econômico 
específico em notória 

dificuldade;

Decretos restritivos 
para atividades 

específicas.



PASSO 2: Análise dos Fatores de Riscos
Para todos os itens abaixo temos que estabelecer quais os limites 

aceitáveis e quais já configuram a materialização do risco.

Risco 2: Redução na 
entrada de caixa 
provenientes dos 

clientes atuais

Inadimplência no mês;

Clientes solicitando 
redução de contrato;

Clientes solicitando  
descontos nos 

contratos atuais

Indicadores econômicos 
de segmento;

Clientes solicitando 
rescisão de contrato.

EXEMPLO de KRI: No momento em que o indicador de 
“concessão de descontos” chegar ao valor de R$ 100.000 

podemos considerar que já devemos iniciar a ação de 
resposta utilizando o crédito no Banco disponível para um 

possível gap de caixa no futuro próximo.



PASSO 3: Avaliação dos Riscos: 
Impactos X Probabilidades

SE ENUMERARMOS OS IMPACTOS DE 1 A 
3 (1 = BAIXO, 2 = MÉDIO E 3 = ALTO); 

E SE LISTARMOS AS PROBABILIDADES 
TAMBÉM DE 1 A 3 (1 = BAIXA, 2 = MÉDIA 

E 3 = ALTA);

TEREMOS O RISCO MAIS CRÍTICO COM A 
NOTA 9 (3X3) E O MENOS CRÍTICO COM 
A NOTA 1 (1X1). NO NOSSO EXEMPLO:



PASSO 3: Avaliação dos Riscos:
Impactos X Probabilidades

Risco1: Redução da 
entrada de caixa das 

vendas do ano de 2020

Probabilidade: Alta (3)
Impacto: Alto (3)

Impacto X Probabilidade: 9

Risco 2: Redução na 
entrada de caixa 
provenientes dos 

clientes atuais

Probabilidade: Média (2)
Impacto: Média (2)

Impacto X Probabilidade: 4



PASSO 3: Avaliação dos Riscos:
Impactos X Probabilidades

RISCO 1

RISCO 2



PASSO 3: Avaliação dos Riscos:
Impactos X Probabilidades – Análise quantitativa

Dentro das notas de probabilidade, para cada 

número relacionaremos um percentual, que 

auxiliará na identificação do Valor Monetário 

Esperado. 

1 = 25% ; 
2 = 50% ; 
3 = 75%;

Agora é importante mensurar monetariamente os 
seus valores, caso o evento de risco se materialize, 
utilizando a probabilidade identificada até aqui:

Risco1: Redução da 
entrada de caixa das 

vendas do ano de 
2020

Valor total estimado em redução de entrada de caixa: R$ 300.000,00
Probabilidade X Valor: 75% X 300.000 = R$ 225.000,00

Risco 2: Redução na 
entrada de caixa 
provenientes dos 

clientes atuais

Valor total estimado em redução de entrada de caixa: R$ 200.000,00
Probabilidade X Valor: 50% X 200.000 = R$ 100.000,00



RI

PASSO 3: Avaliação dos Riscos:
Impactos X Probabilidades + Análise Quantitativa

RISCO 1

RISCO 2

Risco1 = R$ 225.000

Risco2 = R$ 100.000

Total em Risco: R$325.000



PASSO 4: Planos 
de Contingência 
e Respostas

O próximo passo agora é criar os 
planos de ação que devem ocorrer 
antes (ações de mitigação) e depois 
(ações de respostas/contingências) 
das ocorrências dos riscos



PASSO 4: Planos 
de Contingência 
e Respostas

Risco 1: Redução da 
entrada de caixa das 

vendas do ano de 2020

AÇÕES DE MITIGAÇÃO:

•Flexibilizar política 
comercial para novas 

vendas

•Criar produtos de venda 
alternativos para o home 

office

AÇÕES DE RESPOSTA:

•Congelar investimentos 
atrelados a receitas de 

novas vendas

•Adequar estrutura de 
serviços de entrega 

(reduzir custos 
específicos)

