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RESUMO 

 

Pesquisas realizadas por instituições ligadas às pequenas e médias empresas brasileiras, em 

particular, as não-financeiras, revelam que o índice de mortalidade tem sido elevado ao longo 

dos últimos anos. A despeito do empenho dos empreendedores em criar as condições 

necessárias para garantir a sobrevivência de suas empresas, a falta de capacidade gerencial, 

em geral, na organização dos vários processos e atividades, tem conduzido as empresas para 

caminhos pouco favoráveis. Neste sentido, a preocupação com os riscos que naturalmente 

permeiam os negócios de uma empresa são, quase sempre, por desconhecimento, desprezados 

ou relevados a um segundo plano. Risco é parte do dia-a-dia da existência das empresas, 

podendo alguns serem menos impactantes enquanto outros, se concretizados, ameaçar a 

longevidade da empresa. Desta forma, uma perfeita compreensão e domínio dos princípios e 

processos para uma gestão segura de riscos contribuirá para uma tomada de decisões 

adequada e para a garantia de melhores resultados para a empresa. Este trabalho tem como 

propósito apresentar e testar um modelo qualitativo de gestão de risco que possa ser utilizado 

por pequenas empresas não-financeiras brasileiras. A empresa escolhida para atender a este 

estudo de caso foi uma pequena empresa brasileira do setor de serviços que opera em regime 

de franchising. Os resultados obtidos, por meio de toda documentação apresentada à luz do 

modelo proposto, apontam para a adequabilidade do modelo em empresa deste gênero, bem 

como para a concordância por parte dos gerentes e do empreendedor quanto à necessidade de 

implantação deste tipo de gestão como forma de assegurar a sobrevivência da empresa. 

 

Palavras Chave: Pequena empresa não-financeira. Risco. Modelo qualitativo de Gestão de 

Risco. Franchising. 



ABSTRACT 

 

Research conducted by institutions linked to Brazilian small and medium business, specially 

non financial institutions,  reveals a high level of among this organizations over the past few 

years. In spite of  entrepreneur´s commitment in order to create the necessary conditions to 

ensure the survival of their enterprises, a remarkable lack of management skills to stabilish 

and coordinate the  several  processes and activities envolved, has led companies to 

unfavourable paths. In this sense, the concerns regarding the risks that naturally envolves any 

business activity are, almost always, neglected by ignorance. Risk is part of daily environment 

of business activities, and some are less impactful while others, if materializes, threats the 

longevity of the company. Therefore, a better  understanding and control of the best pratices 

regarding risk management may contribute to a proper decision-making and ensure better  

results for the company. This work  purposes to present and test a qualitative model of risk 

management designed for Brazilian non-financial  small business. The company chosen to 

meet this case study is a Brazilian small company from  service sector that operates in a 

franchising scheme. The results obtained, from company´s  files review under the  the 

assumptions of the proposed model, suggests the validation of this model on companies with 

this profile, and also shows   managers and entrepreneus agreement regarding the necessity on 

implementing  this management tools in a way to ensure the survival of the business. 

 

Keywords: Non-financial Small Business. Risk. Qualitative model of risk management. 

Franchising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Riscos suscitam de importância devido ao conhecimento limitado, a pouca 

experiência, a desinformação e a incerteza sobre o futuro ou através das mudanças nos 

relacionamentos entre as partes envolvidas em um empreendimento.  

Risco é parte do dia-a-dia da vida das empresas. Neste sentido, há muitos tipos de 

riscos que poderão ser encontrados nos negócios, alguns dos quais gerarão impactos mínimos 

e que poderão ser gerenciados com maior facilidade; outros poderão, certa maneira, ameaçar a 

longevidade de uma empresa. Entender os princípios e os processos para uma gestão efetiva 

de riscos ajudará o proprietário de um negócio a tomar as decisões necessárias para garantir os 

melhores resultados para a empresa.  

A gestão de riscos ou risk management provê uma maneira estruturada de identificar 

e analisar riscos em potencial, e criar e implementar respostas apropriadas aos seus impactos. 

Estas respostas em geral inspiram-se em estratégias de prevenção de riscos, transferência de 

riscos, mitigação dos seus impactos ou aceitação do risco por parte da comunidade 

empresarial. 

Fração relevante desta comunidade, as pequenas empresas são, de maneira 

irrefutável, responsáveis para o enriquecimento econômico da nação brasileira. Elas são 

responsáveis pela produção de uma parcela significativa do total de bens e serviços, 

contribuindo com um quinhão econômico similar às das grandes empresas. 

Todavia, pesquisas realizadas pelo SEBRAE-SP revelam que o índice de mortalidade 

de pequenas e médias empresas, apenas em São Paulo alcançou o expressivo número de 67% 

no intervalo de 2001 a 2005. O comportamento empreendedor pouco desenvolvido, a falta da 

capacidade gerencial, na administração e organização dos vários processos e atividades, e as 

flutuações da conjuntura econômica são algumas das razões / riscos que granjeiam a falta de 

longevidade deste tipo de empresa. 

Levando-se em consideração as práticas de uma governança
1
 efetiva nos negócios, 

atuando em áreas como boa conduta nos negócios, qualidade dos resultados, concordância às 

normas e à legislação vigente e gestão de risco (no sentido de proteger os negócios contra 

possíveis e negativas ocorrências, bem como reconhecer e capitalizar oportunidades quando 

                                                 
1

 Governança nos negócios refere-se à maneira como um negócio é dirigido e controlado (i.e. sua estrutura  e 

cultura organizacionais, conjunto de metas a atingir e o processo de tomada de decisão) (NEW SOUTH WALES 

GOVERNMENT, 2005:9, tradução nossa).   
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ocorrem), pode-se depreender os reflexos positivos que uma gestão segura sobre os riscos 

possa assegurar às pequenas empresas.    

Nesta direção, e sensível à situação instável de sobrevivência das pequenas empresas 

não-financeiras brasileiras, este trabalho propõe um modelo de gestão qualitativa de riscos, 

despojado da intenção de produzir uma norma prescritiva, o que poderia conduzir a uma 

abordagem tipo lista de verificação, mas que permita os gestores a se auto-avaliarem quanto 

aos riscos a que seus empreendimentos estão submetidos e a gerenciá-los, metodicamente, de 

maneira eficaz, se não eficiente. 

A relevância do problema perpassa tanto pela esfera aplicada quanto pela acadêmica. 

Enquanto aplicada, espera-se contribuir aos empreendedores e administradores de pequenas 

empresas brasileiras não-financeiras a criação de uma mentalidade em gestão de riscos, com a 

identificação e priorização dos riscos que possam vir a afetar a consecução dos objetivos e 

desempenho de seus negócios, bem como providenciar as ações necessárias para maximizar 

as oportunidades e minimizar as perdas. 

Sob a ótica do campo acadêmico, sua contribuição poderá ser melhor observada à 

medida em que o despertar pela importância da gestão de riscos na condução de pequenas 

empresas no Brasil resulte, nos cursos de  graduação e pós-graduação em Administração de 

Empresas, em um incremento significativo do desenvolvimento da pesquisa aplicada, de 

conhecimentos sistematizados e de informações relevantes que possam, de maneira efetiva, 

impactar positivamente a gestão das pequenas empresas brasileiras. 

A escolha do tema em estudo está diretamente relacionada ao fato de que há pouca 

ou quase nenhuma literatura acadêmica no Brasil que oriente sobre a aplicação de um modelo 

qualitativo na gestão de riscos em pequenas empresas brasileiras não-financeiras. 

Dado o alto índice de mortalidade da pequena empresa nos primeiros anos de sua 

criação, particularmente devido à falta de atenção e importância à gestão de riscos a que este 

tipo de empresa está submetida, desperta a inquietação no autor no que possa ser feito pelo e 

para as pequenas empresas brasileiras não-financeiras melhor gerir os riscos que possam 

impactar sobre os objetivos das empresas e, por conseguinte, sua longevidade.   

 

 



5 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Averiguando-se os motivos que permeiam as falências das pequenas empresas no 

Brasil, verifica-se que a causa primeira é devido à incompetência do empreendedor em 

planejar, analisar, controlar ou minimamente dirigir as operações dos seus negócios. A 

literatura aponta também para falhas determinantes como a falta de conhecimento do 

empreendedor e a “negligência” nos assuntos ligados à gestão. 

Estes problemas estão intimamente ligados à falta de percepção pelo pequeno 

empreendedor sobre as ameaças e as oportunidades, as forças e as fraquezas existentes tanto 

nos ambientes endógeno como exógeno à pequena empresa e que, mal gerenciados, 

submetem a empresa a riscos desnecessários que subverterão a capacidade de sobrevivência 

do empreendimento. 

Somados a isto, a falta de recursos financeiros, humanos e técnicos para exercer a 

prática de gestão de risco sob o enfoque quantitativo pode, sobremaneira, retirar qualquer 

esperança do owner-business em ver seu negócio prosperar.  

Sensível a esta questão, este trabalho procura uma solução adequada, exeqüível e 

aceitável permeada pela subjetividade intrínseca ao ambiente empresarial, para o 

empreendedor de uma pequena empresa não-financeira que contribua para uma gestão 

judiciosa dos riscos a que uma pequena empresa está submetida.  

Face ao exposto, surge a seguinte pergunta de pesquisa: - “Como é possível aplicar a 

uma pequena empresa brasileira não-financeira do setor de serviços em regime de franchising 

um método de base qualitativa de gestão de riscos? 
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2.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

2.2.1 OBJETIVO FINAL 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um método de gestão de riscos, com fulcro em 

observações e informações fundamentalmente qualitativas, que seja aplicável a uma pequena 

empresa brasileira não-financeira. 

Pretende-se verificar a eficácia deste método aplicando-o à pequena empresa 

ADSUMUS não-financeira prestadora de serviços do Brasil.  

 

 

2.2.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

‒ Analisar a gestão de riscos e aplicar as teorias e princípios; 

‒ Identificar impactos em potencial seja de natureza positiva ou negativa, sobre os 

objetivos do negócio; 

‒ Identificar aonde a gestão de riscos se ajusta aos setores existentes no negócio; 

‒ Compreender a necessidade de uma aproximação pró-ativa à gestão de riscos; e 

‒ Testar um modelo de base qualitativa de gestão de riscos. 

 

 

2.3  DEFINIÇÃO DOS LIMITES DO PROBLEMA 

 

 

Os parâmetros que emolduram esta pesquisa passam pela aplicação de um modelo 

qualitativo de gestão de riscos, em uma pequena empresa brasileira não-financeira que atua no 

setor de serviços sob o regime de franchising com base em informações fornecidas pela 

direção da própria empresa. 

A opção por estudar uma pequena empresa que opera sob o regime de franquia 

decorre da mística de que franqueados, por serem aparentemente aversos a risco, têm como 

premissa de que a operação em si dos seus negócios seja blindada ao insucesso. Desta forma, 

esta pesquisa vem para ajudar a desmistificar a idéia ingênua, generalista e equivocada de que 
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empresas que operam sob o regime de franchising estão isentas à ação dos riscos a que 

possam estar submetidas. 

Não será estudada a aplicação de métodos quantitativos de gestão de riscos assim 

como foram excluídas do estudo as instituições de serviços financeiros e as empresas que 

optam por outsourcing. 

Os métodos quantitativos, por seu turno, não serão alvo desta pesquisa voltada 

especificamente para pequenas empresas brasileiras não-financeiras, pelas razões 

apresentadas por Bertsch et all (2006). Há uma forte tendência, especialmente na área 

financeira, em usar técnicas estatísticas avançadas em construção de modelos a fim de estimar 

riscos. Porém, tais modelos só são exeqüíveis se um relevante banco de dados puder ser 

construído, para só então estatísticas avançadas e critérios múltiplos de tomada de decisão 

puderem examiná-lo. Se as causas dos riscos forem tão diversas e idiossincráticas que um 

banco de dados confiável não possa ser estabelecido, então tais estatísticas não poderão ser 

aplicadas.  

A ausência das instituições de serviços financeiros é justificada pelo fato de que os 

riscos a que estão submetidas estas empresas são normalmente particionados, entre outros 

riscos, em riscos de mercado e de crédito
2
, o que não será escopo deste estudo.  

As empresas que praticam a terceirização de serviços não serão abordadas uma vez 

que, embora implicitamente pesquisas a priori tenham assumido que os gestores optam pelo 

outsourcing em uma tentativa de elevar suas performances, resultados sugerem que a aversão 

ao risco e o dinamismo do ambiente a que as empresas estão submetidas têm relevantes 

efeitos sobre a opção em gestores “terceirizarem” (grifo do autor) suas atividades (GILLEY, 

McGEE e RASHEED, 2004).  

 

 

2.4 SUPOSIÇÃO 

 

 

A suposição levantada é: Um método de base qualitativa para gestão de riscos é 

aplicável à pequena empresa não-financeira ADSUMUS.  

 

 

                                                 
2

 Conceitos mais detalhados sobre riscos de mercado e de crédito podem ser encontrados em Marshall (2002:19-

20).  
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2.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Espera-se ao final desta pesquisa se verificar o atingimento dos objetivos 

intermediários supramencionados que servirão de fundamentação do objetivo geral - aplicar 

este modelo qualitativo a uma empresa. 

A consecução do objetivo geral - apresentar um método, com base em observações e 

informações de cunho estritamente qualitativas, que possa contribuir aos empreendedores e 

administradores de pequenas empresas brasileiras não-financeiras na gestão de riscos - 

garantirá uma resposta adequada ao problema deste estudo, qual seja certificar-se da 

possibilidade de se realizar uma gestão de riscos adequada às pequenas empresas brasileiras 

não-financeiras a partir de método não-quantitativo. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As mudanças em todos os ambientes às quais o mundo se submete impingem às 

empresas, e em particular às pequenas, riscos que concentram tanto os efeitos perversos (ou 

não) das mudanças quanto a inabilidade dos seus empreendedores para entender suas 

dinâmicas e efeitos intra e interorganizacionais. 

Portanto, assumir uma mentalidade voltada para a gestão de risco e investir na 

compreensão das questões que, aglutinadas levam as pequenas empresas à falta de 

longevidade e, por conseguinte, ao fracasso, é uma demonstração de competência por parte 

dos pequenos empreendedores. 
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3.1 O REGIME DE FRANCHISING 

 

 

Franchising ou franquia não possui uma definição exata, uma vez que suporta 

distintos significados de acordo com diferentes pesquisadores. Withane (1991, apud Bain, 

1986) enuncia que franquia é compreendido como um privilégio contratual garantido por um 

indivíduo ou uma companhia a outro indivíduo ou companhia. Whithane (1991) faz referência 

a Norback e Norback que vêem franchisng como uma licença do proprietário (franchisor) de 

uma marca de um negócio ou serviço permitindo que um usuário (franchisee) comercialize 

um produto ou serviço sob um nome de acordo com o sistema de franquia. Complementando, 

Justis e Judd (1986) sugerem que franquia é um método de distribuição utilizado nos negócios 

como forma de crescimento e expansão. 

No Brasil, o termo franquia empresarial é regulamentada por Lei Federal n 8.995 

(1994), assim definido: 

Sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou 

patente [...] mediante remuneração direta ou indireta, sem que no entanto, fique 

caracterizado vínculo empregatício. 

Tem sido proposto que os franqueados não têm temperamento ou desejo de investir 

no mercado aberto (FERGUSON, BURGER E FRANCESE, 1987). A este respeito, 

MORRISON e LASHELEY (2003, apud LEVENE e KHAN), referem-se aos franqueados 

como “refugiados” do setor de pequenas empresas, fazendo uma clara alusão à aversão ao 

risco. Por razão da existência de modelos experimentados preliminarmente, o risco agregado à 

abertura de empresa franqueada é inferior ao de um novo negócio (VANCE, FÁVERO E 

LUPPE, 2008). 

Por oportuno, e reconhecida a idéia central que norteia este paradigma de negócio, 

passemos a uma análise sistemática do verdadeiro ambiente comportamental e 

interorganizacional existente entre franqueado e franqueador para melhor compreender as 

tensões, contradições e restrições de liberdade e de inovação que estimulam a existência de 

riscos que permeiam esta relação bem como a importância da gestão de riscos para o 

franqueado operador-proprietário de pequenas empresas. 

O formato organizacional do modelo franquia está repleto de tensões e contradições 

em um largo espectro de dimensões, a saber: 

- a interdependência / independência. Faz-se presente na medida em que ao mesmo 

tempo em que o franqueador tem um relacionamento independente com fornecedores e 
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consumidores, aquele não pode operar como um negócio independente em relação aos 

franqueados (FALBE e DANDRIDGE, 1992); 

- a fonte de resultado / cliente. O franqueado é em última análise cliente e fonte de 

resultados, e um parceiro na expansão e operação dos negócios. Neste sentido, o franqueador 

deveria balancear seus próprios interesses mais imediatos com a necessidade de apoiar e o 

franqueado; 

- múltiplas alianças / propósitos mútuos. Alianças são desenvolvidas entre 

franqueados e entre franqueador-franqueados. Portanto, a organização precisa desenvolver um 

senso de propósito mútuo, objetivos e premiações (BRADACH, 1998); e  

- diversidade / criatividade. A diversidade em uma estrutura organizacional contribui 

em definitivo para a saúde e a sobrevivência de todas as partes. Entretanto, a diversidade 

conduzida ao extremo pode conduzir o mercado à confusão (FIELDMAN, 1989). Com este 

espírito, MORRISON e LASHELEY (2003:138) lançam a seguinte pergunta: “Where do 

local responsiveness and creativity, and the encouragement of diversity end and market 

confusion, variable brand standards and chaos begin?”.   

De uma forma geral, as prioridades e a autonomia do franqueado no processo 

decisório são significativamente diferentes de outros tipos de empreendedores. Com relação 

ao nível de autonomia delegada na tomada de decisão, franqueadores são posicionados a meio 

de um continuum, comparados aos empreendedores e aos gestores de grandes corporações, os 

quais estão situados assimetricamente nos extremos de um continnum de independência. 

Análise de variância dos resultados obtidos em pesquisa conduzida por Withane 

(1991) ilustra que a tomada de risco (grifo deste autor), a promoção e a busca pela 

informação, nesta ordem, eram os fatores mais importantes para o sucesso dos franqueadores 

do que a administração, o julgamento e a inovação. Estes resultados sugerem que assim como 

os empreendedores, franqueados também precisam assumir posições de risco enquanto 

enfrentam um ambiente de incerteza. 

Outra questão que pode levar o franqueado a situações de risco passa pelos contratos 

estabelecidos. É freqüente a falta de entendimento de como franqueadores-franqueados 

estabelecem suas relações contratuais. O franqueado deve estar atento às obrigações 

contratuais inesperadas que podem expor a riscos a posição de seus negócios, isto é, certas 

obrigações usuais dos franqueadores (e.g. provimento de assistência gerencial, incluindo 

assessoria sobre os respectivos sistemas contábeis, procedimentos operacionais e pesquisa de 

mercado) não estão adequadamente apresentadas em contrato. 
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Os argumentos apresentados por Withane (1991) são reforçados por depoimentos 

negativos de franqueados sobre o relacionamento franqueador-franqueado. Vários 

respondentes entenderam ser a falta de conhecimento sobre as condições e responsabilidades 

nos contratos negociados a causa subjacente para o pobre relacionamento. 

Por definição, franqueados não são autorizados a engajar em atividades inovadoras e 

promocionais que eles tenham percebidos como oportunidade de incremento de sucesso. 

Estudos sustentam a assertiva de que freqüentemente franqueados queixam-se sobre os 

controles e cordas que os prendem às facilidades providas pelos franqueadores e que lhes 

retiram a autonomia na tomada de decisões (KNIGHT, 1984; AYLING 1987). 

