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RISKID SUPORTA
GERENCIAMENTO DE 
RISCO ESTRATÉGICO 

Comece o diálogo
‘A gestão de risco esteve no topo da agenda do nosso município 

após a crise de 2008 e causou grandes revezes em diversos projetos. 

Dessa forma, a conscientização sobre riscos teve que aumentar. 

O mais importante foi uma mudança na cultura, incitando as 

pessoas a falar mais umas com as outras. Naquele ponto, nós  

não estávamos procurando por uma ferramenta ainda, mas o  

RISKID surgiu e facilitou esse diálogo. Uma situação em que  

todos ganharam!’

Uma imagem clara dos riscos em potencial
‘RISKID é uma ferramenta baseada na web, sem instruções 

complicadas. Isso nos permite pedir a muitos stakeholders que 

identifiquem riscos em potencial em novos projetos com rapidez 

e facilidade: membros do projeto, conselho da cidade e também 

moradores. Como quando, recentemente, redesenhamos uma rua  

e usamos o feedback dos moradores na comunicação do projeto. 

Isso dá ao RISKID uma dimensão extra.’ 

As habilidades certas
‘Trabalhamos com uma equipe de facilitadores de risco:  

colegas, especialmente treinados na ferramenta RISKID, que 

conduzem sessões de risco e apoiam gerentes de projetos.  

Eles são treinados para liderar as sessões na direção certa,  

mesmo quando os participantes têm diferentes interesses.  

Eles garantem a compreensão mútua e uma base comum  

para os projetos. Todos estão sendo ouvidos.‘

Monique te Selle 
Assessora Estratégica do Município de Delft

 

Com mais de 103.000 habitantes, o município de Delft é um dos 
maiores da Holanda. Em 2014, o município fez uma escolha política 
clara para uma nova abordagem no gerenciamento de riscos em 
todos os níveis da organização: Gestão Estratégica de Riscos (GER).

‘RISKID une
as pessoas.’

‘Como RISKID é  
digital, alcançamos

muitas pessoas,  
mais rápido.’

‘Nossa equipe de 
facilitadores de risco

é única.’

Compartilhado

‘Projetos envolvem muitas partes 
interessadas, tanto dentro como 
fora do município. Com RISKID, 

trabalhamos facilmente com 
todos os parceiros.’

Simples

‘As sessões de risco são fáceis 
e eficientes, já que começamos 
com um conjunto de riscos que 

já foi identificado e avaliado 
online no RISKID.’

Rápido

‘O brainstorm para  
identificação e a avaliação  

online dos riscos acelera todo  
o processo, incluindo  

sessões de risco.’

RISKID para municípios

‘RISKID é uma ferramenta inteligente, eficiente e, acima de tudo, divertida que 
envolve todas as partes interessadas e obtém uma análise de risco valiosa.  
O modo estruturado de trabalhar - identificando, avaliando, discutindo, mitigando  
e monitorando - assegura que o processo permaneça preciso e exato. Isso, por sua 
vez, leva a um melhor entendimento e nos ajuda a focar nos principais riscos.’
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RISKID é um software de gerenciamento de risco inteligente 
com foco em dois aspectos: colaboração e facilidade de uso.

Acreditamos que a gestão eficaz de riscos só é possível envolvendo 

todos os stakeholders no processo de análise, da maneira mais fácil 

possível. RISKID torna a gestão de risco mais interativa e aumenta 

a conscientização sobre riscos dentro de uma organização. Tudo 

graças a uma ferramenta online inteligente, que garante visão 

geral e facilidade de uso. Estudos científicos publicados pela 

Universidade de Tecnologia de Delft mostram que essa tecnologia 

contribui para uma economia de tempo de pelo menos 60%.

Gestão de riscos com RISKID
Compartilhado, Simples, Rápido