Risco 2: Redução na 
entrada de caixa 
provenientes dos 

clientes atuais

AÇÕES DE MITIGAÇÃO:

•Executar ações de 
promoção na base de 

clientes

•Congelar investimentos 
baseados no orçamento 
previsto antes da crise

•Negociar créditos nos 
Bancos para uso futuro se 

necessário

AÇÕES DE RESPOSTA:

•Adequar estrutura de 
custos

•Utilizar crédito negociado



O produto final do processo de modelagem do portfolio de riscos é uma 
estrutura conforme o exemplo abaixo:

Ações

KRI

Fator

Risco
Redução da 

entrada de caixa 
das vendas do ano 

de 2020

Reuniões 
comerciais 

desmarcadas

% cancelamento 
de reuniões

Disponibilizar 
vídeos de 

demonstração

Propostas 
entregues 
recusadas

Qtde. Propostas 
Recusadas

Oferecer carência 
de pagamento

Propostas 
ajustadas para 

valores menores

R$ Valor Redução 
Propostas

Flexibilizar 
condições de 
pagamento

(...)

(...)



A gestão do dia a dia pode ser apoiada pela visualiação dos Riscos no mapa, que 
posiciona as ameças de acordo com  com sua criticidade em probabilidades e impactos, 
ajudando o gestor a decidir o que émais prioritário e o que pode esperar:

Agir imediatamente

Pode 
aguardar



Os indicadores dos Fatores e Riscos serão so Gatilhos que farão os riscos mudarem de 
posição no mapa de ameaças:



Os Gatilhos também irão disparar ações de mitigação e/ou resposta que deverão ser 
executadas de acordo com a criticidade e prioridade apresentada no mapa de riscos:



Dessa forma o gestor poderá excutar a gestão de risco de forma prática e contínua:

KRIs / gatilhos

Mapa de Riscos

Ações



PASSO 5: Fluxo 
contínuo de 

gestão de 
riscos

Com as etapas anteriormente 

definidas temos que entrar em um 

ciclo contínuo de 

monitoramento, ajuste e 

ações, conforme a seguir:



PASSO 5: Fluxo 
contínuo de 

gestão de 
riscos

Avalia-se os 
riscos

Monitora-se 
fatores

Identifica-se 
incidentes;

Executa-se as 
ações



É muito importante para empresas que estão 
iniciando na gestão de riscos escolherem poucos 
riscos para serem acompanhados, mas que sejam 

aqueles que mais ameaçam o negócio.



Conclusão



Seguramente, a empresa que se preparou e adotou uma

postura analítica, aplicando consistentemente conceitos de gestão de 

riscos para pautar decisões e ações neste período turbulento terá

muitíssimo mais chances de sobreviver à crise do que a empresa que 

agiu de forma improvisada e sem método.

Mas não é tarde para começar a adotar estas práticas na sua empresa 

e aplicar a gestão de riscos para traçar um caminho mais seguro para a 
minimização de perdas e sobrevivência.



A JExperts disponibilizará GRATUITAMENTE aos 
interessados acesso ao modelo de riscos COVID-19 
em uma ferramenta online (Channel GRC), onde sua 
empresa poderá aplicar este conteúdo em seus 
comitês de crise e gerenciar suas ações de resposta 
na própria ferramenta, ou simplesmente consultar o 
material disponibilizado. 



Para acessar o modelo, utilize o 
link abaixo e preencha seus 
dados, para disponibilização do 
acesso ao material:

https://landingpage.jexperts.com.br/
acao-solidaria-mercado

https://landingpage.jexperts.com.br/acao-solidaria-mercado


IMPORTANTE: Não se trata de uma 
ação comercial! 

A disponibilização destes recursos, incluindo o tempo 
de nosso time de especialistas é uma iniciativa 

solidária da JExperts, que pretende ajudar a 
comunidade de negócios a navegar com mais 

segurança durante a crise. 



Dúvidas?



Obrigado!