Particularmente no Brasil, dependendo do tipo ou modalidade da franquia, consulta 

feita ao SEBRAE (2009) inventaria os seguintes riscos apresentados pelas franquias, a 

conhecer: 

excesso de controle externo (auditorias) por parte do franqueador; limitação da 

autonomia, do mercado e da criatividade do franqueado; excesso de duração do 

contrato (longo prazo); custo da aquisição da franquia (taxas), com riscos de não 

cumprimento das cláusulas contratuais; erros de seleção na escolha (franqueado 

pode ser impedido de usar o ponto, em caso de rescisão contratual).  

Com o foco voltado para a empresa escolhida para esta pesquisa, resultados 

encontrados por Vance, Fávero e Luppe (2008:65) sobre a relação da satisfação do 

franqueado em relação ao segmento de atuação sinalizam que o setor relacionado com 

prestação de serviços “são os que apresentam mais fortes associações com os níveis „pouco 

satisfeito‟ e „insatisfeito‟, o que pode demonstrar maior suscetibilidade de conflito entre o 

franqueador e os franqueados”. Parcela desta insatisfação está intensamente relacionada com 

a delimitação de território e com a rentabilidade do negócio. Nathan (2003) identifica a baixa 

rentabilidade como um dos fatores de distensão na relação franqueado-franqueador. 

O sistema de franchising dos Correios, em especial, apresenta pontos críticos em sua 

gestão, que podem conduzir a conflitos
3
 que resultem em uma ameaça à sobrevivência do 

franqueado. Os principais conflitos levantados por Pereira e Mussi (1999:45) apontados no 

Quadro 1 foram:  

 

                                                 
3

 Conflito entendido como “forma de interação entre indivíduos, grupos organizacionais e a coletividade que 

implica em choques para o acesso e a distribuição de recursos” (PEREIRA e MUSSI, 1999:38). 
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Quadro 1- Principais conflitos existentes, segundo os proprietários das agências 

franqueadas da ECT pertencentes à região conurbada de Florianópolis, entre as 

Agências Franqueadas e a ECT. 

Conflitos Porcentagem 

 

Concorrência ECT-Franqueados 90,90% 

Inflexibilidade do franqueador 81,81% 

Ênfase nos clientes que agregam valor 27,27% 

Produtos incompatíveis com a realidade local 27,27% 

Treinamento somente a nível operacional 27,27% 

Criação de novas agências, como uma forma de dividir a receita das 

agências franqueadas 

18,18% 

Impossibilidade das agências franqueadas em realizar contratos 

formais com seus clientes 

18,18% 

 

Não vinculação dos Postos de Venda de Produtos no raio de atuação 

da agência franqueada 

9,09% 

 

Fonte: Adaptado de Pereira e Mussi (1999). 

 

Pereira e Mussi (1999) esclarecem que o Sistema Franchising Correios equivocou-se 

ao não estabelecer uma clara delimitação no campo operacional, explicando a concorrência 

ECT-franqueados como principal ponto de risco na relação franqueado-franqueador. Além 

disto, a cultura estatal da ECT, com funcionários insensíveis às particularidades do mercado, 

contradiz e reforça as restrições dos franqueados em lidar diretamente com os problemas 

próprios dos seus nichos de mercado. 

Pelo exposto, acredita-se que esta análise do ambiente comportamental e 

interorganizacional nas relações franqueado-franqueador tenha ajudado a explicar a relevância 

da gestão de riscos para o franqueado de pequenas empresas não-financeiras do setor de 

serviços como forma de resolver parte das tensões, contradições e restrições enquanto 

compreendidos como riscos que reduzem a liberdade e a inovação, e que em última análise 

tendem a comprometer a existência dos negócios. 

  

 

3.2 EMPREENDEDORES DE PEQUENAS EMPRESAS VERSUS COMPETÊNCIA 

GERENCIAL 

 

 

Competências gerenciais são essenciais nas práticas dos negócios, particularmente 

quando se discute o crescimento e a longevidade das pequenas empresas. 

Devido às severas limitações e falta de recursos, as pequenas empresas dependem 

pesadamente do desenvolvimento confiável e apropriado das competências para marketing, 

afirmam Carson e Gilmore (2000). E prosseguem, acentuando a relevância para a questão de 
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que o debate acerca das competências gerenciais é angular no contexto do processo de tomada 

de decisão nas pequenas empresas. 

Estudos gerenciais e organizacionais usam um largo espectro de termos para 

competências (e.g. processo de gestão, papéis, ferramentas, atributos, características 

pessoais). Embora diferentes termos tivessem, até então sido empregados, o termo 

competência parece abarcar todos estes significados/requisitos. Elementar a percepção de que 

não é possível que todos sejam detentores de um conjunto completo de competências; assim 

como não existe uma solução padrão que se adéqüe a todos. No entanto, há uma substancial 

concordância entre os educadores de gestão que competências gerenciais podem ser 

identificadas a partir de critérios como conhecimento acumulado advindo de erros e 

experiências passadas, informações reunidas sobre seus competidores, comunicação pró-ativa 

e julgamento equilibrado. 

Carson e Gilmore (2000) encerram sua contribuição colocando que os gestores e 

empreendedores das pequenas empresas, por causa do escopo e da variedade das decisões 

necessárias em curso nos negócios, tendem a ser mais “generalistas” (grifo dos autores; 

tradução deste autor) que especialistas em determinada área; com a exceção à competência 

técnica que podem tê-los trazido ao mundo dos negócios. 

Beaver et all (1996) em suas conclusões sobre o desenvolvimento de recursos 

humanos em pequenas empresas sob a abordagem baseada em competências, enunciam 

recomendações que podem fazer frente às dificuldades supramencionadas, a saber: 

a) uma abordagem efetiva dos diagnósticos dos problemas organizacionais e 

comportamentais; 

b) a liberação de idéias e contribuições por meio do desenvolvimento de um efetivo 

e robusto sistema de comunicações; 

c) a existência de um programa de ação ligado às mudanças de responsabilidade, 

processos e contribuições para suportar o treinamento e o desenvolvimento de atividades; 

d) a existência de uma metodologia para resolução de problemas, baseada tanto 

quanto possível no consenso; e 

e) reconhecimento da importância de um programa de avaliação, na qual políticas, 

objetivos e resultados são monitorados.   

Neste contexto, este autor antecipa que estas propostas servirão para compreender, a 

posteriori, as idéias a serem discutidas no modelo qualitativo de gestão de risco.  

Por exposto, estas questões ajudam a explicar porque, os empreendedores não 

possuindo um razoável domínio dos assuntos que devem ou ao menos deveriam ser de sua 
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competência -justificando em muito a falência pré-matura das pequenas empresas -, cresce de 

importância a inserção da gestão qualitativa de risco como ferramenta de apoio ao processo 

decisório e contribuinte para a manutenção da longevidade da pequena empresa. 

Transparente é, se os pequenos empreendedores não conhecem e/ou não sabem lidar 

com os riscos que possam atingir os objetivos organizacionais, razoável considerar que não 

poderão alcançar vantagens competitivas ou impedir que as ameaças e fraquezas se 

transformem em danos irreparáveis.         

 

 

3.3 A RELEVÂNCIA DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 

Uma das ferramentas chave que aparecem na grande maioria dos cusrsos de 

empreendedorismo é o plano de negócios. Frost (2003 apud Wickham,1998) aposta nesta 

essencialidade porque sem um plano de negócios preparado cuidadosamente, negócio algum 

teria chance de sucesso. Dada a necessidade de se preparar um plano de negócios que acentue 

o que o empreendedor acredita ser o que os stakeholders querem saber, muitos planos se 

concentrarão sobre estratégia, metas e objetivos. 

Resultados sobre uma pesquisa realizada sobre a indústria comercial bancária norte-

americana composta de pequenas comunidades bancárias demonstraram a importância do 

planejamento para as pequenas empresas envolvidas em um ambiente regulado. Por ser o 

custo da regulação freqüentemente maior para as pequenas empresas, concluiu-se que o 

planejamento estratégico seria efetivo em ajudar as pequenas empresas a contrabalançar os 

custos por meio de um incremento nos níveis de performance, desde que baseado em uma 

avaliação criteriosa de suas próprias forças e fraquezas e no entendimento das oportunidades e 

ameaças geradas pelo ambiente (FROST, 2003). 

Em uma meta-análise conduzida sobre o planejamento e o desempenho das 

atividades de pequenas empresas, Schwenk e Shrader (1993) determinaram um positivo e 

significante link entre o planejamento formal das atividades das pequenas empresas e o 

desempenho destas. Perceberam que o aumento do emprego de joint ventures e outras formas 

de alianças estratégicas como um mecanismo de crescimento para pequenas e médias 

empresas é visto como uma forma distinta de empreendedorismo corporativo, que implica em 

um grau de risco para os parceiros envolvidos. 
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Este risco é uma consideração importante para a inovação de pequenas empresas, 

enquanto detentoras de limitadas restrições financeiras e de recursos humanos devendo aplicá-

los judiciosamente para maximizar seus potenciais ganhos (FROST, 2003). Nestas 

circunstâncias, desenvolver um programa de gestão de risco em que os empreendedores-

tomadores de decisão possam analisar as operações organizacionais para garantir que os 

riscos sejam efetivamente gerenciados, transferidos ou cobertos passa a ser um desafio 

(CHRISTINE, 1995). 

 

 

3.4 CONCEITO DE RISCO 

 

 

Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos, de acordo com a norma de mais alto 

nível que regula o tema risco, a ISO 31000:2009 - Risk Management - Principles and 

Guidelines on Implementation. Consoante com os parâmetros internacionais, o Brasil por 

meio da Agência Brasileira de Normas Técnicas, publicou a ABNT NBR ISO 31000 Gestão 

de Riscos - Princípios e Direrizes onde registra o mesmo conceito. 

March e Shapira (1987) exploram o conceito de risco sob duas vertentes – as 

relações entre as concepções teóricas de decisão e as concepções sob a ótica dos executivos – 

ou seja, o comportamento e as atitudes dos gestores frente aos riscos enfrentados contra todos 

os antecedentes das conceituações sobre risco derivadas das teorias da escolha. Concluem que 

os gestores são afeitos à tomada de riscos e a evidenciarem suas preferências sobre risco.  

Suas conclusões sobre as atitudes tomadas pelos gestores pesquisados para fazerem 

frente ao risco apontam que gestores de nível médio estavam mais inclinados a dizer que 

indivíduos propensos a risco desapareciam à medida que ascendiam hierarquicamente. 

De outra mão, gestores de níveis mais elevados, percebem que há uma necessidade 

clara em preparar os novos gestores quanto à importância da tomada de risco. Os gestores 

reconhecem a necessidade da tomada de risco, contudo esta atitude nas organizações está 

sustentada mais pelas pessoas do que pelos incentivos organizacionais, alusão evidente à falta 

de uma mentalidade de risco nas culturas organizacionais das empresas. 

As observações empíricas conduzidas por March e Shapira (1987) chamam a atenção 

para o fato de que o entendimento da tomada de decisão gerencial está permeado pela 

insensibilidade dos indivíduos em não confiar, não entender, ou simplesmente não utilizar as 

precisas estimativas probabilísticas. Dado que estas dificuldades estão associadas às 
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dificuldades de estimativa das probabilidades, é inteiramente sensível ao gestor concluir que a 

credibilidade destas estimativas probabilísticas é sistematicamente menor que a credibilidade 

das estimativas sobre o valor de um resultado.     

  

 

3.5 GESTÃO DE RISCO 

 

 

A gestão de risco é reconhecida como uma parte integrante de uma gestão completa; 

mas porque os praticantes em separadas sub-disciplinas freqüentemente falham em 

comunicar-se entre si, a ausência sobre seu verdadeiro significado é entendimento comum. 

Por conseguinte, a própria definição de risco e subseqüentemente a de gestão de risco se 

tornaram amorfas ou multidimensionais. 

Gestão de risco é uma abordagem corporativa objetiva para o problema da decisão; é 

a melhor maneira de controlar as ameaças para a segurança de uma organização. Portanto, 

gestão de risco pode ser definida como “the making of decisions concerning risks and their 

subsequent implementation, and flows from risk estimation and risk evaluation” (EGBUJI, 

1999:95). Outra definição compreende como um efetivo método para minimizar os efeitos 

adversos e maximizar os benefícios decorrentes da ocorrência do risco. Assim, a gestão de 

risco preocupa-se com os potenciais efeitos futuros das decisões correntes.   

 

 

3.6  O IMPULSO AUSTRALIANO SOBRE A QUESTÃO DA GESTÃO DE RISCO  

 

 

Dalgleish e Cooper (2005) relatam que em 2000, o australiano K. Brown estava 

determinado a definir as potenciais responsabilidades de seus gestores à respeito do tema 

gestão de risco e recomendou que os diretores responsáveis deveriam considerar os riscos 

chaves e avaliar como eles foram identificados, avaliados e gerenciados, e por fim, avaliar 

quanto à efetividade do sistema de controle interno. Estes estudos levaram a Nova Zelândia 

conjuntamente com a Austrália a elaborarem um documento padronizado consensual do 

mundo sobre gestão de risco, o Australia/Standard – NZS/Standard on Risk Management – 

também conhecido como AS/NZS 4360 Risk Management. Em decorrência, foram publicados 

o Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004, o Risk Management 

Guideline pelo Tesouro australiano, e o Risk Management Guide for Small Business.  
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Contudo, Kloman (2000) alerta que o zelo no emprego do conteúdo destas 

publicações deve ser observado. A padronização não deve nortear, muito menos prescrever, 

uma abordagem particular de avaliação de risco, porque não seria realístico nem desejável e, 

em última análise, contribuiria para atrapalhar uma aceitação mais ampla. 

Neste sentido, o AS/NZS 4360 evita este erro, quando não sugere que o propósito 

seja aplicar a uniformidade dos sistemas e especifica os elementos do processo de gestão de 

risco. Ao mesmo tempo, reconhece que o modelo e a implementação de qualquer sistema 

precisa ser influenciado pelas várias necessidades da organização, seus objetivos, seus 

produtos e serviços, bem como os processos e práticas por ela empregada. 

 

 

3.7 OPÇÃO PELO MODELO QUALITATIVO DE GESTÃO DE RISCO 

 

 

Gestores de risco não são necessariamente qualificados em ciências estatísticas. E 

nem precisam. Pesquisa conduzida por Thompson e Bloom (2000) atesta que os gestores de 

risco em todos os níveis confiam nos cientistas e técnicos responsáveis por gerar informação 

sobre risco para entender e lidar com os detalhes da avaliação de risco. Alguns gestores 

expuseram a carência de conhecimentos anteriores e técnicos para entender os detalhes à 

miúde e prestigiam os assessores capazes de traduzir e sumarizar os impactos e as conclusões, 

enquanto muitos sentiam-se desconfortáveis com termos altamente tecnológicos e 

absolutamente sem tempo para confirmar com exatidão as assunções analíticas encontradas. 

Todos os gestores de risco entrevistados indicaram com consistência que enquanto 

eram influenciados por estimativas estatísticas de risco, eles preferiam não depender tão 

fortemente delas para prover o suporte, a comunicação e a defesa de suas decisões. Concluem 

expressando que os gestores de risco entendiam que os assessores de risco deveriam ajudá-los 

muito mais em seus esforços para comunicar ao staff sobre os riscos dando a eles exemplos 

qualitativos da vida real, quando disponíveis, ao invés de somente estimativas quantitativas.   

Belluz (2002) contribui com duas dimensões de análise de risco, enquanto parte 

integrante do modelo de gestão de risco: a quantitativa, atenta à dimensão com que os riscos 

estão associados com a decisão, usualmente expressos como a probabilidade e a magnitude 

dos benefícios potenciais e suas conseqüências; e a qualitativa, preocupada com o significado 

da decisão e do alcance dos resultados possíveis para a empresa e seus stakeholders, dados os 

valores, metas, necessidades e objetivos de cada parte. 
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3.9 O MODELO QUALITATIVO DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO 

 

 

O modelo do processo de gestão de risco consiste de uma série de passos que, 

quando conduzidos em seqüência, permitem um ganho contínuo em benefício do processo de 

tomada de decisão. 

Os elementos do processo de gestão de risco estão sumarizados na Figura 1. 

 

Figura 1 Modelo estruturado e simplificado de gestão de risco. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Turner e Keetelaar [2001?], p. 21 (adaptado por este autor). 

 

 

1.  Efetivando a comunicação e a consulta 

Comunicação e consulta almejam identificar quem deve estar envolvido na 

avaliação de risco, aí incluído a identificação, a análise e a evolução, devendo engajar 

aqueles que estarão envolvidos no tratamento, monitoramento e revisão do risco. 

Desta forma, a comunicação e consulta serão refletidas em cada passo do 

processo (IBGC, 2007; TURNER e KEETLAAR, [2001?]). 

Como um passo inicial, há dois importantes aspectos que devem ser 

identificados com o propósito de estabelecer os requisitos do processo, a saber: 

descobrir a informação sobre o risco e gerenciar as percepções dos stakeholders para a 

gestão de risco. 
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1.1 Descobrir a informação sobre o risco 

 

Comunicação e consulta podem ocorrer dentro da organização ou entre a 

organização e seus stakeholders. É muito raro que apenas uma única pessoa seja 

possuidora de todas as informações necessárias para identificar os riscos para os 

negócios de uma empresa. Torna-se, portanto, fundamental identificar a maior 

gama de stakeholders os quais estarão em condições de tornar a informação a 

mais completa possível. 

Para garantir uma comunicação efetiva, o proprietário do negócio pode 

decidir desenvolver e implementar uma estratégia de comunicação e/ou um plano 

tão cedo quanto possível ao processo. Este plano deve identificar stakeholders 

interna e externamente e comunicar seus papéis e responsabilidades, bem como 

endereçar temas relativos à gestão de risco. 

Consulta é um processo bijetor que tipicamente envolve o diálogo entre 

grupos relevantes, a troca de informações e pontos de vista. Esta maneira de agir 

pode prover o acesso a informações que não estariam disponíveis de outra forma 

(IBGC, 2007; TURNER e KEETELAAR, [2001?]). 

 

1.2 Gerenciar as percepções do stakeholder para a gestão de risco 

 

Há numerosos stakeholders dentro de uma pequena empresa e este número 

variará dependendo do tipo e da magnitude do negócio. 

Gerenciar os stakeholders pode, frequentemente, ser uma das tarefas mais 

complexas na gestão de uma empresa. É importante que sejam plenamente 

identificados e comunicados sobre o processo de gestão de risco a ser 

implementado. Uma vez que podem ter um papel significante sobre o processo de 

tomada de decisão, suas percepções sobre os riscos, assim como suas percepções 

sobre os benefícios envolvidos, devem ser identificados, compreendidos, 

registrados e discutidos. 

As comunicações com e entre os stakeholders (Figura 2) devem incorporar 

regularmente relatórios indicando o progresso (ou não) sobre o desenvolvimento e 

a implementação do plano de gestão de risco e em particular prover as 

informações relevantes sobre as estratégias para os tratamentos propostos, seus 

benefícios e as eficácias planejadas. 
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Figura 2 Stakeholders em uma pequena empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Turner e Kateelaar [2001?], p. 23 (adaptado por este autor). 

 

2. Estabelecendo o contexto 

 

Ao considerar a gestão de risco em uma pequena empresa, é importante 

inicialmente estabelecer certas fronteiras dentro das quais o processo de gestão de 

risco será aplicado. Por exemplo, o empreendedor pode estar somente interessado 

em identificar os riscos financeiros; desta forma a informação coletada pertencerá 

somente àquela área de risco. 

Neste sentido, serão apresentados cinco passos que contribuirão para 

estabelecer o contexto dentro do qual o risco será identificado (AS/NZS 4360). 

