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Planejar e implementar ações para 

abordar riscos e oportunidades. 

MENTALIDADE DE RISCO

A abordagem de riscos e oportunidades

estabelece uma base para o aumento

da eficácia do sistema de gestão da
qualidade, para atingir melhores

resultados e para prevenir efeitos

negativos.



Um conjunto de circunstâncias que possibilita à 

organização: 

• atrair clientes;

• desenvolver novos produtos e serviços; 

• reduzir desperdício;

• melhorar a produtividade.

MENTALIDADE DE RISCO

Oportunidades podem surgir como resultado 

de uma situação favorável ao atingimento de 

um resultado pretendido.



MENTALIDADE DE RISCO

O que é RISCO?
Efeito da incerteza sobre um determinado 

objetivo ou evento.

O que é INCERTEZA?

Combinação das consequências de um evento 

e a probabilidade de ocorrência.

O RISCO é sempre negativo?
O risco pode ter um efeito positivo ou negativo. 



Ações para abordar oportunidades inclui 

a consideração de riscos associados.

MENTALIDADE DE RISCO

Risco é o efeito da incerteza e qualquer 

incerteza pode ter um efeito positivo ou 

negativo. 

Um desvio positivo proveniente de um 

risco pode oferecer uma oportunidade, 

mas nem todos os efeitos positivos do 

risco resultam em oportunidades.



GESTÃO DO RISCO

A gestão de riscos é o conjunto de 
ações coordenadas para:

• Identificar;

• Analisar;

• Avaliar e;
• Tratar riscos.

de uma forma que permita que a empresa 

atue de forma preventiva, antecipando ações

para prevenir ameaças ou potencializar 
oportunidades.
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Documentada

Definir método para Gestão de 
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GESTÃO DO RISCO
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Hora de praticar!

VÁ NO ARQUIVO “Contexto da Organização model” QUE VOCÊ 

JÁ BAIXOU! VÁ NAS ABAS GESTÃO DE RISCOS E GESTÃO DE 

OPORTUNIDADES

PARA INICIAR SUAS ATIVIDADES PRÁTICAS


