
SOFTWARE DE  
GERENCIAMENTO DE  

RISCOS SIMPLES,  
PRÁTICO E COM…

Compartilhado, Simples, Rápido



…DADOS PRECISOS PARA A GESTÃO
Nenhum gerente de risco pode fazer isso sozinho. Ele ou ela precisa 
da confiança e do feedback ativo de todas as partes interessadas 
para identificar riscos, garantir a qualidade de dados e monitorar as 
mudanças. Uma ferramenta prática e eficiente, fácil de usar, pode 
ajudar: RISKID.

Dados de alta qualidade: riscos identificados pelas pessoas certas

Painéis de gerenciamento interativos

Relatórios claros e fáceis de gerar



GESTÃO DE RISCOS COLABORATIVA

EM 5 PASSOS SIMPLES

1 2 3 4 5



COMPARTILHADO
Envolva todas as partes interessadas e crie  

conscientização sobre riscos

Abordagem interativa e participação ativa

Foco na colaboração e interação do grupo

Atualização contínua em vez de planilhas de excel estáticas

Responsabilidade compartilhada e foco em equipe

Tecnologia social para facilitar o envolvimento humano



SIMPLES
Facilidade de uso está em nosso DNA:  

na comunicação, design e nos relatórios

Muito fácil de usar, cientificamente comprovado

Interface de usuário simples com login fácil

Envolvimento ativo, independentemente de horário e local

Controle efetivo de riscos em todos os níveis organizacionais

Fácil rastreamento de riscos e atualização ao longo do tempo



RÁPIDO
Eficácia comprovada cientificamente na  

redução de até 60% do tempo de  
identificação e avaliação de riscos

Mais tempo para mitigação de riscos em vez de alimentar planilhas

Informações precisas, atualizadas e de maior qualidade

Acessível a qualquer hora e lugar

Proporciona reuniões mais atraentes e eficientes

Trabalho paralelo significa entrada de grande volume de dados  

em um tempo muito curto



Identify

Score

Discuss

Mitigate

Monitor

Identificar 

Avaliar 

Discutir 

Mitigar 

Monitorar 

Todos os riscos relevantes são identificados de forma rápida e  
eficiente pelas partes interessadas em um ambiente on-line.

Riscos são avaliados em probabilidade e impacto e são disponibilizados 
automaticamente para a reunião de discussão de riscos.

Riscos são discutidos para o correto entendimento de todos, 
que poderão compartilhar pontos de vista e alinhar entendimento  
e responsabilidades.

Medidas e ações são definidas para os principais riscos.  
Proprietários de risco e proprietários de ações são designados  
para gerenciar os riscos.

Os proprietários de riscos e ações podem atualizar as informações 
continuamente, enquanto os alertas automáticos e os painéis de  
controle (dashboard) mantêm todos bem informados.



BOA GESTÃO DE RISCOS REDUZ  
CUSTOS DE FALHAS  

Gerenciamento de risco com o RISKID: 

Economiza tempo, dinheiro e recursos valiosos

Contribui para cumprir prazos e objetivos

Ajuda a tomar melhores e bem informadas decisões de negócios

Compatível com todos os padrões de gerenciamento de risco



COMPARTILHADO, SIMPLES, RÁPIDO

www.riskid.com.br | info@riskid.com.br | +55 (11) 97682-1108

CURIOSO? WWW.RISKID.COM.BR