 

 

2.1 Estabelecer o contexto interno 

 

Como previamente discutido, risco é a chance de algo acontecer e criar 

algum impacto sobre os objetivos da empresa. Assim sendo, os objetivos e as 

metas de uma empresa, projeto ou atividade devem necessariamente ser os 

primeiros a ser identificados para garantir que todos os riscos com maior 

Pequena 
Empresa 

Fornecedores 

Comunidade 

Contratantes 

Staff 

Staff 

Reguladores 

Fornecedores 

Clientes/Consumidores 
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significância foram percebidos. Isto garante que as decisões sobre os riscos 

sempre suportarão os objetivos e metas mais amplos da empresa. Esta 

abordagem encoraja, em última análise um pensamento estratégico e de longo-

termo (NA/NZS 4360). 

Ao estabelecer o contexto interno, o empreendedor pode igualmente 

endereçar aos envolvidos as seguintes questões: 

 Há alguma cultura organizacional que deva ser considerada? Por exemplo, os 

membros do staff são resistentes às mudanças? Há algum traço na cultura 

organizacional que possa criar riscos desnecessários aos negócios da 

empresa? 

 Quais staff groups estão presentes à discussão? 

 Que capacidades deve a empresa possuir em termos de pessoas, sistemas, 

processos, equipamentos e outros recursos? 

 

2.2 Estabelecer o contexto externo 

 

Cabe definir o ambiente externo no qual a empresa opera e inclui um 

entendimento das percepções dos clientes / consumidores sobre os negócios. 

Uma análise destes fatores permitirá identificar as forças, fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças para a empresa que se fazem presentes no ambiente 

externo. Da mesma forma, o empreendedor deve estabelecer os seguintes 

questionamentos: 

 Quais são as normas legais e/ou regulamentos às quais a empresa deve 

se submeter? 

 Em que mercado a empresa opera? Quem são os seus competidores? 

 Há alguma questão ou agenda social, cultural ou política que necessita 

ser considerada? 

Estabelecer o contexto externo deve também envolver um exame dos 

relacionamentos dos negócios da empresa com os stakeholders externos para 

efeito de risco e oportunidade (AS/NZS 4360). 

Por fim, no estabelecimento dos contextos interno e externo, deve-se 

determinar a significância da atividade quanto à consecução das metas e 

objetivos da organização, definir o ambiente operacional, além de identificar os 
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stakeholders interno e externo e determinar suas participações no processo de 

gestão de risco. 

 

3. Estabelecendo o contexto da gestão de risco 

 

Antes de iniciar a prática da identificação de riscos, é importante que os 

limites, objetivos e o escopo da atividade sob exame estejam perfeitamente definidos e 

delineados. Exemplificando, ao conduzir a análise de risco para um novo projeto, tal 

como a introdução de uma nova peça a um equipamento ou o novo produto em linha, é 

importante identificar com clareza os parâmetros a esta atividade para garantir que 

todos os risos relevantes sejam identificados (HART, 2006a e b). 

Neste sentido, o estabelecimento dos parâmetros e os limites da atividade 

desenvolvida envolvem a determinação dos recursos requeridos, das tarefas e 

responsabilidades, da experiência adicional necessária, dos relacionamentos interno e 

externo (e.g. outros projetos, stakeholders externos), das necessidades em se manter 

registros das atividades e da profundidade da análise exigida. 

O volume de análise requerida vai depender fundamentalmente do tipo 

do risco envolvido, da informação que deva ser comunicada a todos os envolvidos e da 

melhor forma de fazê-lo. A determinação do quantum estará associada à complexidade 

e à relevância da atividade, às conseqüências em potencial decorrentes de resultados 

adversos, da importância em absorver as lições aprendidas a fim de que o 

conhecimento corporativo do risco associado à atividade possa ser desenvolvido, do 

atingimento dos objetivos da empresa, das informações que necessitam ser 

comunicadas aos stakeholders e dos tipos de riscos e perigos associados à atividade 

(HART, 2006b). 

 

4. Desenvolvendo os critérios para os riscos 

 

Estabelecer os critérios para os riscos permite à empresa claramente 

definir os níveis inaceitáveis de risco. Inversamente, os critérios para os riscos podem 

incluir um nível aceitável de risco para uma atividade específica. Este é o momento 

em que os critérios devem ser amplamente definidos, podendo ser aperfeiçoados ao 

longo do processo de gestão de risco. 
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É contra estes critérios que o empreendedor avaliará um risco 

identificado para determinar se requer algum tipo de tratamento ou controle. Aonde 

exista um risco que possa atingir os objetivos estabelecidos e que não possa ser 

detectado, uma estratégia para tratá-lo deve ser identificada (NSW Treasury, 2004). 

O Quadro 2 provê exemplos de critérios para riscos. 

 

Quadro 2  Exemplos de critérios de riscos 

Critério para o risco Objetivo 

Segurança A segurança precisa ser preservada em todos os 

momentos, não sendo aceitas avarias ou fatalidades. 

Impacto financeiro Os custos do projeto devem ser mantidos dentro do 

orçamento alocado. 

Exposição à mídia O projeto precisa garantir que a reputação da empresa 

está protegida da exposição negativa à mídia. 

Tempo O projeto precisa estar completo dentro do calendário 

contratado. 

Gestão do staff O projeto precisa utilizar as ferramentas oferecidas pelos 

recursos humanos. Onde um conjunto de ferramentas não 

estiver disponível, a subcontratação deve ser 

considerada. 

Meio ambiente O projeto deve operar dentro das exigências da legislação 

ambiental e ser consistente com o compromisso 

ambiental dos negócios da empresa.  

Fonte: Turner e Keetelaar, [2001?], p.26, (adaptado por este autor). 

 

5. Definindo a estrutura para a análise de riscos 

 

A definição da estrutura para a análise de riscos tem início com a separação das 

categorias de risco que se vai gerenciar, com o propósito de prover uma maior 
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profundidade e acurácia na identificação dos riscos significativos. A estrutura 

escolhida dependerá do tipo de atividade, sua complexidade e o contexto a que os 

riscos estão submetidos. 

 

6. Identificando os riscos 

 

Risco não pode ser gerenciado a menos que primeiro ele seja identificado. Uma 

vez que o contexto do negócio da empresa foi definido, utiliza-se a informação para 

identificar tantos riscos quanto possíveis (TURNER e KEETELAAR, [2001?]). 

O propósito é identificar possíveis riscos que possam afetar, tanto positiva 

quanto negativamente, os objetivos da empresa e a atividade sob análise. Para tal, 

devem ser respondidas as seguintes perguntas: 

 O que pode acontecer? 

 Como pode acontecer? 

 Porque poderia acontecer? 

Há duas formas de identificar os riscos: retrospectivamente e prospectivamente 

(TURNER e KEETELAAR, [2001?]). 

Os riscos retrospectivos são aqueles que ocorreram previamente, tais como 

acidentes ou incidentes. Sua identificação é freqüentemente a maneira mais comum de 

identificar o risco, pela simples razão de que há maior credibilidade em algo que já 

ocorreu previamente. Da mesma forma, é menos complexo quantificar seus impactos e 

perceber o dano causado. A busca por este tipo de risco possui diversas fontes de 

informação, que incluem registros ou diários de incidentes ou danos, relatórios de 

auditagem, queixas e pesquisas de/entre clientes e consumidores, e antigos staff 

members. 

Os riscos prospectivos são normalmente mais difíceis de serem identificados; 

apesar de ainda não terem ocorrido, poderão acontecer em algum momento no futuro. 

A identificação deve conter todos os riscos, sendo ou não gerenciados correntemente. 

A razão, neste caso, aconselha o registro de todos os riscos levantados, o 

monitoramento ou a revisão da efetividade sobre o controle dos riscos. 

Os métodos para identificação de riscos prospectivos incluem a realização de 

brainstorming com os staff ou os stakeholders externos; pesquisas aos ambientes 

econômico, político, legislativo e operacional; condução de entrevistas com gerentes e 

decisores da empresa; o empreendimento de pesquisas junto ao staff ou clientes para 
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identificar temas ou problemas que possam ser antecipados; a modelagem do projeto; 

e a revisão do design do sistema ou a preparação de técnicas de análise de sistemas. 

A categorização dos riscos contribuirá para melhorar a compreensão do 

processo de identificação do risco prospectivo. Vale lembrar que a identificação dos 

riscos estará limitada e submetida às experiências e perspectivas das pessoas que 

estiverem conduzindo a análise de risco.  

A Federation of European Risk Management Associations (FERMA, 2003) 

enuncia que diversos métodos para análise de riscos, tanto positivos quanto negativos, 

estão disponíveis, a conhecer: modelos de dependência, Análise SWOT, 

árvore/análises de ventos, planos de contingência e continuidade do negócio, análises 

NPEST (negócio, política, econômica, social e tecnológica), inferências estatísticas, 

medições de tendência central e dispersão.  

Turner e Keetelaar [2001?] sugerem a análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) como método efetivo para lidar com as forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças que se encerram sobre a empresa por ser uma ferramenta de 

análise comumente utilizada e um excelente método para identificar áreas de riscos 

negativos ou positivos. 

 

7. Analisando os riscos    

 

Durante a identificação dos riscos o empreendedor pode ter levantado muitos 

riscos; contudo, freqüentemente não é possível dar a devida atenção a todos. 

O propósito maior da análise de riscos é determinar quais riscos têm maiores 

conseqüências ou impactos, permitindo assim, prover um melhor entendimento sobre 

o possível impacto do risco ou a sua possibilidade de ocorrência, a fim de tomar uma 

decisão sobre os recursos dedicados para controlar o risco. 

Segundo Hart (2006a e b), a análise de riscos envolve uma combinação de 

possíveis conseqüências, ou impactos, de um evento, com a possibilidade da sua 

ocorrência. O resultado é o nível do risco, assim entendido: 

 

 

 

 

 

 

Risco Conseqüência Possibilidade 
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Os passos necessários para a análise de riscos são: 

a) identificar as estratégias existentes e controles que atuam para minimizar o 

risco negativo e salientar as oportunidades; 

b) determinar as conseqüências de um impacto negativo ou uma 

oportunidade, positiva ou negativa; 

c) determinar a possibilidade de uma conseqüência negativa ou uma 

oportunidade; 

d) estimar o nível de risco pela combinação “conseqüências versus 

possibilidade”; 

e) considerar e identificar quaisquer incertezas nas estimativas. 

 

Dentre as três categorias ou tipos de análise que podem ser feitas (i.e. 

qualitativa, quantitativa e semi-quantitativa), o tipo mais comum de análise de risco é 

o método quantitativo, como já argumentado previamente neste trabalho. 

A Tabela 1 Matriz de Conseqüências e Possibilidades exemplifica uma 

ferramenta quantitativa de análise de risco. 



27 

 

 

 Tabela 1 Matriz de Conseqüências e Possibilidades.  
 LEGENDA Extremo Alto Médio Baixo  

 Conseqüência Possibilidade 
 

Comercial Financeira Segurança 

financeira 

Segurança 

orgânica 

Obediência 

regulatória 

e legal 

Quase certo Provável Possível Improvável Raro 

Quase certo 

de ocorrer em 

algum 

momento. 

Já ocorreu ou 

é provável 

que ocorra. 

Não é 

provável que 

ocorra em 

situações 

normais. 

Improvável 

que ocorra. 

Não ocorreu 

no passado e 

requer 

situações não 

usuais para 

ocorrer. 

S
ig

n
if

ic
a
n

te
 Perda significativa de 

mercado resultando em 

perda de 10-30% dos 

clientes, com falta de 
crescimento de novos 

clientes num período de 

três meses. 

Perda maior do que 
30% do total dos 

resultados ou do 

orçamento. 

Fraude resultando 
em perdas 

financeiras, com 

danos 
significativos à 

imagem da 

empresa. 

Morte ou 
múltiplos 

ferimentos 

requerendo 
hospitalização. 

Investigação por 

autoridade 

competente e 

significante 

penalidade. 

Processos/litígios 

graves, incluindo 

movimentos de 

classe. Fechamento 

da empresa. 

Extremo Extremo Extremo Alto Alto 

M
a
io

r
 

Perda de mercado 
resultando em perda 

<10% em clientes, sem 

novos clientes entre 1-3 
meses. 

Perda de 20-30% do 
total dos resultados 

ou do orçamento. 

Fraude resultando 
em perdas 

financeiras, com 

alguns danos à 
imagem da 

empresa. 

Ferimentos 
requerendo 

hospitalização. 

Brechas maiores 

para potenciais 

penalidades, 

processos e litígios. 

Futuro da empresa 

ameaçado. 
Extremo Extremo Alto Alto Médio 

M
o
d

er
a
d

o
 Perda de mercado. 

Clientes são mantidos; 

sem novos clientes entre 

1-3 meses. 

Perda de 10-20% do 
total dos resultados 

ou do orçamento. 

Perdas financeiras 
causam perdas 

menores à 

imagem da 

empresa. 

Primeiros 
socorros são 

requeridos. 

Sérias brechas para 

investigações ou 

relatórios de 

autoridades. 

Penalidades 

moderadas 

possíveis. 

Alto Alto Médio Médio Baixo 

M
en

o
r
 

Perdas menores de 

mercado. Clientes são 
mantidos; queda visível de 

novos clientes (50%). 

Perda < 10% do 

total dos resultados 
ou do orçamento. 

Não há danos à 

imagem da 
empresa. 

Não causa 

ferimentos. 

Questões legais mais 

leves. Penalidade ou 

execução 

improvável. 
Alto Médio Médio Baixo Baixo 

 

Fonte: Turner e Keetelaaar, [2001?], p. 54 (adaptado por este autor).
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8. Avaliação dos riscos 

 

Como discutido anteriormente, deve-se ser capaz de determinar quão sérios são 

os riscos que a empresa está enfrentando. Por conseguinte, é imperativo que o 

empreendedor determine o nível de ameaça que o negócio é capaz de aceitar. A 

avaliação dos riscos envolve basicamente a comparação do nível de risco encontrado 

durante o processo de análise com o critério de riscos estabelecido previamente, e 

decidir se serão aceitáveis ou não (HART, 2006b; TURNER e KEETELAAR, 

[2001?]). 

Entende-se que os riscos mais baixos ou toleráveis possam ser aceitáveis 

decorrentes das seguintes situações: 

 O custo para o tratamento em muito excede o benefício;  

 O nível do risco é tão baixo que um tratamento específico não é 

apropriado com os recursos disponíveis; 

 As oportunidades apresentadas superam as ameaças a um nível que o 

risco é justificado; 

 O risco é tal que não há tratamento disponível (e.g. o risco das 

intempéries). 

 O resultado da avaliação de risos é uma relação dos riscos em ordem de 

prioridade que requeiram medidas adicionais de controle (TURNER e 

KEETELAAR, [2001?]). 

 

9. Tratando os riscos 

 

O tratamento dos riscos, portanto, se faz necessário para todos aqueles que não 

foram considerados aceitáveis ou toleráveis na fase de avaliação de riscos. Tratar os 

riscos envolve identificar as opções a fim de reduzir ou eliminar as conseqüências, ou 

para reduzir a possibilidade de uma ocorrência adversa. Portanto, o tratamento dos 

riscos deverá almejar o ganho de resultados positivos. 

Uma vez que a implementação de todos os tratamentos estratégicos poderá não 

ser exeqüível, o empreendedor deverá ter em vista escolher, priorizar e implementar a 

mais apropriada combinação de tratamentos de riscos. 
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NSW Treasury (2004) sugere as seguintes medidas: 

 Extremo risco: envidar esforços no sentido de evitar que o risco se 

concretize. 

 Alto risco: imperativo levar o risco a níveis mais baixos. 

 Médio risco: efetuar ações corretivas em uma moldura temporal 

aceitável. 

 Baixo risco: efetuar ações corretivas onde forem praticáveis. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2007), Ferreira (2006) e 

Hart (2006a e b) propõem as seguintes opções no sentido de alcançar uma 

minimização dos riscos negativos ou um crescimento no impacto dos riscos positivos: 

 Evitar o risco – uma forma de negociar com o risco pode ser evitá-lo 

simplesmente não conduzindo a atividade provável de gerá-lo. Esta opção deve 

ser empregada quando não houver medidas de controle ou não forem suficientes 

para reduzir o risco à níveis aceitáveis.  

 Alterar a possibilidade de ocorrência – esta opção aumenta a 

possibilidade de resultados benéficos e reduz a possibilidade de perdas. 

 Alterar as conseqüências – uma forma de aumentar o tamanho dos 

ganhos e de reduzir o tamanho das perdas; podendo incluir os planos de 

continuidade dos negócios, e os planos emergenciais e de contingência.  

 Transferir e/ou compartilhar os riscos – parte ou a maior parcela 

pode ser transferido ou compartilhado com outro partido ou grupo, por meio de 

mecanismos que incluem contratos, seguros, parcerias e alianças de negócios. 

 Reter o risco – após os riscos terem sido reduzidos ou transferidos, 

riscos residuais podem ser retidos se estiver a níveis aceitáveis, mantendo-os nos 

níveis atuais de impacto e possibilidade de ocorrência. 

 Explorar o risco – é a melhor das opções enquanto o aumento do grau 

de exposição ao risco permite alcançar vantagens competitivas.  

Após registrar os riscos (Figura 3), os resultados decorrentes do tratamento aos 

riscos são materializados por meio de um Plano de Tratamento de Riscos (Figura 4), o 

qual indica a estratégia escolhida para o tratamento do risco identificado, a moldura 

temporal para a implementação da estratégia, os recursos necessários e as pessoas 

responsáveis para garantir a implementação da estratégia planejada.  
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Figura 3  Plano de Gestão de Riscos (registro dos riscos) 

Dimensão do risco: Segurança Financeiro Legal / Comprometimento 

N de série 1 2 3 

Descrição do risco Crime cibernético, incluindo 

danos por vírus, roubo de 

identidade, spyware, e fraude em 

geral 

Custos associados com benefícios 

sobrevalorizados por meio de 

transações online 

Brechas nos regulamentos na 

legislação do comércio eletrônico. 

Impacto Perda financeira direta, danos à 

reputação, danos a equipamentos, 

sistema indisponível 

  

Conseqüência  Significante Moderado Moderado 

Possibilidade Possível Alto Possível 

Nível do risco Extremo Alto Moderado 

Prioridade do risco 1 2 3 

Opções de tratamento 1. Atualizar software de anti-vírus 

e checar a viabilidade do 

firewall 

2. Rever os requerimentos para 

garantir o sistema bancário 

online 

3. Desenvolver e testar as 

políticas de segurança 

4. Desenvolver um Plano de 

Recuperação contra Desastres 

Desenvolver um caso de negócios 

para identificar o impacto do 

aumento das taxas 

1. Rever toda legislação 

2. Buscar consultoria 

especializada 

3. Desenvolver e testar políticas e 

procedimentos de 

comprometimento  

Fonte: Turner e Keetelaar, [2001?], p. 58, (adaptado por este autor) 
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  Figura 4  Plano de Gestão de Riscos (plano de tratamento de riscos) 

N de série 1 2 3 

Tratamento estratégico 1. Atualizar software de anti-vírus 

e checar a viabilidade do 

firewall 

2. Rever os requerimentos para 

garantir o sistema bancário 

online 

3. Desenvolver e testar as 

políticas de segurança 

4. Desenvolver um Plano de 

Recuperação contra Desastres 

Desenvolver um caso de negócios 

para identificar o impacto do 

aumento das taxas 

1. Rever toda legislação 

2. Buscar consultoria 

especializada 

3. Desenvolver e testar políticas e 

procedimentos de 

comprometimento  

Recursos requeridos Orientações de segurança 

5 dias alocados para execução 

3 dias alocados para execução 5 dias alocados para execução 

Verba alocada para remunerar 

consultor 

Classificação de prioridade 1 2 3 

Responsável Empreendedor Empreendedor empreendedor 

Tempo limite < data > < data > < data > 

Estratégia a ser revista Testar as políticas de segurança 

Engajar um especialista em 

segurança de TI para rever os 

sistemas 

Pesquisa com os clientes 

Rever o impacto contra os 

resultados semanais toda semana 

por três meses 

Contratar um consultor para rever 

as políticas e procedimentos‟ 

Implementar uma revisão da 

legislação a cada três meses 

 

Fonte: Turner e Keetelaar, [2001?], p. 58 (adaptado por este autor).
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10. Monitoramento e revisão 

 

Monitorar e revisar são tarefas essenciais no processo de gestão de riscos. O 

empreendedor deve estar engajado nesta fase de monitorar riscos e rever a efetividade do 

plano de tratamento, estratégias e sistema de gestão que foram estabelecidos. 

