
 

Gerenciamento de risco em um mundo remoto 

 
A forma como fazemos negócios está mudando. Tornamo-nos expatriados de escritório e o 
trabalho remoto é agora o método necessário para conduzir os negócios. Há anos caminhamos 
lentamente nessa direção. Agora, à luz do COVID-19, esse processo gradual se tornou a norma, 
aparentemente da noite para o dia. Vimos milhões de funcionários migrarem para a segurança 
de escritórios domésticos, e não parece haver um fim à vista. 
 
Com os funcionários enfrentando essas mudanças massivas, como as organizações estão se 
adaptando ao novo mundo dos negócios? 
 

AVALIANDO SEU RISCO 
 
Agora, mais do que nunca, as empresas precisam ser capazes de avaliar os riscos. Com a 
sombra iminente do COVID-19 e as consequências financeiras, o risco nunca parece estar 
muito longe. Então, como as organizações podem avaliar e gerenciar os riscos neste mundo de 
trabalho remoto? 
 
O sucesso depende da capacidade de antecipar e mitigar riscos potenciais - isso está claro. A 
avaliação de riscos deve ser feita de forma rápida, eficiente e adequada, porque o tempo é 
essencial. Na prática recomendada, o gerenciamento de risco evita falhas e reduz custos. A 
questão permanece: quais são as melhores estratégias para fazer isso? 
 
Acreditamos que o risco é melhor identificado quando as pessoas-chave de uma empresa 
estão conectadas. Quer isso envolva a Alta Administração, funcionários ou clientes, uma 
empresa deve ser acessível e conscientizar suas partes interessadas sobre os riscos. Tanto 
clientes quanto funcionários valorizam negócios que incentivam a honestidade e a integridade 
e permitem que a colaboração prospere. 
 



 
Ações colaborativas para tempos difíceis 
 
A RISKID foi fundada com o espírito de colaboração. Acreditamos que a gestão de riscos deve 
ser compartilhada, simples e rápida. Nosso software permite a colaboração online para 
identificar riscos potenciais e suas consequências. É uma ferramenta inovadora que é acessível, 
fácil de usar e permite que todos os colaboradores se envolvam na coleta de dados de 
gerenciamento de risco. 
 
Juntos, sua equipe pode identificar, pontuar, discutir, mitigar e monitorar riscos de negócios 
para fornecer os dados mais abrangentes disponíveis. Então, RISKID usa algoritmos poderosos 
para estabelecer prioridades claras, para que você possa se concentrar no que é importante. 
Nosso software não apenas permite que você economize tempo, dinheiro e ativos, mas 
também facilitará uma melhor tomada de decisões, alinhe seus objetivos e cumpra os 
requerimentos legais e regulatórios da indústria. 
 
O software RISKID foi inicialmente projetado com o único propósito de conduzir workshops de 
risco online, tornando-o a solução perfeita para avaliação remota de risco. Independentemente 
da influência do COVID-19, acreditamos que o trabalho remoto é o caminho do futuro, então 
por que não lançar seu programa de gerenciamento de risco remoto hoje?  
 
Nunca foi tão simples ou inteligente gerenciar seus riscos online. 


