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RISKID TORNA
A GESTÃO DE RISCOS
DIVERTIDA E ATIVA
RISKID na gestão de água

‘O gerenciamento de riscos orientado a objetos é padrão para as autoridades públicas
holandesas. Os riscos críticos são avaliados em uma análise de risco completa. Anteriormente

Melanie Mourette Consultora de Gerenciamento de Informações
Peter van der Els Diretor de Segurança
O Conselho de Controle de Água do Distrito de Rijnland é um dos
21 conselhos municipais de água da Holanda. Ele oferece proteção
contra inundações e escassez de água, além de gerenciar a qualidade
da água de lagoas, canais e valas. Também atuam na purificação das
águas residuais de residências e empresas.

com o Excel; agora com RISKID. A ferramenta online funciona rápido, além de ser motivadora.
Como todos os stakeholders contribuem com seus conhecimentos, temos uma percepção
dos riscos de forma instantânea em todos os níveis. Os colegas de trabalho até gostam das
reuniões de risco agora; e esse é nosso objetivo final, certo?’

‘RISKID
encoraja
a criatividade
de todos.’

Um risco prioritário definido com rapidez
‘RISKID ajuda você a coletar riscos rapidamente, de maneira fácil,
acessível e organizada. A ferramenta permite que os membros do
projeto insiram seus riscos independentemente, separadamente
ou simultaneamente. A entrada é anônima, o que estimula a
criatividade de todos. Dessa forma, também surgem riscos ocultos e
você rapidamente pode definir um risco prioritário.’

Biblioteca de riscos: aprendendo uns com os outros

‘Um começo veloz ‘Com RISKID, uma biblioteca de riscos pode ser desenvolvida
ou um checklist e compartilhada entre os diferentes conselhos municipais. A
inteligente.’ biblioteca pode ser um começo veloz para uma análise de risco

Compartilhado
‘RISKID traz os responsáveis
pelos riscos e planos de ação
juntos, exatamente como
funciona na prática.’

Simples
‘Como usuário, você não precisa
saber nada sobre o sistema, nem
precisa de treinamento. Você
simplesmente faz seu login e já
pode usar a ferramenta.’

orientada a objetos, ou usada como um checklist inteligente.
O último é como nós a usamos. Como outros Conselhos de Água
da Holanda também contribuem para a biblioteca, aprendemos
uns com os outros e os dados se tornam mais valiosos e
abrangentes com o tempo.

Rápido
‘A diferença
entre energia
estática e
dinâmica.’

Gestão de riscos comunicativa
‘Eu vejo RISKID como uma ‘gestão de riscos comunicativa’; a
diferença entre energia estática e dinâmica. Os membros do projeto
estão entusiasmados com o software, o que traz muita interação
e colaboração, especialmente durante as reuniões de risco. Isso
nos une. Com RISKID, a gestão de riscos não é mais algo chato
e demorado, mas sim um processo energético.’

‘Super-rápido: os membros
do projeto podem trabalhar no
software simultaneamente,
e não precisam esperar
um pelo outro.’

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
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