Riscos precisam ser monitorados periodicamente para garantir que as 

alternâncias das circunstâncias não alterem as prioridades dos riscos. Muitos poucos 

riscos permanecem estáticos; portanto o processo de gestão de riscos necessita ser 

regularmente repetido, a fim de que novos riscos sejam levantados no processo e 

efetivamente gerenciados (TURNER e KEETELAAR, [2001?], HART, 2006a e 2006b). 

Por fim, um Plano de Gestão de Riscos deve ser revisado ao menos em bases 

anuais. Uma maneira efetiva de garantir que isto ocorra é combinar / ajustar o plano de 

riscos ou a revisão dos riscos com o planejamento anual dos negócios da empresa. 

 

  

4. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

A categorização da pesquisa, segundo Vergara (2009), deve ser feita com base em 

dois critérios básicos: quanto aos fins e aos meios. 

No que toca aos fins, esta pesquisa classifica-se como aplicada e exploratória. Os 

meios de investigação propostos passam pela pesquisa de campo, documental, bibliográfica e 

estudo de caso. 

Portanto, considerando-se a taxionomia proposta por Vergara (2009), pode-se 

afirmar que: 

a) quanto aos fins a pesquisa é aplicada porque está motivada pela necessidade 

prática de resolver um problema concreto de uma pequena empresa brasileira não-financeira, 

qual seja, a ausência de um método qualitativo de gestão de riscos simples e adequado às 

peculiaridades deste tipo de empresa. A investigação também é exploratória por ocorrer em 

um segmento empresarial brasileiro em que há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado.  
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b) com referência à classificação quanto aos meios, a pesquisa é de campo pela 

característica empírica da investigação por ser realizada no local onde ocorre o fenômeno 

(neste caso a pequena empresa) e por dispor das pessoas para elucidá-lo, preferencialmente 

por meio do método de roteiro de entrevista semi-estruturada e observação direta.  

Resultados obtidos por Hawkes e Rowe (2008) em suas pesquisas sobre uma 

caracterização da metodologia da pesquisa qualitativa sobre a natureza do risco 

percebido: tendências e omissões (tradução e grifo deste autor) destacam a importância do 

emprego de entrevistas individuais somente no método qualitativo (aproximadamente 

59,70%), principalmente semi-estruturadas, nas quais os pesquisadores reportaram ser 

aproximadamente guiadas por um número de questões sobre tópicos particulares de interesses 

a eles. O grupo de foco, utilizado em 16 estudos empregando igualmente o método 

qualitativo, obteve o segundo maior resultado (23,88%). 

A pesquisa é bibliográfica, uma vez que está apoiada em journals especializados, 

dissertações, livros, periódicos acadêmicos, redes eletrônicas e manuais específicos sobre o 

assunto. A investigação é documental por ter acesso aos documentos mantidos no interior da 

empresa selecionada e com os gerentes que participam da sua administração diretamente. 

Por fim, dadas as características do problema levantado e pelos objetivos - geral e 

específicos -, é um estudo de caso simples por se subordinar a uma única empresa e estar 

revestido da profundidade e do detalhamento exigido por este tipo de assunto. 

Acadêmicos de pensamento positivista enfatizam crítica comum ao método de estudo 

de caso, que julgam prover pouca base que permita uma generalização científica. Entretanto, 

Yin (2005) refuta este argumento sustentando que estudos de caso, assim como os 

experimentos, são generalizáveis como proposições teóricas e não para populações ou 

universos. E mais, que uma vez que o estudo de caso, por não representar uma amostra, deve 

ter a mesma relevância que o experimento. Chetty (1996, p. 82) alinha-se à Yin por entender 

que “The case study method of research is a rigorous methodology that allows decision-

making processes and casuality to be studied. It is suitable when ‘how’ and ‘why’questions 

are asked about a set of events [...].” 

Neste sentido, realizar um estudo de caso com base em uma pequena empresa não-

financeira quanto às suas percepções sobre os riscos a que está submetida e na aplicação de 

um modelo qualitativo de gestão de riscos que contribua para a tomada de decisão, encontra 

legitimidade na investigação empírica que pesquisa um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto de vida real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão 
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perfeitamente evidentes e nas quais múltiplas fontes de evidências são empregadas (Yin, 

2005). 

A escolha do método de estudo de caso é bem justificada por Chetty (1996, p. 73): 

“The case study method has been an essential form of research in the social sciences and 

management.” Tradicionalmente, os estudos de caso eram considerados apropriados somente 

quando aplicados em pesquisas exploratórias. Contudo, Yin (1989) nos assinala que alguns 

dos melhores estudos de caso têm tido uma abordagem tanto descritiva quanto explanatória 

(e.g. O Caso dos Mísseis em Cuba).  

A escolha do estudo de caso como método de estudo em pesquisa envolvendo 

pequenas empresas é amplamente dissecado por Perren e Ram (2004) ao mapearem as 

fronteiras e limitações que norteiam este método. A filosofia e as implicações do método de 

estudo de caso têm recebido considerável atenção por parte da literatura lógica-metodológica 

(apud Eisenhardt, 1989; Gibb e Wilkins, 1991; Ragin e Becker, 1992, Stake, 1994; Gomm  et 

al., 2000), havendo um número considerável de textos acadêmicos sobre esta abordagem (e.g. 

Yin, 2005; Stake, 1995). 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa a qual está focada no entendimento 

das dinâmicas presentes dentro de ambientes simples, nos ensina Eisenhardt (1989). Estudos 

de caso (EC) podem envolver tanto casos simples e múltiplos quanto numerosos níveis de 

análise. Tipicamente combinam métodos de coleta e dados tais como arquivos, entrevistas, 

questionários e observações. 

Ainda segundo Eisenhardt (1989), as evidências podem ser qualitativas, quantitativas 

ou ambas. O presente estudo apoiará suas evidências a partir da pesquisa qualitativa, como 

justificado a seguir.  

Os fundamentos lógicos e as razões para o emprego da pesquisa qualitativa
4
 

compreendem que, eventualmente, os métodos quantitativos com suas tecnicidades numéricas 

não ser apropriados para se conseguir as “informações dos respondentes”. Malhotra 

(2006:156) ainda reforça seu discurso: 

[...] as pessoas podem ser incapazes de dar respostas precisas a perguntas que 

apelem para seu subconsciente. Os valores, emoções e motivações que se situam no 

nível subconsciente são encobertos ao mundo exterior pela racionalização e outros 

mecanismos de defesa do ego. 

                                                 
4

 Pesquisa qualitativa deve ser compreendida como uma “metodologia de pesquisa não-estruturada e 

exploratória baseada em pequenas amostras que proporciona percepções e compreensão do contexto do 

problema” (MALHOTRA, 2006:155). 
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Em outras palavras, a literatura metodológica oferece uma alternativa ao positivismo, 

referindo-se às abordagens qualitativas como naturalística, holística, interpretativa e 

fenomenológica (Tomkins e Groves, 1983).  

No entender de Perren e Ram (2004), a pesquisa qualitativa combinada com o 

método de estudo de caso, tem alcançado aceitação na comunidade envolvida em pesquisas 

sobre pequenas empresas na medida em que as abordagens de pesquisa sob a ótica qualitativa 

têm incluído etnografia, discurso de análise e grupos de foco. 

Por assumir variados significados na esfera das ciências sociais, a pesquisa 

qualitativa objetiva traduzir e expressar o sentido dos fenômenos da sociedade, estreitando “a 

distância entre o pesquisador e o objeto de estudo e empregando a perspectiva da análise 

fenomenológica, quando se trata de fenômenos singulares e dotados de certo grau de 

ambigüidade” (Neves, 1996:1).  

Sparrow (1999) reforça esta linha de pensamento em seus estudos sobre pesquisa de 

mercado em pequenas e médias empresas utilizando técnicas profundas de pesquisa 

qualitativa para estabelecer as práticas gestão de riscos em pequenas empresas de alta 

tecnologia. Para tal, verificou que a necessidade em se aproximar do mundo dos gerentes-

proprietários a fim de identificar como eles observam as situações e como eles podem de uma 

maneira apropriada, desenvolver suas práticas. Destarte, enfatiza haver claras evidências de 

que as dinâmicas de situações sociais particulares invocam diferentes formas de 

pensar/responder, sugerindo que os insights dos pensamentos e das ações dos participantes 

necessitam de uma variedade de discursos (SPARROW, 1998). 

Por fim, atentando-se para a análise da gestão de riscos, a aplicação das teorias e 

princípios que norteiam o modelo escolhido, a identificação e a gestão dos impactos sobre os 

objetivos da empresa e a compreensão de uma necessidade pró-ativa por parte dos gestores da 

pequena empresa não-financeira propostos neste trabalho e concomitantemente, alcançar um 

modelo de gestão de riscos que contribua para a performance, o entendimento e o 

envolvimento dos gestores-proprietários e empreendedores sobre as questões sobre risco é que 

a abordagem da pesquisa qualitativa foi adotada.   
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4.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

O universo que delimita esta pesquisa está explicitado pela pequena empresa 

brasileira não-financeira. Por questões de sigilo, passará a ser denominada ADSUMUS. Por 

estar apoiada em procedimentos não-estatísticos, a amostra, com base nos chefes de 

departamento da empresa, é não probabilística, selecionada tanto por acessibilidade, dado a 

facilidade de acesso aos elementos, quanto por tipicidade, devido à seleção dos elementos 

considerados representativos da população-alvo. 

A definição destes conceitos contribuem para os critérios de escolha da empresa 

objeto deste estudo: 

- facilidade de acesso aos tomadores de decisão;  

- ser uma empresa prestadora de serviços; 

- atuar no segmento de franchising; e  

- conquistar o interesse dos profissionais da empresa pesquisada sobre a aplicação de 

um modelo de gestão de riscos em proveito desta empresa.     

 

 

4.3 PREMISSAS BÁSICAS ADOTADAS 

 

 

1- é possível se ter um método de gestão de riscos para pequenas empresas não-

financeiras do setor de serviços operando sob o regime de franchising no Brasil; e 

2- que este método seja qualitativo. 

 

 

4.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

O fato da análise do trabalho estar baseada em um estudo de caso único, limita a 

generalização e a extrapolação dos resultados obtidos. No entanto, valiosas percepções e 

contribuições sobre os assuntos ligados à gestão de riscos de pequenas empresas não-

financeiras serão destacadas. 

A coleta e análise dos dados é uma empreitada árdua e conservadoramente pessoal e 

intransferível. DOWNEY e IRELAND (1979:630) destacam que “a coleta, a interpretação e a 

avaliação dos dados são problemáticos em qualquer tipo de pesquisa, seja ela qualitativa ou 
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quantitativa, de forma que a pesquisa organizacional não constitui exceção”. O uso do método 

qualitativo para realizar a pesquisa pode suscitar, por parte de pesquisadores mais céticos, 

dúvidas quanto à falta de legitimidade dos resultados obtidos e, portanto, do trabalho como 

um todo, uma vez que não utiliza técnicas de mensuração quantificáveis. 

As questões relacionadas à confiabilidade e à validação dos resultados, não 

apresentam, segundo Neves (1996) soluções evidentes e triviais. Contudo, para fazer frente a 

estes problemas, propõe as orientações de Bradley (apud 1993) e Kirk & Miller (apud 1986). 

O primeiro recomenda o atendimento de quatro critérios a conhecer: a conferência do 

material pesquisado, o cuidado pela fidelidade ao transcrever antes de realizar a análise, a 

consideração pelos elementos que compõem o contexto e a garantia de que os dados 

investigados possam ser comprovados a posteriori.  

Os últimos recomendam que, para tornar confiáveis os resultados obtidos do estudo 

qualitativo, as fases de projeto, coleta de dados, análise e documentação sejam consideradas e 

atendidas seqüenciada e integralmente.  

Contudo, o método escolhido – qualitativo – é apropriado ao tipo de estudo que se 

deseja realizar, o qual busca os dados e acontecimentos no contexto onde ocorrem. Neste 

sentido, a abordagem qualitativa torna-se apropriada a esta pesquisa por considerar que existe 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. O sujeito-observador faz parte do 

processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, de acordo com seus valores e crenças, 

dando-lhes um significado.  
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5. APLICAÇÃO DO MODELO 

 

 

5.1 Efetivação da Comunicação e da Consulta 

 

A primeira etapa da aplicação do modelo identificou as pessoas diretamente 

envolvidas em todo o processo da avaliação de risco, desde a sua identificação e sua análise 

até a etapa do tratamento do risco, monitoramento e revisão das estratégias estabelecidas para 

o tratamento contínuo dos riscos. 

Participaram de toda a pesquisa seu principal gestor e os três gerentes comercial, 

financeiro e operacional, possuidoras da memória da empresa e capazes de tornar a 

informação a mais plena possível.  

A moldura temporal para a realização da pesquisa foi de três finais de semana, 

momento em que os gerentes não estavam pressionados pelas atividades e cobranças diárias. 

A entrevista realizada junto ao empreendedor apresenta cerca de três horas e quarenta minutos 

de gravação. 

 

 

5.2 Estabelecimento dos Contextos Interno e Externo e da Gestão de Risco 

 

 

5.2.1 A Empresa 

 

ADSUMUS é uma agência de correios franqueada com 12 anos de existência, 

possuindo 20 empregados, sendo três gerentes, a saber: operações, financeiro e comercial. 

Atua na região central do Rio de Janeiro, com foco voltado mais precisamente para o mercado 

do Centro da cidade do Rio de Janeiro; apresenta faturamento anual médio de R$ 

2.300.000,00 e conta com cerca de 300 clientes ativos dentro de um universo de 1.500 que 

normalmente postam. 

Quanto aos serviços prestados, procura atender bem aos seus clientes, seja por meio 

telefônico ou por outras mídias como a Internet, tentando identificar as reais necessidades do 

cliente, seja para expedição de suas correspondências ou do produto de suas vendas. No 

mercado postal os clientes buscam uma solução completa para o seu problema. Em outras 

palavras, deseja saber se a mercadoria enviada pelos Correios chegará ao destino a tempo e a 
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hora, em perfeito estado, acompanhada da Nota Fiscal e caso não a receba, se será possível 

devolver a mercadoria aproveitando o próprio fluxo postal dentro do conceito da logística 

reversa.     Além disso, a agência franqueada da ECT oferece a serviços de “pré-postagem” a 

seus clientes, tais como a coleta dos objetos a serem postados nas dependências do remetente, 

prazo de pagamento maior que o das agências próprias da ECT, impressão de etiquetas e 

envelopamento de correspondências, assessoria para formalização de contratos com a ECT, 

nos casos de envio de grandes volumes de correspondências, dentre outros serviços, 

permitindo a conquista de um número maior de clientes. Desta forma, a agência franqueada 

procura oferecer um serviço customizado, diferentemente do franqueador que realiza apenas o 

atendimento básico em balcão e oferece somente 30 dias de prazo nos contratos de postagem 

de grandes volumes, dentre outras limitações. Estima-se que na região central do Rio de 

Janeiro haja cerca de 20 agências, estando a empresa ADSUMUS franqueada entre as cinco 

maiores. 

 

O Ambiente Externo 

 

Dentro de um universo de 12.000 agências de que a ECT dispõe, 1.393 agências são 

franqueadas. A ECT mantém, em todo o Brasil, 6.283 agências próprias, 30 agências 

filatélicas, 237 agências terceirizadas, 4.355 agências comunitárias e 6.506 postos de vendas 

de produtos. As agências franqueadas estão presentes em 437 municípios do Brasil; os mais 

de 5 mil municípios restantes são atendidos pela rede própria dos Correios. O Rio de Janeiro 

contabiliza cerca de 140 unidades franqueadas. Em todo o Brasil, as agências franqueadas 

contribuem com 40% do faturamento da ECT. As franquias do Correios estão em um 

ambiente de muita competição. Não existe território pré-determinado, diferentemente de 

outras franquias, em que existe um território delimitado a ser trabalhado, característica do 

sistema de franchising. Assim, toda agência franqueada do Correios poderá prestar serviço a 

qualquer cliente dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

As empresas de encomendas expressas tipo FEDEX, DHL e UPS, concorrentes da 

ECT, no segmento de encomendas expressas, fatia de mercado que não faz parte do 

monopólio postal detido pelos Correios, também concorrem com as franqueadas.  Em 

verdade, as franquias postais sofrem as conseqüências da retração do mercado quando a 

empresa ECT, por ser um órgão público, fica sujeita a limites legais próprios das empresas 

públicas, além de outros problemas tais como greves de funcionários, caos aéreo, etc. 

retardando ou até mesmo interrompendo o fluxo postal e trazendo conseqüências diretas e 
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danosas para a empresa. Percebe-se claramente que cada vez mais o mercado hoje dominado 

pelos Correios vem sendo ameaçado por estas empresas multinacionais e pelos courrier 

(empresas nacionais que também concorrem no segmento de transporte de encomendas tais 

como Rapidão Cometa, Tam Log, Total, dentre outras), empresas de motoboys e empresas 

informais nacionais que fazem a entrega de mercadorias e correspondências. 

 

O Ambiente Tecnológico 

 

A tecnologia por meio do e-mail vem roubando a cena da carta tradicional, dos 

cartões postais e dos telegramas. Por outro lado, o mercado de entrega de encomendas, 

fortemente apoiado pelo e-commerce encerrou o ano de 2010 movimentando em torno de R$ 

15 bilhões no Brasil, quase 40% acima dos R$ 10,8 bilhões registrados em 2009. Em 2011, a 

tendência de expansão deve se manter. Para a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 

(camara-e.net), a evolução no próximo ano ficará na casa dos 35%, mas pode ser ainda mais 

acelerada, dependendo de fatores como aumento do acesso a banda larga, da bancarização 

online e da oferta de crédito, assim como de eventuais medidas governamentais com potencial 

para estimular maiores compras – como se viu recentemente com a redução do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI). Tudo isso, fez com que os Correios, pela capilariedade da sua 

rede de agências em todo o Brasil, tivesse um aumento expressivo de serviços. Assim, o 

ambiente tecnológico vem incrementando exponencialmente o comércio eletrônico e 

conseqüentemente o serviço de marketing direto. Contudo, apesar da presença dos Correios 

em todo o Brasil, empresas como FEDEX, UPS e DHL vêm aumentando suas participações e 

estendendo suas atuações para fora do eixo Rio - São Paulo.  

Com a tecnologia digital e a TV interativa, este tipo de serviço tende a crescer ao 

contrário do que se possa pensar. Na verdade, haverá um volume maior de mercadorias 

circulando pelas agências dos Correios. É certo que o envio de certos produtos ficará, ao 

longo do tempo, comprometido e até mesmo reduzido face às facilidades do mundo digital. 

No entanto, o que pode ser entendido como uma ameaça deve na realidade ser compreendido 

como um fator de força. Na medida em que as empresas estão buscando novas formas de se 

comunicar com seus clientes, a tecnologia traz a reboque um incremento significativo na 

circulação de outros tipos de produtos, cobiçado mercado que poderá ser atendido pelas 

agências dos Correios, juntamente com as empresas concorrentes.  
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O Ambiente Interno 

 

O recurso humano alocado para o atendimento ao público deve estar apto para lidar 

tanto com o público de alto poder aquisitivo quanto o mais humilde. Considerando que este 

tipo de prestação de serviço envolve um número elevado de pessoas, os custos direto e 

indireto de mão-de-obra impactam os negócios, particularmente quando há políticas 

governamentais que geram mudanças com impactos diretos na folha salarial. 

A rivalidade entre franqueados é muito grande uma vez que não existe território 

demarcado. Logo, a empresa ADSUMUS, que possui custos diretos e indiretos mais onerosos 

para a manutenção do seu imóvel no centro da cidade e custo de deslocamento de seus 

empregados (e.g. vale-transporte), está passível de sofrer uma concorrência predatória de 

outra agência franqueada localizada em outras zonas da cidade. A disputa entre agências 

perpassa, portanto, pela qualidade dos serviços prestados e pelas facilidades e prazos 

oferecidos ao cliente. 

Com relação aos produtos substitutos, certamente afetarão o produto carta. Contudo, 

apesar de serem em número reduzido, no relevante mercado de encomenda não se visualiza 

um produto substituto a curto prazo. 

   

O Ambiente Político 

 

A empresa ECT por ser de origem pública carrega consigo uma carga de ônus e 

bônus. Com respeito aos ônus, possui um número de trabalhadores superior a 100.000, com 

pesados encargos trabalhistas. Neste sentido, a agência franqueada absorve estes encargos 

relativos à mão-de-obra. 

O setor é muito regulado na medida em que a ECT é detentora do monopólio postal 

no Brasil. Certa forma, é uma maneira de realizar uma equalização nos custos tarifários para a 

remessa de uma carta para as diferentes regiões brasileiras. Contudo as mercadorias e o 

marketing direto estão fora deste monopólio, podendo a Empresa e suas franqueadas se 

alinharem ao preço de mercado, junto com as multinacionais e os courrier brasileiros. 

Há muita discussão quanto a participação majoritária do Governo no serviço de 

correio. Esta discussão está sempre associada à possibilidade de mudanças à lei postal, 

particularmente pelos adversários políticos. A questão gera dúvidas quando se levanta a 

seguinte pergunta: - “Que empresa teria a capacidade para assumir este tipo de serviço em um 

país com as dimensões continentais como o Brasil sem desequilibrar os valores tarifários para 
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o lado dos mais desassistidos?” Muito provavelmente as grandes empresas privadas lutariam 

para atuar e explorar apenas as regiões mais privilegiadas. Buscam assim assediar o mercado 

hoje ocupado pelas empresas franqueadas e assim reduzir o sistema de franquia, empecilho 

direto para a quebra deste mercado, uma vez que as agências franqueadas são igualmente 

capazes de realizar este serviço customizado ao cliente. Neste sentido, mudanças 

significativas na legislação postal hoje não são favoráveis aos franqueados, dados os 

desequilíbrios regionais ainda existentes. 

Com relação ao setor especificamente, a legislação é bastante rígida quanto à 

concessão, autorização ou permissão pública para a exploração deste tipo de serviço por 

terceiros. Conseqüentemente, o setor é bem protegido enquanto a legislação postal atuar como 

uma barreira a entrada de novos concorrentes. 

 

O Poder de Negociação  

 

Os compradores dos serviços da ADSUMUS são as empresas que expedem cartas e 

realizam marketing direto aos seus clientes. Eles não têm um poder considerável de 

negociação uma vez que as tarifas postais são tabeladas e autorizadas pela Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos. Porém, dado o grande volume de remessa de correspondências que 

manipulam, elas acabam por forçar uma competição entre as agências franqueadas dos 

Correios em termos de serviços agregados que possam ser oferecidos, tornando o poder de 

negociação dos compradores, relativo. 

Quanto ao poder de negociação do franqueador, sendo o único fornecedor, é 

predominante e demasiadamente grande. Ele detém a marca e o serviço, uma vez que com 

exceção do atendimento aos clientes, todas as demais etapas do fluxo postal, desde a coleta da 

carga nas agências franqueadas, o direcionamento das malas postais, encaminhamento e 

entrega, está tudo concentrado nas mãos da ECT, cabendo ao franqueado ingerir somente 

sobre o atendimento. Portanto, o poder para o franqueador estabelecer preços, para punir e 

exarar orientações e determinações é total. 
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Fatores Chaves de Sucesso 

 

Para se ser bem sucedido neste mercado alguns fatores chaves de sucesso devem ser 

bem observados.  

Nas agências convencionais dos Correios, os grandes e médios clientes só podem 

realizar o pagamento à vista ou quando muito, dependendo do serviço e volume, realizarem 

um contrato com pagamento para 30 dias. Em busca de uma forma de pagamento mais 

flexível, e sabendo que os serviços prestados pelas empresas franqueadas são os mesmos, 

estes clientes acabam por exigir um prazo maior ao franqueado. Este esforço exige por parte 

do franqueado um lastro vultoso de capital de giro, consoante com empresas franqueadas que 

chegam a oferecer prazos de até 90 dias. Logo, a condição para que se aumente a sua carteira 

de clientes é a existência de um volume considerável de capital de giro, volume que pode 

chegar a cinco vezes a sua capacidade física instalada que permita o financiamento dos seus 

clientes. 

Cumprimento de prazos, atenção ao atendimento pré e pós-venda, como serviços de 

consulta e monitoramento do seu produto via internet, prestação de serviços adicionais de pré-

postagem são fatores de sucesso que devem ser observados e perseguidos de per si pelo 

franqueado. Para isto é necessário dispor de uma mão-de-obra comprometida com o serviço, 

de sistemas de informação customizados que permitam o rastreamento de todas as 

mercadorias ou produtos de sua conta, diferentemente do Correios, em que o cliente deve 

fazê-lo produto a produto. 

 

As Competências Organizacionais 

 

Sob a ótica da competência financeira, a empresa detém um volume robusto que lhe 

permite financiar seus clientes quando necessário. Contudo, a conquista de novos clientes é 

um desafio. Fonte geradora de recursos para a empresa, a decisão em ampliar a carteira 

(atualmente em condições de ser bem gerenciada), acaba por esbarrar nas limitações da 

estrutura instalada da empresa. Em outras palavras, apesar de parecer incompreensível que 

uma empresa não queira se expandir, uma ampliação da carteira de clientes também exige um 

aumento no número de funcionários, novos investimentos em instalações físicas e 

tecnológicas e, sobretudo, um incremento significativo da sua capacidade de financiamento 

dos clientes. Portanto, a decisão sobre expansão das fronteiras deste negócio depende 
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fundamentalmente da análise do custo marginal de um novo cliente e da capacidade financeira 

da empresa. 

A questão de recursos humanos tem sido bem mediada na medida em que a 

contratação de novos funcionários é feita mediante critérios rígidos e preferencialmente por 

indicações confiáveis. 

 

Os Pontos Fortes 

 

A empresa detém, como já mencionado, elevada capacidade de solvência, dada a sua 

capacidade para financiar seus clientes. 

Outro ponto de destaque é a sua proficiência no setor de recursos humanos, com 

larga experiência na área gerencial, e qualificada no dia-a-dia na condução de serviços 

gráficos e internos, de atendimento ao público e cobranças, exceto pela equipe de vendas, 

como será visto a seguir. 

Some-se a isto toda a experiência acumulada pelo empresário adquirida ao longo dos 

anos trabalhados em grandes empresas multinacionais que é hoje transmitida e compartilhada 

com os seus funcionários. 

 

Os Pontos Fracos 

 

Apesar da excelente localização geográfica da empresa no Centro da cidade do Rio 

de Janeiro, o ponto fraco que mais se acentua é a sua limitação quanto à capacidade física. A 

agência é pequena, necessitando de mais espaço para gerir em melhores condições sua tarefa 

fim e prover um ambiente de trabalho de melhor qualidade aos seus funcionários. 

Outro ponto fraco mencionado pelo empresário é a falta de um esforço maior para 

vender seu serviço, apesar de todas as metas exigidas pelo Correios terem sido alcançadas e 

ainda assim se manter como quinta maior empresa franqueada neste segmento no Rio de 

Janeiro. 

A empresa não teve até o momento uma experiência positiva com as equipes de 

venda que permitisse uma ampliação da sua base de vendedores, fato este compensado pela 

decisão do empresário em não crescer além de suas condições de manter e gerir a empresa 

adequadamente. É uma situação conflituosa para a empresa, na medida em que reconhece que 

vende aquém de suas possibilidades, quando deveria buscar o incremento no crescimento. 
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As Oportunidades 

 

Apesar da ampla base de conhecimentos acumulada pelo empresário durante o tempo 

em que trabalhou junto às grandes multinacionais, há um franco e adverso reconhecimento de 

que não tem realizado esforços para ampliar sua carteira de clientes. Reconhece que as 

oportunidades existem e são inúmeras, mas que por algum motivo que não soube explicar, 

não as explora. 

Há também a questão dos clientes estratégicos (grandes compradores de serviços), 

que não podem ser cooptados pelos franqueados. A empresa franqueadora é a responsável 

direta pela seleção e divisão do mercado, negando esta oportunidade ao franqueado. 

Quanto às ameaças, a empresa apontou para as próprias agências franqueadas e os 

operadores postais privados que tentam dominar o mercado. 

 

A Missão da Empresa 

 

Buscar permanentemente uma solução adequada, exeqüível e aceitável que ofereça 

ao seu cliente um serviço apropriado para o de envio de objetos postais. Esta solução tem 

origem na diagramação do produto, impressão do produto, o controle do estoque, a 

embalagem e a etiquetagem, o envelopamento e dobragem das correspondências. Por fim, a 

remessa e o acompanhamento via Internet. 

Desta forma, deve garantir a entrega do produto em tempo oportuno e garantida as 

condições físicas, com os meios existentes na empresa e/ou no mercado e dentro do tempo 

disponível.  

A visão de futuro da empresa é se tornar parceiro estratégico de grandes clientes e 

revestir este atendimento com um tratamento diferenciado, o que em condições normais não 

receberiam em uma agência própria dos Correios. 

 

Os Objetivos Gerais 

 

Para aumentar a sua capacidade instalada e consequentemente sua base de clientes, o 

objetivo primeiro é ampliar seus domínios físicos abrindo uma nova agência no próprio centro 

da cidade atingindo assim o propósito maior que é se posicionar entre as três maiores 

empresas franqueadas. 
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Do ponto de vista financeiro, reduzir seus prazos de cobrança, que hoje estão com 

prazo médio de 45 dias para 30 dias, reduzindo o fluxo de capital para financiamento dos 

serviços aos clientes uma vez que não há rendimento garantido. 

Outro objetivo é absorver alguns serviços que hoje são terceirizados, tornando-os 

próprios de sua empresa, como o setor de transportes para entrega de produtos e os serviços 

gráficos. 

 

Objetivos Funcionais 

 

São objetivos comerciais, financeiros e operacionais de curto prazo que garantem o 

funcionamento diário da organização e contribuem para alcance do produto final, a saber: 

 criar uma política de remuneração variável para os empregados da agência;  

 embora o franqueador não permita a construção de website individual de 

agência, pois contratualmente toda divulgação e informações institucionais devem ser feitas 

através do portal dos Correios na internet, a agência tem como objetivo estabelecer novos 

canais de comunicação com os clientes. Uma das soluções é a criação de um blog com 

ferramentas de chat on line; e 

 melhorar a comunicação com a equipe de coletores no campo através da troca do 

fornecedor do serviço de rádio-móvel por outro com melhor sinal e eficácia. 

  

 Comerciais 

 

 Aprimorar e ampliar a equipe de vendedores, com implantação de controles, 

planejamento de mercado, definição de potenciais clientes, prestação de contas semanais e 

acompanhamento de performance, como base para remuneração da equipe. 

 Melhorar o acesso da informação pelo cliente à sua fatura de serviços através 

dos meios eletrônicos, diminuindo o contato telefônico para meras consultas e rastreamento 

de objetos; 

 Potencializar o relacionamento com o cliente para desenvolvimento de novos 

negócios. 

 Identificar e prospectar clientes com grandes contas de envio de 

correspondências, principalmente no segmento de e-commerce; 
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 Desenvolver um serviço de assessoria para clientes individuais para a 

importação de produtos através dos Correios; 

 Divulgar para os atuais clientes da agência, que não utilizam os serviços 

internacionais dos Correios (SEDEX MUNDI, E.M.S –Express Mail Service, dentre outros), 

sobre a qualidade e confiabilidade dos serviços internacionais da ECT, de forma a conquistar 

clientes que atualmente usam serviços de outros operadores logísticos (FEDEX, DHL, UPS, 

etc.). 

 

 Financeiros 

 

 Diminuir o prazo médio de pagamento concedido aos clientes dos atuais 34 dias 

para 25 dias; 

 Instituir uma política de liberação de 50% do 13º salário junto com o pagamento 

das férias, para diminuir a pressão no fluxo de caixa da agência no fim do ano, onde as 

despesas e a necessidade de financiamento aos clientes aumentam significativamente. 

  

 Operacionais 

 

 Adquirir licença de uso e instalar programa operacional que permita o 

acompanhamento de AR´s – Avisos de Recebimento e PI’s – Pedidos de Informação de 

correspondências capaz de gerar relatórios por cliente; e 

 Desenvolver novos fornecedores de serviços de manuseio de correspondência 

(dobra de correspondência, envelopamento, etiquetagem, montagem de kits promocionais, 

etc.). 
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5.3 Desenvolvimento dos critérios para os riscos 

 

A empresa selecionou os seguintes critérios para os riscos definindo os níveis inaceitáveis e 

os aceitáveis de risco. 

 

Critério para o risco Objetivo 

Quanto à segurança  A segurança deve ser privilegiada a todo instante, não sendo aceitas 

avarias ou fatalidades.  

Quanto ao quesito 

financeiro 

Os custos gerados pelas perdas deverão ser absorvidos integralmente 

pela capital de giro. Não se admite, a princípio, que se recorra a 

empréstimos bancários.   

Quanto ao tempo  O serviço contratado deve estar concluído impreterivelmente dentro 

do prazo estipulado em contrato.  

Quanto à gestão de 

recursos humanos 

Todo o esforço deve ser realizado no sentido de se utilizar as 

ferramentas ofertadas pelos recursos humanos da empresa. Contudo, 

a subcontratação não deve ser descartada, sempre que necessário.  

Quanto aos clientes O portfólio de clientes existente deve ser mantido a todo custo. Se 

possível, aumentar. Não se admite a possibilidade de redução ou 

perda de clientes. 

Quanto à exposição à 

mídia 

A imagem da empresa deve ser preservada. Uma exposição negativa 

junto à mídia deve ser evitada.   
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5.4  Definição da estrutura para a análise de riscos 

 

A definição da estrutura para a análise de riscos se deu com a categorização dos 

riscos que serão gerenciados visando prover uma identificação aprimorada dos riscos 

considerados mais significativos. 

Desta forma, os riscos seguirão as seguintes categorias: 

 Marketing; 

 Tecnológica; 

 Competitiva; 

 Financeira; 

 Legislativa; 

 Operacional; 

 Segurança da informação; 

 Segurança orgânica; 

 Segurança de pessoal; 

 

5.5  Identificação dos riscos 

 

Para a identificação dos riscos (efeitos das incertezas sobre os objetivos), foi 

conduzido um brainstorming na própria empresa, pelo empresário e seus três gerentes: 

comercial, financeiro e operacional. 

Considerando a importância do trabalho e percebendo-se a necessidade de dados que 

pudessem consubstanciar e servir de argumentação válida, decidiu-se realizar as reuniões na 

própria empresa e nos finais de semana, desimpedidos das preocupações de trabalho. Ato 

contínuo, seus funcionários diretos sentiram-se valorizados e demonstraram enorme vontade 

participativa e espírito de grupo. 

As possíveis questões de ordem contratual que possam suscitar algum 

desentendimento entre o franqueado e o franqueador não foram levantadas como riscos uma 

vez que são considerados como riscos inerentes ao negócio; ou o empreendedor assume e os 

aceita previamente ou não realiza o contrato de franchising.  
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Acordou-se que este pesquisador acompanharia o brainstorming para prestar todo 

esclarecimento necessário sobre o modelo a ser testado. Não haveria qualquer participação 

indutiva ou intervenção por iniciativa própria que pudesse interferir no desenvolvimento das 

decisões tomadas. Cabe registrar que no decorrer das discussões o desconhecimento técnico 

dos participantes sobre a matéria exigiu a participação deste pesquisador na condição de 

especialista com o propósito único de dirimir dúvidas conceituais e evitar desvios na 

condução dos trabalhos.  

Inicialmente foi explicado aos gerentes como seria conduzido o brainstorming. O 

próprio empresário, em uma tentativa de criar um ambiente motivacional franco e aberto, 

liderou a condução desta parte da pesquisa e explicou as razões que o levaram a acreditar na 

importância da aplicação deste modelo em sua empresa, bem como destacou o papel relevante 

que eles teriam no levantamento das questões que poderiam impactar os objetivos da empresa, 

comprometendo assim a própria existência da empresa.  

Após as explicações iniciais sobre a condução do brainstorming, um secretário foi 

eleito para registrar as idéias. Ao final, o material registrado foi entregue a este pesquisador 

que o consolidou com as suas percepções e anotações e pessoais. 

Os participantes valeram-se, para levantamento dos riscos retrospectivos, de suas 

experiências na empresa e de seus registros pessoais.  Foram estimulados igualmente a 

realizar ensaios mentais no sentido de visualizarem riscos prospectivos com forte potencial de 

ocorrência no futuro. 

Contudo, a falta de conhecimento e experiência no trato do assunto levou o 

empresário e seus gestores a uma situação em que a nomeação e a conceituação do risco se 

tornaram tarefas quase impossíveis. Para solucionar o impasse, este pesquisador foi chamado 

à discussão. 

Os riscos levantados foram então definidos, a saber: Cliente, Mercado, Tecnológico, 

Concorrência, Contábil, Crédito, Financeiro, Operacional, Técnico, Regulatório, Greve e 

Segurança.  
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5.6  Análise dos riscos  

 

Após a apuração dos riscos, este autor entendendo que a fase da análise dos riscos é 

ponto fulcral para o prosseguimento das ações e para melhor nortear os trabalhos a seguir, 

propôs uma nova reunião com o empresário e principal gestor da empresa juntamente com os 

seus gerentes. 

Tornou-se evidente para este pesquisador que o empresário e seus gerentes não 

conseguiriam fazer a análise correta dos riscos, faltando-lhes as habilidades e as competências 

necessárias. Uma vez que o próprio modelo não explica e não detalha como fazê-lo, ato 

contínuo este pesquisador interveio a pedido. Com base em suas próprias anotações e nos 

registros feitos pelo secretário, contribuiu para a conceituação dos riscos apurados e a análise 

devida. 

A matriz abaixo consolida o estudo apresentado pelo empresário e gestores. 

  

RISCO CONCEITO ANÁLISE 

CLIENTE 

Mudanças nas preferências dos 

clientes por novos serviços ao 

longo do tempo. 

Risco que gera uma oportunidade 

de aumento de receita. 

Saída de cerca de 30% dos 

clientes corporativos do território 

da franquia. 

A perda de clientes corporativos 

acarreta uma perda significativa 

do volume de receita. 

Acomodação quanto ao número 

atual de clientes. 

Estagnação ou até mesmo perda 

de receita a médio e longo prazo. 

Ausência de certos serviços (de 

urgência ou que requeiram 

cuidados especiais – frágeis) 

oferecidos pela franqueadora.  

Perda de clientes para os 

concorrentes predatórios. 

MERCADO 

Falta de previsão de mudanças no 

mercado em que a empresa atua. 

Uma mudança prejudicial pode 

levar a uma acomodação do statu 

quo ocasionando uma redução do 

espaço de mercado para a 

concorrência, perda de clientes e 

de receita. 

Ausência de tecnologia da 

informação para o 

desenvolvimento de novos 

serviços. 

Perda de receita à curto e médio 

prazo. 
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TECNOLÓGICO 

Não transmissão dos arquivos de 

movimento diário para a ECT ao 

final do expediente. 

Perda de credibilidade quanto à 

qualidade do serviço prestado e 

possibilidade de repreensão pela 

franqueadora. 

Falha na tecnologia da 

informação para comunicação 

externa com os clientes. 

Perda de captação de serviços, 

enfraquecimento na relação 

cliente-prestador de serviço e 

perda de receita. 

Falha nas estações de trabalho de 

atendimento e de retaguarda 

(corporativo) impedindo o 

registro das operações. 

Apesar do serviço ao cliente 

poder ser realizado off-line, o 

serviço de retaguarda fica 

comprometido, criando 

oportunidade à fraude. 

Falha na rede de comunicações 

entre as estações de trabalho e o 

servidor e a transmissão de 

arquivos para a ECT. 

Atrasos na prestação de contas 

diária à franqueadora. 

CONCORRÊNCIA 

Desconhecimento das estratégias 

promocionais dos concorrentes. 

Perda de clientes seguida de perda 

de receita. 

Concorrência predatória de outras 

agências franqueadas. 

Perda de clientes seguida de perda 

de receita. 

Concorrência de outras empresas 

particulares de envio de 

encomendas. 

Perda de grandes clientes 

podendo levar à falência da 

empresa. 

Falha no gerenciamento da 

rubrica “contas a receber de 

clientes”. 

Perda de receita podendo até 

mesmo comprometer a 

sobrevivência da empresa. 

CONTÁBIL 

Falha no gerenciamento do fluxo 

de caixa da empresa com a 

concessão de prazos muito longos 

aos clientes.  

Ocasiona falta de recursos para 

pagamento à ECT e demais 

fornecedores. 

Falha na cobrança aos clientes.  Gera atrasos no recebimento dos 

recursos a receber, podendo 

reduzir o fluxo de caixa. 

Falha no controle sobre os custos. Cria prejuízos na previsão 

orçamentária. 

Falta de precisão das previsões 

sobre receitas e lucratividade da 

empresa. 

Cria prejuízos na previsão 

orçamentária. 

Não pagamento dos serviços 

pelos clientes corporativos. 

Uma redução significativa nos 

recursos a receber, comprometerá 

o fluxo de caixa e inviabilizará o 

pagamento das obrigações junto à 

franqueadora. 

CRÉDITO 

Falta ou redução de recursos 

próprios que permitam o 

financiamento de seus clientes. 

Incapacidade de aumentar a 

carteira de clientes. 
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OPERACIONAL 

Não comparecimento dos 

coletores junto aos clientes 

corporativos fazendo com que a 

agência não cumpra com a tarefa 

de coleta. 

Perda de clientes corporativos. 

Falha no serviço dos atendentes 

que não registram ou não 

repassam os pedidos de coleta 

feitos pelos clientes corporativos. 

Perda de clientes corporativos. 

Falha no planejamento das rotas 

de coletas. 

O emprego inadequado de 

recursos humanos e materiais 

acarreta perda de tempo, prejuízo 

financeiro e até mesmo a 

insatisfação do cliente. 

Erro no registro de peso ou do 

código de endereçamento postal 

de destino.  

Acarreta cobranças indevidas ou 

destinação incorreta do objeto, 

prejuízo na qualidade do serviço e 

danos à imagem da empresa. 

Inoperância de equipamentos 

operacionais acarretando atrasos, 

sobrecarga ou até mesmo 

capacidade ociosa em outros 

equipamentos. 

Gera atraso no fluxo postal, 

podendo criar desgaste na relação 

com a franqueadora. Não causa 

danos à imagem da agência. 

Falta de ampliação das instalações 

da empresa. 

Perda de qualidade no 

atendimento. Incapacidade para 

atender adequadamente novos 

clientes corporativos. 

Falha no fechamento diário do 

movimento da agência entre o 

movimento de etiquetas, a 

máquina de franquear e o 

movimento financeiro. 

Descontrole na parte operacional 

e conseqüente perda de receita. 

Controle ineficaz sobre a 

qualidade dos serviços prestados 

pelos atendentes e coletores. 

Desconfiança dos clientes, perda 

financeira e prejuízos quanto à 

imagem da empresa. 

Desconhecimento operacional 

quanto à prestação dos serviços 

internacionais oferecidos. 

Perda significativa na qualidade 

nos serviços prestados, perda de 

clientes, atritos com a 

franqueadora. 

Ausência de controle sobre a 

qualidade dos serviços prestados. 

Perda significativa na qualidade 

nos serviços prestados, atritos 

com os grandes clientes e/ou com 

a franqueadora. Dependendo da 

freqüência, pode chegar à rescisão 

contratual e falência da empresa. 

Mal uso dos equipamentos 

acarretando a quebra e custos 

adicionais para substituição ou 

conserto. 

Perda de qualidade de serviço, 

atraso no fluxo postal, além de 

aumento nos custos de 

manutenção. 
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OPERACIONAL 

 

 

 

 

Inobservância da rotina para 

fechamento da empresa por parte 

do chefe de expedição que deve 

garantir o envio de todo o 

material do dia.  

Descumprimento de 

determinações contratuais com a 

ECT. Dependendo da freqüência 

de ocorrência, poderá conduzir a 

penalidades e rescisão contratual 

com a franqueadora. 

Dependência de empresa 

prestadora de serviço público de 

energia elétrica. 

Atrasos ou até mesmo a 

inoperância parcial dos serviços a 

prestar, com reflexos na 

expedição diária do material do 

dia. 

Insuficiência de funcionários por 

motivos de redução.   

Atrasos nos serviços prestados, 

possível perda de clientes para a 

concorrência e comprometimento 

da imagem da marca Correios.  

Descontrole nos horários de 

entrega dos objetos à 

franqueadora.  

Descumprimento de 

determinações contratuais com a 

ECT. Dependendo da freqüência 

de ocorrência, poderá conduzir a 

penalidades e rescisão contratual 

com a franqueadora. 

Problemas criados pelos 

prestadores de serviço, em 

particular pelos carros de coleta. 

Atrasos nos serviços prestados. 

Dependendo da freqüência, 

possível perda de clientes para a 

concorrência e comprometimento 

da imagem da marca Correios.  

Inoperância do provedor de 

serviços de telecomunicações.  

Não operacionalização e atrasos 

nos serviços dependentes da 

tecnologia da informação, 

associado à insatisfação dos 

clientes e da empresa 

franqueadora. Perda imediata de 

receita.  

Incapacidade da empresa 

contratada de prover suporte ao 

software de automação da 

empresa. 

Não operacionalização e atrasos 

nos serviços dependentes da 

tecnologia da informação, 

associado à insatisfação dos 

clientes. Não se visualiza uma 

perda imediata e significativa de 

receita ou de clientes.  
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SEGURANÇA 

Ocorrência de crime cibernético.  Danos à rede e/ou software de 

automação provocado por vírus.  

Falhas nos sistemas de vigilância 

e alarmes. 

Ocorrência de roubo ou furto de 

clientes e à própria agência. 

Possibilidade de ações judiciais 

contra a agência. 

Comprometimento da imagem da 

empresa.  

Falhas no sistema de proteção 

elétrica.  

Possibilidade de danos aos 

equipamentos de vigilância, 

alarmes, sistemas informatizados, 

atrasos no expediente e na 

transmissão do movimento diário 

à ECT. Aumento nos custos para 

reposição dos equipamentos. 

Falhas nos sistemas de proteção 

contra incêndio. 

Comprometimento parcial ou 

total das instalações físicas, 

ferimentos e/ou morte de 

funcionário ou cliente, perda de 

material de terceiros, ações 

judiciais e até mesmo o 

fechamento da empresa. 

Falha no credenciamento para 

acesso às áreas restritas (e.g. áreas 

de movimento financeiro da 

empresa). 

Possibilidade de furto ou roubo de 

material controlado ou de valor 

relevante, seguido de perda de 

clientes, ações judiciais, atritos 

com a franqueadora e rescisão 

contratual. 

Falta de credenciamento de 

pessoal para o manuseio de 

documentos/material controlado 

ou de valor (e.g. cartas a receber 

de clientes). 

Possibilidade de furto de material 

controlado ou de valor relevante, 

seguido de perda de clientes, 

ações judiciais, atritos com a 

franqueadora e rescisão 

contratual. 

Inspeções mal conduzidas por 

ocasião da liberação dos 

funcionários. 

Possibilidade de furto de material 

controlado ou de valor relevante. 

Gastos com ações e indenizações. 

Inobservância dos requisitos de 

idoneidade durante o processo de 

seleção e contratação de novos 

funcionários.  

Possibilidade de furto ou roubo de 

material controlado ou de valor 

relevante. Gastos com ações e 

indenizações.  

Falta de verificação periódica dos 

requisitos de idoneidade dos 

funcionários após período de 

experiência. 

Possibilidade de furto ou roubo de 

material controlado ou de valor 

relevante. Gastos com ações e 

indenizações.  
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REGULATÓRIO 

Desconhecimento da legislação 

específica dos serviços postais e 

telemáticos internacionais.  

A aceitação de postagem de 

objetos não autorizados pela ECT 

poderá criar problemas de ordem 

policial e judicial. Estão previstas 

penalidades à empresa. 

Dependendo da gravidade e da 

freqüência, até mesmo a rescisão 

contratual.  

Desconhecimento da existência de 

material não autorizado.  

Comprometimento da segurança 

exigida pela legislação em vigor. 

Problemas de ordem policial e 

judicial. Estão previstas 

penalidades à empresa. 

Dependendo da gravidade e da 

freqüência, até mesmo a rescisão 

contratual.  

GREVE 

Greve dos funcionários da ECT. O impedindo do funcionamento 

da agência, com danos à 

credibilidade e imagem da 

agência. Perda momentânea dos 

clientes para empresas 

concorrentes além da perda 

natural de receita. 

TECNOLÓGICO 

Falha no sistema de backup. Perda do controle dos 

movimentos financeiros, dos 

serviços realizados e das 

informações a serem prestadas 

diariamente à ECT.   

 

 

Dada a originalidade da pesquisa na empresa e o desconhecimento do assunto por 

parte dos participantes, a etapa da Análise dos Riscos foi marcada pela apresentação da Matriz 

de Probabilidades e Conseqüências, quando foi exposta sua importância para a continuidade 

da pesquisa, sua estrutura e os elementos essenciais que atendessem às suas necessidades, 

bem como os resultados a serem obtidos a partir de uma avaliação coerente dos riscos. Em 

particular, o modelo proposto não deveria ser compreendido como um esquema pronto, 

definitivo e imutável, mas como uma referência adequada e segura que permitisse o 

ordenamento lógico do trabalho. 

Neste sentido, a preparação da Matriz de Probabilidades e Conseqüências foi 

realizada pelo empresário e seus gerentes, que definiram as conseqüências-chaves e seus 

parâmetros, orientados por este pesquisador.  

Cabe registrar a significativa dificuldade inicial para se chegar a um senso comum 

quanto à escolha das conseqüências-chaves que melhor concentrariam os riscos até então 
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levantados. Havia uma preocupação permanente de não se deixar de abordar qualquer 

aspecto. Neste sentido, foi explanado que o modelo, apesar de não mencionar, deve ser 

cíclico, cabendo, se necessário, retornar à etapa da identificação dos riscos e reavaliar os 

estudos feitos. 

Outra questão árdua e que gerou vasta discussão foi o estabelecimento das 

graduações das conseqüências, dos percentuais de perda de recursos, de clientes e da 

capacidade operacional da empresa, além das molduras temporais de recuperação da carteira 

de clientes. Este foi um momento em que se percebeu o grau de envolvimento dos gerentes 

com o trabalho realizado, uma vez que evidenciou a busca obstinada para trazer à realidade a 

quantificação o mais exata possível das perdas para a empresa. 

Com relação às probabilidades de ocorrência, seus esclarecimentos e graduações, 

decidiram por utilizar as sugeridas no referencial teórico, dado que atendiam com coerência às 

suas necessidades. 

Com a Matriz de Probabilidades e Conseqüências consolidada e de posse dos riscos 

definidos, conceituados e analisados, o empreendedor juntamente com seus gerentes verificou 

os impactos ou conseqüências de cada risco. Perceberam rapidamente que havia 

conseqüências que se desdobravam em outras e que em sua grande maioria culminavam em 

conseqüência financeira (uma conclusão naturalmente óbvia). Na ausência de uma explicação 

conceitual junto ao modelo, decidiram que melhor seria enquadrar o risco dentro de sua 

conseqüência-primeira. 

Apresenta-se, a seguir, a Matriz de Probabilidades e Conseqüências definida pela 

empresa, com as adaptações ajustadas à empresa realizadas pelos próprios gestores. A mais 

notável foi a identificação das células por meio de letras e números para registrar e justificar a 

avaliação dada. 
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MATRIZ DE PROBABILIDADES E CONSEQÜÊNCIAS CONSOLIDADA PELA EMPRESA ADSUMUS 

 LEGENDA Extremo Alto Médio Baixo   

 C o n s e q ü ê n c i a s   P r o b a b i l i d a d e s  

 

Comercial Financeira 
Segurança 

financeira 

Segurança 

do trabalho 

Segurança 

Orgânica 

Obediência 

regulatória e 

legal 

Quase certo Provável Possível Improvável Raro 

( 1 ) 
Quase certo de 

ocorrer em 

algum 

momento. 

( 2 ) 
Já ocorreu ou é 

provável que 

ocorra. 

( 3 ) 
Não é provável 

que ocorra em 

situações 

normais. 

( 4 ) 
Improvável 

que ocorra. 

( 5 ) 
Não ocorreu 

no passado e 

requer 

situações não 

usuais para 

ocorrer. 

S
ig

n
if

ic
a
n

te
 

( A ) 
Perda significativa 

de mercado 
resultando em 

perda de 10-30% 

dos clientes, com 
falta de 

crescimento de 

novos clientes 
num período de 

três meses. 

( B ) 

Perda maior do 

que 30% do 
total dos 

resultados ou do 

orçamento. 

( C ) 
Fraude resultando 

em perdas 
financeiras, com 

danos 

significativos à 
imagem da 

empresa. 

( D ) 
Morte ou 

múltiplos 
ferimentos 

requerendo 

hospitalização. 

( E ) 
Perda da 

capacidade 

operacional 

>50%. Há danos 

significativos à 

imagem da 

empresa. 

Fechamento da 

empresa por 

tempo 

indeterminado. 

( F ) 
Investigação por 

autoridade competente 
e significante 

penalidade. 

Processos/litígios 
graves, incluindo 

movimentos de classe. 

Fechamento da 
empresa. 

Extremo Extremo Extremo Alto Alto 

M
a
io

r
 

( G ) 
Perda de mercado 

resultando em 

perda <10% em 

clientes, sem 

novos clientes 

entre 1-3 meses. 

( H ) 
Perda de 20-
30% do total 

dos resultados 

ou do 

orçamento. 

( I ) 
Fraude resultando 

em perdas 

financeiras, com 

alguns danos à 

imagem da 

empresa. 

( J ) 
Ferimentos 
requerendo 

hospitalização. 

( K ) 
Perda da 

capacidade 

operacional de 

>30% e <50%. Há 

alguns danos à 

imagem da 

empresa. 

( L ) 
Brechas maiores para 

potenciais 

penalidades, processos 

e litígios. Futuro da 

empresa ameaçado. 

Extremo Extremo Alto Alto Médio 

M
o
d

er
a
d

o
 ( M ) 

Perda de mercado. 
Clientes são 

mantidos; sem 

novos clientes 
entre 1-3 meses. 

( N ) 
Perda de 10-
20% do total 

dos resultados 

ou do 
orçamento. 

( O ) 
Perdas financeiras 

causam perdas 

menores à 

imagem da 
empresa. 

( P ) 
Primeiros 

socorros são 

requeridos. 

( Q ) 
Perda da 

capacidade 

operacional de 

10% a 30%. Há 
danos menores à 

imagem da 

empresa. 

( R ) 
Sérias brechas para 

investigações ou 

relatórios de 

autoridades. 
Penalidades 

moderadas possíveis. 

Alto Alto Médio Médio Baixo 

M
en

o
r
 

( S ) 
Perdas menores de 

mercado. Clientes 

são mantidos; 
queda visível de 

novos clientes 

(50%). 

( T ) 
Perda < 10% do 

total dos 

resultados ou do 
orçamento. 

( U ) 
Não há danos à 

imagem da 

empresa. 

( V ) 
Não causa 

ferimentos. 

( W ) 
Perda da 

capacidade 

operacional 
<10%. Não há 

danos à imagem 

da empresa. 

( X ) 
Questões legais mais 

leves. Penalidade ou 

execução improvável. Alto Médio Médio Baixo Baixo 
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RISCO CONCEITO ANÁLISE 

IMPACTO OU 

CONSEQÜÊNCIA-

PRIMEIRA 

CLIENTE 

Mudanças nas preferências 

dos clientes por novos 

serviços ao longo do tempo. 

Risco que gera uma 

oportunidade de aumento 

de receita. 

Financeiro. 

Saída de cerca de 30% dos 

clientes corporativos do 

território da franquia. 

A perda de clientes 

corporativos acarreta uma 

perda significativa do 

volume de receita. 

Comercial. 

Acomodação quanto ao 

número atual de clientes. 

Estagnação ou até mesmo 

perda de receita à médio e 

longo prazo. 

Financeiro. 

Ausência de certos serviços 

(de urgência ou que 

requeiram cuidados especiais 

– frágeis) oferecidos pela 

franqueadora.  

Perda de clientes para os 

concorrentes predatórios. 

Comercial. 

MERCADO 

Falta de previsão de 

mudanças no mercado em 

que a empresa atua. 

Uma mudança  prejudicial 

pode levar a uma 

acomodação do statu quo 

ocasionando uma redução 

do espaço de mercado para 

a concorrência, perda de 

clientes e de receita. 

Comercial.  

Ausência de tecnologia da 

informação para o 

desenvolvimento de novos 

serviços. 

Perda de receita à curto e 

médio prazo. 

Comercial.  
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TECNOLÓGICO 

Não transmissão dos arquivos 

de movimento diário para a 

ECT ao final do expediente. 

Perda de credibilidade 

quanto à qualidade do 

serviço prestado e 

possibilidade de repreensão 

pela franqueadora. 

Obediência 

regulatória. 

Falha na tecnologia da 

informação para 

comunicação externa com os 

clientes. 

Perda de captação de 

serviços, enfraquecimento 

na relação cliente-prestador 

de serviço e perda de 

receita. 

Comercial. 

Falha nas estações de 

trabalho de atendimento e de 

retaguarda (corporativo) 

impedindo o registro das 

operações. 

Apesar de o serviço ao 

cliente poder ser realizado 

off-line, o serviço de 

retaguarda fica 

comprometido, criando 

oportunidade à fraude. 

Segurança 

financeira. 

Falha na rede de 

comunicações entre as 

estações de trabalho e o 

servidor e a transmissão de 

arquivos para a ECT. 

Atrasos na prestação de 

contas diária à 

franqueadora. 

Obediência 

regulatória. 

CONCORRÊNCIA 

Desconhecimento das 

estratégias promocionais dos 

concorrentes. 

Perda de clientes seguida de 

perda de receita. 

Comercial. 

Concorrência predatória de 

outras agências franqueadas. 

Perda de clientes seguida de 

perda de receita. 

Financeiro. 

Concorrência de outras 

empresas particulares de 

envio de encomendas. 

Perda de grandes clientes 

podendo levar à falência da 

empresa. 

Financeiro. 

Falha no gerenciamento da 

rubrica “contas a receber de 

clientes”. 

Perda de receita podendo 

até mesmo comprometer a 

sobrevivência da empresa. 

Financeiro. 

CONTÁBIL 

Falha no gerenciamento do 

fluxo de caixa da empresa 

com a concessão de prazos 

muito longos aos clientes.  

Ocasiona falta de recursos 

para pagamento à ECT e 

demais fornecedores. 

Financeiro. 

Falha na cobrança aos 

clientes.  

Gera atrasos no 

recebimento dos recursos a 

receber, podendo reduzir o 

fluxo de caixa. 

Financeiro. 

Falha no controle sobre os 

custos. 

Cria prejuízos na previsão 

orçamentária. 

Financeiro. 

Falta de precisão das 

previsões sobre receitas e 

lucratividade da empresa. 

Cria prejuízos na previsão 

orçamentária. 

Financeiro. 

Não pagamento dos serviços 

pelos clientes corporativos. 

Uma redução significativa 

nos recursos a receber, 

comprometerá o fluxo de 

caixa e inviabilizará o 

pagamento das obrigações 

junto à franqueadora. 

Financeiro. 
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CRÉDITO 

Falta ou redução de recursos 

próprios que permitam o 

financiamento de seus 

clientes. 

Incapacidade de aumentar a 

carteira de clientes. 

Comercial. 

OPERACIONAL 

Não comparecimento dos 

coletores junto aos clientes 

corporativos fazendo com 

que a agência não cumpra 

com a tarefa de coleta. 

Perda de clientes 

corporativos. 

Comercial. 

Falha no serviço dos 

atendentes que não registram 

ou não repassam os pedidos 

de coleta feitos pelos clientes 

corporativos. 

Perda de clientes 

corporativos. 

Comercial. 

Falha no planejamento das 

rotas de coletas. 

O emprego inadequado de 

recursos humanos e 

materiais acarreta perda de 

tempo, prejuízo financeiro e 

até mesmo a insatisfação do 

cliente. 

Segurança 

Financeira. 

Erro no registro de peso ou 

do código de endereçamento 

postal de destino.  

Acarreta cobranças 

indevidas ou destinação 

incorreta do objeto, prejuízo 

na qualidade do serviço e 

danos à imagem da 

empresa. 

Financeiro. 

Inoperância de equipamentos 

operacionais acarretando 

atrasos, sobrecarga ou até 

mesmo capacidade ociosa em 

outros equipamentos. 

Gera atraso no fluxo postal, 

podendo criar desgaste na 

relação com a franqueadora. 

Não causa danos à imagem 

da agência. 

Segurança 

financeira. 

Falta de ampliação das 

instalações da empresa. 

Perda de qualidade no 

atendimento. Incapacidade 

para atender 

adequadamente novos 

clientes corporativos. 

Comercial. 

Falha no fechamento diário 

do movimento da agência 

entre o movimento de 

etiquetas, a máquina de 

franquear e o movimento 

financeiro. 

Descontrole na parte 

operacional e conseqüente 

perda de receita. 

Financeiro. 

Controle ineficaz sobre a 

qualidade dos serviços 

prestados pelos atendentes e 

coletores. 

Desconfiança dos clientes, 

perda financeira e prejuízos 

quanto à imagem da 

empresa. 

Segurança 

financeira. 

Desconhecimento 

operacional quanto à 

prestação dos serviços 

internacionais oferecidos. 

Perda significativa na 

qualidade nos serviços 

prestados, perda de clientes, 

atritos com a franqueadora. 

Comercial. 

Ausência de controle sobre a Perda significativa na Comercial. 
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qualidade dos serviços 

prestados. 

qualidade nos serviços 

prestados, atritos com os 

grandes clientes e/ou com a 

franqueadora. Dependendo 

da freqüência, pode chegar 

à rescisão contratual e 

falência da empresa. 

Mau uso dos equipamentos 

acarretando a quebra e custos 

adicionais para substituição 

ou conserto. 

Perda de qualidade de 

serviço, atraso no fluxo 

postal, além de aumento 

nos custos de manutenção. 

Segurança orgânica. 

OPERACIONAL 

Inobservância da rotina para 

fechamento da empresa por 

parte do chefe de expedição 

que deve garantir o envio de 

todo o material do dia.  

Descumprimento de 

determinações contratuais 

com a ECT. Dependendo da 

freqüência de ocorrência, 

poderá conduzir a 

penalidades e rescisão 

contratual com a 

franqueadora. 

Obediência 

regulatória. 

Dependência de empresa 

prestadora de serviço público 

de energia elétrica. 

Atrasos ou até mesmo a 

inoperância parcial dos 

serviços a prestar, com 

reflexos na expedição diária 

do material do dia. 

Segurança orgânica. 

Insuficiência de funcionários 

por motivos de redução.   

Atrasos nos serviços 

prestados, possível perda de 

clientes para a concorrência 

e comprometimento da 

imagem da marca Correios.  

Segurança 

financeira. 

Descontrole nos horários de 

entrega dos objetos à 

franqueadora.  

Descumprimento de 

determinações contratuais 

com a ECT. Dependendo da 

freqüência de ocorrência, 

poderá conduzir a 

penalidades e rescisão 

contratual com a 

franqueadora. 

Obediência 

regulatória. 

Problemas criados pelos 

prestadores de serviço, em 

particular pelos carros de 

coleta. 

Atrasos nos serviços 

prestados. Dependendo da 

freqüência, possível perda 

de clientes para a 

concorrência e 

comprometimento da 

imagem da marca Correios.  

Segurança orgânica. 
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TÉCNICO 

Falha na rotina para abertura 

da empresa.  

Comprometimento grave da 

tarefa básica da agência 

além de perda direta para a 

imagem da ECT. 

Dependendo da freqüência 

de ocorrência, poderá 

conduzir a penalidades e 

rescisão contratual com a 

franqueadora. 

Obediência 

regulatória. 

REGULATÓRIO 

Desconhecimento da 

legislação específica dos 

serviços postais e telemáticos 

internacionais.  

A aceitação de postagem de 

objetos não autorizados 

pela ECT poderá criar 

problemas de ordem 

policial e judicial. Estão 

previstas penalidades à 

empresa. Dependendo da 

gravidade e da freqüência, 

até mesmo a rescisão 

contratual.  

Obediência 

regulatória. 

Desconhecimento da 

existência de material não 

autorizado.  

Comprometimento da 

segurança exigida pela 

legislação em vigor. 

Problemas de ordem 

policial e judicial. Estão 

previstas penalidades à 

empresa. Dependendo da 

gravidade e da freqüência, 

até mesmo a rescisão 

contratual.  

Obediência 

regulatória. 

GREVE 

Greve de funcionários da 

Empresa de Correios e 

Telégrafos por mais de dez 

dias. 

O impedindo do 

funcionamento da agência, 

com danos à credibilidade e 

imagem da agência. Perda 

momentânea dos clientes 

para empresas concorrentes 

além da perda natural de 

receita. 

Financeiro. 

TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

Falha no sistema de backup. Perda do controle dos 

movimentos financeiros, 

dos serviços realizados e 

das informações a serem 

prestadas diariamente à 

ECT.   

Segurança orgânica. 

Inoperância do provedor de 

serviços de 

telecomunicações.  

Não operacionalização e 

atrasos nos serviços 

dependentes da tecnologia 

da informação, associado à 

insatisfação dos clientes e 

da empresa franqueadora. 

Perda imediata de receita.  

Comercial. 
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Incapacidade da empresa 

contratada de prover suporte 

ao software de automação da 

empresa. 

Não operacionalização e 

atrasos nos serviços 

dependentes da tecnologia 

da informação, associado à 

insatisfação dos clientes. 

Não se visualiza uma perda 

imediata e significativa de 

receita ou de clientes.  

Comercial. 

SEGURANÇA 

Ocorrência de crime 

cibernético.  

Danos à rede e/ou software 

de automação provocado 

por vírus.  

Segurança orgânica. 

Falhas nos sistemas de 

vigilância e alarmes. 

Ocorrência de roubo ou 

furto de clientes e à própria 

agência. Possibilidade de 

ações judiciais contra a 

agência. Comprometimento 

da imagem da empresa.  

Segurança orgânica. 

Falhas no sistema de proteção 

elétrica.  

Possibilidade de danos aos 

equipamentos de vigilância, 

alarmes, sistemas 

informatizados, atrasos no 

expediente e na transmissão 

do movimento diário à 

ECT. Aumento nos custos 

para reposição dos 

equipamentos. 

Segurança orgânica. 

Falhas nos sistemas de 

proteção contra incêndio. 

Comprometimento parcial 

ou total das instalações 

físicas, ferimentos e/ou 

morte de funcionário ou 

cliente, perda de material de 

terceiros, ações judiciais e 

até mesmo o fechamento da 

empresa. 

Segurança do 

trabalho. 

Falha no credenciamento 

para acesso às áreas restritas 

(e.g. áreas de movimento 

financeiro da empresa). 

Possibilidade de furto ou 

roubo de material 

controlado ou de valor 

relevante, seguido de perda 

de clientes, ações judiciais, 

atritos com a franqueadora 

e rescisão contratual. 

Obediência 

regulatória e legal. 

Falta de credenciamento de 

pessoal para o manuseio de 

documentos/material 

controlado ou de valor (e.g. 

cartas a receber de clientes). 

Possibilidade de furto de 

material controlado ou de 

valor relevante, seguido de 

perda de clientes, ações 

judiciais, atritos com a 

franqueadora e rescisão 

contratual. 

Obediência 

regulatória e legal. 

Inspeções mal conduzidas 

por ocasião da liberação dos 

funcionários. 

Possibilidade de furto de 

material controlado ou de 

valor relevante. Gastos com 

ações e indenizações. 

Obediência 

regulatória e legal. 
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Inobservância dos requisitos 

de idoneidade durante o 

processo de seleção e 

contratação de novos 

funcionários.  

Possibilidade de furto ou 

roubo de material 

controlado ou de valor 

relevante. Gastos com ações 

e indenizações.  

Obediência 

regulatória e legal. 

Falta de verificação periódica 

dos requisitos de idoneidade 

dos funcionários após 

período de experiência. 

Possibilidade de furto ou 

roubo de material 

controlado ou de valor 

relevante. Gastos com ações 

e indenizações.  

Obediência 

regulatória e legal. 
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5.7  Avaliação dos riscos 

 

Nesta etapa cabe ao empreendedor e sua equipe determinar o nível de ameaça que a 

empresa é capaz de aceitar. Este pesquisador, como principal orientador ressaltou que a 

avaliação dos riscos é uma etapa revestida fundamentalmente pela comparação do nível do 

risco ajustado durante o processo de análise com o critério de risco formalizado 

anteriormente, para só então decidir se os riscos serão aceitáveis ou não. 

Dado o número elevado de riscos levantados, 52 no total, o efetivo reduzido de 

pessoal e as restrições orçamentárias para atuar em inúmeras frentes, a equipe classificou 

como inaceitáveis os riscos de nível extremo e de alto risco. Os demais foram classificados 

como aceitáveis. Decidiu-se também compartimentar os trabalhos subseqüentes em duas 

fases. Em uma primeira fase seriam tratados os riscos inaceitáveis de nível extremo e, numa 

segunda fase, os inaceitáveis de alto risco. 

O momentum adequado para o início da segunda fase não foi estabelecido. A 

justificativa encontrada fundamentou-se na dúvida quanto à capacidade da empresa em 

executar e cumprir o Plano de Gestão de Riscos.  

Em atendimento às demandas, coube a este pesquisador, como especialista, 

estabelecer a ordem de prioridade dos riscos, como se pode observar na tabela abaixo, que 

requerem medidas adicionais de controle, contribuindo desta forma, para a consecução da 

próxima etapa – Tratamento dos Riscos. 

 

RISCOS (EFEITOS DAS INCERTEZAS) MATRIZ NÍVEL DO 

RISCO 

PRIORIDADE 

Concorrência de outras empresas particulares 

de envio de encomendas. 

H2 EXTREMO 1 

Falha no gerenciamento da rubrica “contas a 

receber de clientes”. 

B3 EXTREMO 1 

Falha no gerenciamento do fluxo de caixa da 

empresa com a concessão de prazos muito 

longos aos clientes. 

B3 EXTREMO 1 

Não pagamento dos serviços pelos clientes 

corporativos. 

B1 EXTREMO 1 
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Não comparecimento dos coletores junto aos 

clientes corporativos fazendo com que a 

agência não cumpra com a tarefa de coleta. 

G2 EXTREMO 1 

Falha no serviço dos atendentes que não 

registram ou não repassam os pedidos de 

coleta feitos pelos clientes corporativos. 

G2 EXTREMO 1 

Dependência de empresa prestadora de serviço 

público de energia elétrica. 

K2 EXTREMO 1 

Desconhecimento da legislação específica dos 

serviços postais e telemáticos internacionais. 

F1 EXTREMO 1 

Desconhecimento da existência de material 

não autorizado. 

F2 EXTREMO 1 

Greve de funcionários da Empresa de Correios 

e Telégrafos por mais de dez dias. 

B2 EXTREMO 1 

Falhas nos sistemas de proteção contra 

incêndio. 

D3 EXTREMO 1 

Saída de cerca de 30% dos clientes 

corporativos do território da franquia. 

A4 ALTO 2 

Falha nas estações de trabalho de atendimento 

e de retaguarda (corporativo) impedindo o 

registro das operações. 

O2 ALTO 2 

Falha na rede de comunicações entre as 

estações de trabalho e o servidor e a 

transmissão de arquivos para a ECT. 

R2 ALTO 2 

Falha na cobrança aos clientes. N2 ALTO 2 

Falha no planejamento das rotas de coletas. N2 ALTO 2 

Erro no registro de peso ou do código de 

endereçamento postal de destino. 

O2 ALTO 2 

Falta de ampliação das instalações da empresa. S1 ALTO 2 

Ausência de controle sobre a qualidade dos 

serviços prestados. 

G4 ALTO 2 
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Inobservância da rotina para fechamento da 

empresa por parte do chefe de expedição que 

deve garantir o envio de todo o material do dia. 

L3 ALTO 2 

Descontrole nos horários de entrega dos 

objetos à franqueadora.  

R2 ALTO 2 

Falha no sistema de backup. K3 ALTO 2 

Ocorrência de crime cibernético. K3 ALTO 2 

Falhas nos sistemas de vigilância e alarmes. K3 ALTO 2 

Falhas no sistema de proteção elétrica. K3 ALTO 2 

Falha no credenciamento para acesso às áreas 

restritas (e.g. áreas de movimento financeiro 

da empresa). 

F4 ALTO 2 

Falta de credenciamento de pessoal para o 

manuseio de documentos/material controlado 

ou de valor (e.g. cartas a receber de clientes). 

L4 ALTO 2 

Falta de verificação periódica dos requisitos de 

idoneidade dos funcionários após período de 

experiência. 

X1 ALTO 2 

Ausência de certos serviços (de urgência ou 

que requeiram cuidados especiais – frágeis) 

oferecidos pela franqueadora.  

T2 MÉDIO 3 

Falta de previsão de mudanças no mercado em 

que a empresa atua. 

G5 MÉDIO 3 

Não transmissão dos arquivos de movimento 

diário para a ECT ao final do expediente. 

X2 MÉDIO 3 

Falha na tecnologia da informação para 

comunicação externa com os clientes. 

S3 MÉDIO 3 

Desconhecimento das estratégias promocionais 

dos concorrentes. 

G4 MÉDIO 3 
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Concorrência predatória de outras agencias 

franqueadas. 

T2 MÉDIO 3 

Falha no controle sobre os custos. T2 MÉDIO 3 

Falta de precisão das previsões sobre receitas e 

lucratividade da empresa. 

N4 MÉDIO 3 

Falta ou redução de recursos próprios que 

permitam o financiamento de seus clientes. 

M3 MÉDIO 3 

Falha no fechamento diário do movimento da 

agência entre o movimento de etiquetas, a 

máquina de franquear e o movimento 

financeiro. 

T2 MÉDIO 3 

Controle ineficiente sobre a qualidade dos 

serviços prestados pelos atendentes e coletores. 

O4 MÉDIO 3 

Falha na rotina para abertura da empresa. L5 MÉDIO 3 

Problemas causados pelos prestadores de 

serviço, em particular pelos carros de coleta. 

Q3 MÉDIO 3 

Acomodação quanto ao número atual de 

clientes. 

T4 BAIXO 4 

Ausência de tecnologia da informação para o 

desenvolvimento de novos serviços. 

S4 BAIXO 4 

Inoperância de equipamentos operacionais 

acarretando atrasos, sobrecarga ou até mesmo 

capacidade ociosa em outros equipamentos. 

U5 BAIXO 4 

Desconhecimento 

operacional/produção/prestação dos serviços 

internacionais oferecidos. 

S4 BAIXO 4 

Mau uso dos equipamentos acarretando a 

quebra e custos adicionais para substituição ou 

conserto. 

W4 BAIXO 4 
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Insuficiência de funcionários por motivos de 

redução. 

Q5 BAIXO 4 

Inoperância do provedor de serviços de 

telecomunicações para operacionalização dos 

serviços informatizados. 

S5 BAIXO 4 

Incapacidade da empresa contratada para 

prover o suporte ao software de automação da 

empresa. 

S5 BAIXO 4 

Inspeções mal conduzidas por ocasião da 

liberação dos funcionários. 

X5 BAIXO 4 

Inobservância dos requisitos de idoneidade 

durante o processo de seleção e contratação de 

novos funcionários.  

X5 BAIXO 4 
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5.8  Tratamento dos Riscos 

 

Este etapa é consubstanciada pela elaboração do Plano de Gestão de Riscos, instante 

em que o gestor de riscos, alinhado com as orientações da empresa, identifica as opções 

disponíveis para reduzir ou eliminar as conseqüências dos riscos considerados não aceitáveis. 

O Plano de Gestão de Riscos elaborado, em atendimento à solicitação do 

empreendedor, abordou somente os riscos de prioridade 1 (riscos extremos) e constou de duas 

partes. 

Primeiramente foram registrados os riscos, uma a um, consolidando suas descrições, 

os impactos gerados, suas conseqüências e possibilidades de ocorrência, os níveis e as 

prioridades de cada risco. Por fim, foram recomendadas as opções de tratamento. 

Em uma segunda parte, o plano detalhou o tratamento a ser seguido, propondo os 

recursos requeridos, o responsável e o prazo pela execução das tarefas, bem como a estratégia 

a ser revista. 

Cabe ressaltar que este trabalho estava na eminência de ser concluído quando o risco 

de greve por parte dos funcionários da ECT se concretizou por um período superior aos 10 

dias previstos em planejamento. 

Este pesquisador retornou à empresa ADSUMUS para verificar se os Planos de 

Gestão de Riscos e de Tratamento de Riscos estavam sendo atendidos e se havia algum ajuste 

a ser feito. À despeito dos esforços pró-ativos para se contatar os clientes corporativos e 

manter os funcionários atualizados quanto às informações a serem dadas ao público, o 

impacto financeiro se observou gerando uma perda na ordem de 27,70%, muito próxima da 

previsão inicial de 30%. 

Quanto ao avanço das empresas tipo FEDEX e DHL sobre este mercado, a previsão 

de recuperação dos clientes perdidos face à exploração desta oportunidade pelos concorrentes 

é superior a três meses. 
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Plano de Gestão de Riscos  

Registro dos Riscos 

Riscos de prioridade 1 

 

Descrição do risco Concorrência de outras empresas 

particulares de envio de encomendas. 

Falha no gerenciamento da rubrica 

“contas a receber” de clientes. 

Falha no gerenciamento do fluxo de 

caixa da empresa com a concessão 

de prazos muito longos aos clientes. 

Impacto Financeiro Financeiro Financeiro 

Consequência Perda de 20-30% do total dos 

resultados ou do orçamento 

Perda maior do que 30% do total dos 

recursos ou do orçamento 

Perda maior do que 30% do total dos 

recursos ou do orçamento 

Possibilidade Provável Possível Possível 

Nível do risco Extremo Extremo  Extremo 

Opções de tratamento 1. Estreitar o relacionamento junto 

aos atuais clientes. 

2. Verificar periodicamente o nível 

de satisfação dos clientes. 

3. Intensificar a captação de novos 

clientes. 

4. Aperfeiçoar os serviços prestados. 

1. Manter rigoroso controle contábil. 

2. Intensificar a cobrança de dívidas 

com prazo de tolerância esgotado. 

Rever os prazos de pagamentos 

concedidos aos clientes. 

 

 

 



73 

 

 

Descrição do risco Não pagamento dos serviços pelos 

clientes corporativos. 

Não comparecimento dos coletores 

junto aos clientes corporativos 

fazendo com que a agência não 

cumpra com a tarefa de coleta. 

Falha no serviço dos atendentes que 

não registram ou não repassam os 

pedidos de coleta feitos pelos 

clientes corporativos. 

Impacto Financeiro Comercial Financeiro 

Consequência Perda maior do que 30% do total dos 

recursos ou do orçamento 

Perda de mercado resultando em 

perda < 10% em clientes, sem novos 

clientes entre 1-3 meses. 

Perda maior do que 30% do total dos 

recursos ou do orçamento 

Possibilidade Quase certo Provável Possível 

Nível do risco Extremo Extremo Extremo  

Opções de tratamento Contratar escritório de advocacia 

especializado em cobranças judiciais 

corporativas. 

1. Manter acompanhamento on time 

do deslocamento dos coletores. 

2. Planejar a substituição imediata 

em caso de falta de algum coletor. 

1. Intensificar o treinamento dos 

atendentes. 

2. Intensificar o controle de 

gerencial sobre os atendentes. 
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Descrição do risco Dependência de empresa 

prestadora de serviço público de 

energia elétrica. 

Desconhecimento da legislação específica 

dos serviços postais e telemáticos 

internacionais. 

Desconhecimento da existência de 

material não autorizado. 

Impacto Segurança orgânica Obediência regulatória Obediência regulatória 

Consequência Perda da capacidade operacional 

superior a 30% e inferior a 50%. 

Há alguns danos à imagem da 

empresa. 

Investigação por autoridade competente e 

relevante penalidade. Processos e litígios 

graves, incluindo movimentos de classe. 

Fechamento da empresa.  

Investigação por autoridade competente 

e relevante penalidade. Processos e 

litígios graves, incluindo movimentos de 

classe. Fechamento da empresa.  

Possibilidade Provável  Quase certo Provável 

Nível do risco Extremo Extremo Extremo 

Opções de 

tratamento 

1. Adquirir gerador de energia 

elétrica corretamente 

dimensionado para uso 

continuado por no mínimo 24 

horas. 

2. Adquirir no-breaks em 

número suficiente para 

atender a todas as estações de 

trabalho. 

3. Treinar um número mínimo 

de dois funcionários para uso 

do gerador de emergência. 

1. Elaborar treinamento específico por 

profissional qualificado sobre a 

legislação internacional. 

2. Submeter os funcionários a 

treinamentos periódicos. 

3. Submeter os funcionários a avaliações 

periódicas. 

4. Manter atualização permanente quanto 

à legislação internacional pertinente.  

1. Equipar a empresa com 

equipamentos de raios x. 

2. Incluir no programa de treinamento, 

ações que contemplem o manuseio de 

carga não autorizada.  

3. Efetuar cursos e treinamentos junto à 

instituições públicas de segurança 

para manuseio de carga não 

autorizada / perigosa.  
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Descrição do risco Greve de funcionários da Empresa de Correios e 

Telégrafos por mais de dez dias. 

Falha nos sistemas de proteção contra incêndio.  

Impacto Financeiro Segurança do trabalho 

Consequência Perda maior do que 30% do total dos resultados ou do 

orçamento. 

Morte ou múltiplos ferimentos requerendo hospitalização. 

Possibilidade Provável Possível 

Nível do risco Extremo  Extremo  

Opções de 

tratamento 

1. Contatar de forma pró-ativa os clientes corporativos 

com o propósito de manter os pedidos e evitar a evasão 

para outras empresas concorrentes. 

2. Manter todos os funcionários que trabalham 

diretamente com o atendimento informados quanto às 

respostas e orientações que devem ser dadas ao público. 

1. Contratar empresa para realização de seguro contra 

incêndio. 

2. Contratar firma especializada para realizar a 

manutenção periódica obrigatória nos sistemas de 

proteção contra incêndio. 

3. Estabelecer um Plano de Emergência simples e eficaz 

que contemple procedimentos em caso de incêndio. 

4. Incluir no programa de treinamento, ações que 

contemplem o Plano de Emergência. 

5. Treinar todos os funcionários para atendimento de 

primeiros socorros. 
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Plano de Gestão de Riscos  

Plano de Tratamento dos Riscos 

Riscos de prioridade 1 

 

Risco Concorrência de outras empresas particulares de envio de 

encomendas. 

Falha no gerenciamento da rubrica “contas a receber” de 

clientes. 

Tratamento 

estratégico 

1. Estreitar o relacionamento junto aos atuais clientes. 

2. Verificar periodicamente o nível de satisfação dos 

clientes. 

3. Intensificar a captação de novos clientes. 

4. Aperfeiçoar os serviços prestados. 

1. Manter rigoroso controle contábil. 

2. Intensificar a cobrança de dívidas com prazo de 

tolerância esgotado. 

Recursos requeridos Veículo e combustível para transporte.  

Responsável Gerente Comercial Gerente Contábil 

Prazo Até 10 dias. Até cinco dias. 

Estratégia a ser 

revista 

Verificar mensalmente o nível de satisfação dos clientes 

com os atuais serviços prestados. 

 

Realizar auditoria interna a cada mês. 

Verificar os impactos contra os resultados mensais a cada 

mês durante três meses. 
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Risco Não pagamento dos serviços pelos clientes corporativos. Não comparecimento dos coletores junto aos clientes 

corporativos fazendo com que a agência não cumpra com a 

tarefa de coleta. 

Tratamento 

estratégico 

Contratar escritório de advocacia especializado em 

cobranças judiciais corporativas. 

1. Manter acompanhamento on time do deslocamento dos 

coletores. 

2. Planejar a substituição imediata em caso de falta de 

algum coletor. 

Recursos requeridos Verba alocada para contrato anual com o escritório de 

advocacia. 

Verba para contratar empresa de rádio-telefonia. 

Verba para contratar serviço de courrier em regime de 

emergência. 

Responsável Empreendedor Empreendedor, pelo contrato com a empresa de rádio-

telefonia. 

Gerente Operacional, pelo acompanhamento dos coletores. 

Gerente Contábil, pela previsão das verbas. 

Prazo Até 10 dias. Até cinco dias para a aquisição dos equipamentos de rádio-

telefonia. 

  

Estratégia a ser 

revista 

Verificar a possibilidade de se renegociar a dívida. Verificar quinzenalmente a pontualidade dos coletores 

durante dois meses. 
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Risco Falha no serviço dos atendentes que não registram ou não 

repassam os pedidos de coleta feitos pelos clientes 

corporativos. 

Dependência de empresa prestadora de serviço público de 

energia elétrica. 

Tratamento 

estratégico 

1. Intensificar o treinamento dos atendentes. 

2. Intensificar o controle de gerencial sobre os atendentes. 

1. Adquirir gerador de energia elétrica corretamente 

dimensionado para uso continuado por no mínimo 24 

horas. 

2. Adquirir no-breaks em número suficiente para atender 

a todas as estações de trabalho. 

3. Treinar um número mínimo de dois funcionários para 

uso do gerador de emergência. 

Recursos requeridos  Verba para aquisição de gerador e no-breaks. Verba para 

contratar firma especializada na manutenção periódica do 

gerador. 

Responsável Gerente Operacional Gerente Operacional 

Prazo Até cinco dias. Até 15 dias para a compra dos equipamentos. Até dois dias 

para o treinamento. 

Estratégia a ser 

revista 

Verificar semanalmente de maneira inopinada o serviço 

dos atendentes durante um mês. 

Estabelecer rodízio de pessoal treinado.  
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Risco Desconhecimento da legislação específica dos serviços 

postais e telemáticos internacionais. 

Desconhecimento da existência de material não autorizado. 

Tratamento 

estratégico 

1. Elaborar treinamento específico por profissional 

qualificado sobre a legislação internacional. 

2. Submeter os funcionários a treinamentos periódicos. 

3. Submeter os funcionários a avaliações periódicas. 

4. Manter atualização permanente quanto à legislação 

internacional pertinente.  

1. Equipar a empresa com equipamentos de raios x. 

2. Incluir no programa de treinamento ações que 

contemplem o manuseio de carga não autorizada.  

3. Efetuar cursos e treinamentos junto à instituições 

públicas de segurança para manuseio de carga não 

autorizada / perigosa.  

Recursos requeridos Verba alocada para pagamento de horas extras durante os 

treinamentos. 

Verba para compra de equipamento de raios x, treinamento 

e horas extras. 

Responsável Gerente Operacional Gerente Contábil e Gerente Operacional 

Prazo Até cinco dias para a qualificação. Até vinte dias para a compra do equipamento. 

O prazo para a execução do treinamento dependerá da 

disponibilidade das instituições públicas. 

Estratégia a ser 

revista 

Implementar uma revisão da legislação a cada três meses. Rever o programa de treinamento a cada três meses, 

incluindo o rodízio de pessoal, particularmente quando 

houver novas contratações. 
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Risco Greve de funcionários da Empresa de Correios e 

Telégrafos por mais de dez dias. 

Falha nos sistemas de proteção contra incêndio.  

Tratamento 

estratégico 

1. Contatar de forma pró-ativa os clientes corporativos 

com o propósito de manter os pedidos e evitar a evasão 

para outras empresas concorrentes. 

2. Manter todos os funcionários que trabalham 

diretamente com o atendimento informados quanto às 

respostas e orientações que devem ser dadas ao público. 

3. Incluir no Programa de Treinamento orientações e 

procedimentos a serem conduzidos pelos funcionários. 

1. Contratar empresa para realização de seguro contra 

incêndio. 

2. Contratar firma especializada para realizar a 

manutenção periódica obrigatória nos sistemas de 

proteção contra incêndio. 

3. Estabelecer um Plano de Emergência simples e eficaz 

que contemple procedimentos em caso de incêndio. 

4. Incluir no programa de treinamento, ações que 

contemplem o Plano de Emergência. 

5. Treinar todos os funcionários para atendimento de 

primeiros socorros. 

 

Recursos requeridos Veículo e combustível para transporte. Verba para contratação anual de empresa especializada em 

seguro contra incêndio. 

Verba para contratação anual de empresa especializada em 

manutenção de sistemas de proteção contra incêndio. 

Verba para contratação de empresa especializada em 

treinamento de primeiros socorros. 

Verba para pagamento de horas extras para treinamento. 

Responsável Empreendedor, pelo acompanhamento da greve junto ao Empreendedor, pelo contrato das empresas de seguros, 
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franqueador. 

Gerente Comercial, pelos contatos juntos aos clientes 

corporativos. 

Gerente Operacional, pelo treinamento dos funcionários. 

manutenção do sistema de incêndio e treinamento de 

primeiros socorros. 

Gerente Contábil, pela alocação de verbas. 

Gerente Operacional, pela elaboração do Plano de 

Emergência e treinamento. 

Prazo Imediato, tão logo se anuncie a possibilidade de greve da 

ECT. 

Até dez dias para o contrato da empresas 

supramencionadas. 

Até dois dias para alocação de verbas. 

Até dez dias para elaboração do Plano de Emergência e 

treinamento. 

Estratégia a ser 

revista 

Acompanhar diariamente, enquanto durar a greve, as 

relações com os clientes. 

Acompanhar de maneira muito próxima, o desempenho dos 

funcionários que lidam diretamente com o público. 

Rever as lessons learned quando se concretizar este risco e 

alterar o Programa de Treinamento se necessário. 

Renovar o contrato com a empresa de seguro anualmente. 

Renovar o contrato com a firma especializada em 

manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio. 

Realizar treinamentos para situações de incêndio a cada 

dois meses ou sempre que houver turnover superior a 30%. 
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6  Conclusão 

 

Este trabalho pretendeu verificar a aplicabilidade de um método de base qualitativa 

de gestão de riscos a uma pequena empresa brasileira não-financeira do setor de serviços, 

acolhendo para tal fim uma empresa franqueada da ECT. 

Revendo-se atentamente as questões apresentadas na introdução deste trabalho com 

relação à perenidade da pequena empresa não-financeira brasileira e a sua fragilidade nos 

assuntos ligados à gestão de toda ordem, tais como a ausência ou a pouca capacidade 

gerencial em todos os campos, a pouca importância dada pelos empreendedores aos 

problemas e riscos que, se consumados poderão levá-la à falência, pode-se perceber a 

pluralidade de possibilidades que a aplicação bem feita de uma gestão qualitativa de riscos 

pode gerar para a pequena empresa. 

Neste sentido, a escolha de uma empresa participante do sistema de franchising foi 

intencional, considerando-se o viés de baixo risco a que supostamente está submetida. 

Justifica-se, portanto, uma vez que impera entre os pequenos empreendedores que pretendem 

depositar suas economias em um negócio deste tipo, a percepção de ausência ou nulidade de 

riscos em uma idéia já exaustivamente experimentada e ultimada. 

O processo de convencimento junto ao empresário a aplicar este modelo-piloto em 

sua empresa, bem ranqueada entre seus pares, não ocorreu com relativa facilidade, uma vez 

que os números financeiros aparentemente não justificavam tamanha penetração e 

transparência da empresa. Contudo, risco é um termo que soa de forma invasiva e perversa 

para o pequeno empreendedor brasileiro quando prestes a se concretizar. Uma vez assumido o 

compromisso, o próprio empresário assumiu a liderança motivacional dos trabalhos, cabendo 

a este pesquisador a apresentação do modelo escolhido e a condução pari passu a realização 

de pequenas intervenções à título de esclarecimentos conceituais.  

Os princípios e as teorias da gestão qualitativa de riscos foram observadas na medida 

em que todas as fases apresentadas pelo modelo em questão foram atendidas, desde o 

estabelecimento do contexto em que a empresa está posicionada, passando pela avaliação dos 

riscos e elaboração do Plano de Tratamento dos Riscos.  

Digno de nota foi a dificuldade em se estabelecer ao início dos trabalhos uma 

coerência de idéias, haja vista a originalidade do trabalho. Contudo, rompida a dificuldade 

inicial e vencidas as primeiras horas de trabalho, a materialização das idéias começou a 

ganhar corpo. Evidenciou-se que as presenças do especialista e do principal gestor se fizeram 

necessárias para que não ocorresse um esvaziamento de interesses. 
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A identificação dos riscos, suas categorizações, impactos e consequências não 

transcorreram de maneira simples. Equívocos etimológicos permearam os momentos de 

definição cabendo a este pesquisador e principal especialista a resolução dos conflitos 

porventura existentes. 

A participação de todos os gerentes foi fundamental para garantir que o modelo 

pudesse ser aplicado aos setores da empresa. Isto permitiu a visualização dos impactos dos 

riscos levantados de uma forma sistêmica e intrínseca a todos. O envolvimento incondicional 

dos segmentos da empresa evidenciou-se durante a análise dos riscos.  

Cabe destaque a consolidação da Matriz de Consequências e Probabilidades, peça 

fundamental para a avaliação dos riscos. A despeito da proposta sugerida pelo modelo, os 

instantes mobilizados para fixação e explicitação dos percentuais de perda, das conseqüências 

e gradação das possibilidades, se mostraram desafiantes e tornaram patente o empenho dos 

gestores quanto à unicidade de pensamento. Os rumos da pesquisa começavam a se delinear. 

A avaliação e a determinação da posição relativa dos riscos se cercaram de grande 

interesse em face ao elevado número de riscos levantados. A escolha dos riscos prioritários 

imediatamente sinalizou a necessidade em se encarar a aceitabilidade de certos riscos em 

detrimentos de outros, prática até então não desenvolvida pelos gerentes. Havia uma idéia 

comum a certa altura de que todos os riscos deveriam ou poderiam ser resolvidos. Contudo, as 

possibilidades e limitações quanto aos recursos financeiros e de pessoas foram fatores 

determinantes para se eleger apenas os riscos extremos para tratamento inicial. Numa 

demonstração de maturidade profissional, os riscos com alta possibilidade de ocorrência 

receberam um tratamento secundário, mas não menos importante. 

Destaca-se a concretização do risco de grave pelos funcionários da ECT, empresa 

franqueadora. Dentre as lessons learned, a que mais se destacou foi a de que as perdas teriam 

sido muito maiores se não houvesse uma orientação balizada a ser seguida. A preparação e a 

materialização prévia do Plano de Gestão de Risco e do Tratamento serviram como 

referências seguras para fazer frente a este tipo de risco. Unânime foi a conclusão de que o 

trabalho trouxe benefícios concretos para a pequena empresa franqueada, bem como o 

processo qualitativo de gestão risco permitiu a discussão sobre as questões a que a empresa 

está submetida no dia-a-dia à nível sistêmico. 

Manifestada estava a compreensão de uma aproximação pró-ativa à gestão de riscos 

por parte dos gestores da empresa como forma de controlar as ameaças para a segurança e a 

longevidade da organização. A adoção deste modelo qualitativo, que privilegia a participação 
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dos gestores e envolve a todos no processo decisório, de forma alguma desencoraja a 

aplicação de modelos de cunho quantitativo. Mas a sua prática se mostrou aceitável, exeqüível 

e adequada para as condições da pequena empresa brasileira.  

Aceitável porque os ganhos envolvidos justificam os custos para a sua execução e 

implementação dos tratamentos dos riscos. Em verdade, os custos para fazer frente aos riscos 

levantados não devem ser vistos como prejuízos, mas como investimentos necessários à 

garantia de existência da empresa. 

Exequível porque pode ser efetivada com os recursos que estiverem disponíveis na 

empresa, sejam eles temporais, de cunho financeiro, de recursos humanos ou uma combinação 

destes. 

E finalmente adequada, porque permitirá a consecução dos objetivos da empresa, 

garantindo em última análise, a longevidade da pequena empresa. 

O estudo de caso da empresa ADSUMUS, adotado como estratégia desta pesquisa 

certamente não permite generalizações às demais pequenas empresas brasileiras. As 

diferenças culturais e regionais não garantem que a aplicação deste modelo irá conferir 

resultados seguros. Ao mesmo tempo, verificou-se que o modelo qualitativo de gestão de 

riscos já testado e implementado por países como Austrália e Nova Zelândia em defesa de 

suas empresas, pode e deve ser aplicado, salvaguardadas as especificidades e particularidades 

de cada empresa, às pequenas empresas brasileiras não-financeiras, tão carentes de 

orientações seguras.   

Finalmente, acredita-se que os resultados trouxeram subsídios significativos e 

fundamentais para as próximas pesquisas na qual esta se insere. Imagina-se que este trabalho 

acadêmico tenha proporcionado alguma contribuição ao debate prático-teórico sobre a gestão 

qualitativa de risco em uma pequena empresa e, desta forma, estimular novas pesquisas e 

discussões reflexivas quanto à prática da gestão de riscos em pequenas empresas não-

financeiras. Certamente que há variados pressupostos teóricos neste campo plural que 

merecem ser investigados. 
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Anexo 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1. Como empresário e principal gestor da empresa ADSUMUS, gostaria que o senhor 

descrevesse sua empresa, apresentando as suas possibilidades e limitações.  

 

2. O senhor poderia posicionar esta empresa franqueada nos diversos ambientes externo, 

tecnológico, interno e político? 

 

3. Qual seria o poder de negociação da ADSUMUS com relação aos clientes e a empresa 

franqueadora? 

 

4. Como se articulam as competências organizacionais de sua empresa sob a ótica dos 

recursos humanos e financeiros? 

 

5. Quais seriam as oportunidades, pontos fortes e fracos que o senhor destacaria em sua 

empresa? 

 

6. O senhor poderia enunciar a missão da empresa ADSUMUS, discorrendo sobre os seus 

objetivos gerais e funcionais? 

 

 


