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RESUMO
O gerenciamento de riscos é fundamental para avaliação e verificação das ameaças e
oportunidades na implementação de estratégias. Entretanto, há necessidade de um modelo
que permita avaliar e mensurar riscos estratégicos de forma clara, objetiva e aplicável a
diferentes tipos de negócios. A elaboração de um instrumento para a mensuração e análise
de riscos estratégicos pode facilitar a visualização de falhas nas estratégias pretendidas por
parte de diversas organizações, facilitando o gerenciamento da estratégia e refletindo em
um impacto positivo de resultados futuros para a organização. Diante disso, como pode ser
elaborado um instrumento para o mapeamento, mensuração e análise de riscos estratégicos,
que apresente uma metodologia objetiva e clara de avaliação? O objetivo deste estudo é
propor a aplicação de um instrumento simplificado de mensuração e análise de riscos
estratégicos. A pesquisa, de caráter exploratório-propositivo, utiliza a metodologia
qualitativa, com base na interação entre induções, partindo da análise de dados de um
contexto particular, e deduções, possibilitando a análise à luz de conceitos, teorias e
modelos já existentes. A metodologia utilizada como base para a elaboração do instrumento
de riscos estratégicos é baseado no método proposto por Brasiliano (2006). A métrica
sugerida por Brasiliano apresenta uma escala de Likert de 5 pontos, para calcular os fatores
de risco, exposição ao risco e nível de impacto. A separação dos riscos em grupos foi
inspirada na divisão elaborada por Cavalanti, Dias e Barros (2008), priorizando aspectos
relacionados a características que podem ser específicas a um contexto (projetos, parcerias,
aspectos legais e econômicos, recursos financeiros, recursos, capacidade e competências),
aos processos (nível gerencial, marketing, atividades e operações) e às pessoas (alunos, ou
clientes, e recursos humanos). Cabe salientar que a análise em uma instituição de ensino
superior de Curitiba possibilita a visualização de diversos aspectos que podem ser refletidos
para outras organizações. A pesquisa revela grupos gerais de riscos e verifica que o
instrumento construído permite identificar níveis reais dos riscos estratégicos, corroborando
para a realização de análises gerenciais e administração das possíveis falhas da
organização. A metodologia apresenta pontos fortes em implicações gerenciais: o
instrumento permite adaptabilidade a diferentes contextos, desde que realizada uma prévia
análise dos riscos existentes em cada ambiente organizacional, e flexibilidade por permitir a
inclusão ou exclusão de elementos de riscos não relativos à realidade organizacional
estudada.
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1. INTRODUÇÃO
As estratégias empresariais, planejadas ou emergentes, em todos os tipos de
negócios, estão suscetíveis a riscos, ou lucro, ao conseguir evitá-las. Em um ambiente de
inconstância, o gerenciamento do risco torna-se essencial para avaliar vantagens e apostar
em estratégias eficazes (KERSTEN, 2005).
Os estudos acerca de riscos estratégicos são recentes na literatura. Slywotzky (2007)
afirma que há 25 anos atrás, a qualidade versus o custo era o grande vilão para as
organizações, e desde modo, foco das pesquisas realizadas. Hoje, é o risco estratégico. Os
estudos nessa área se apresentam em constante evolução, abrindo espaço para novas
abordagens sintonizadas com o ambiente de constantes mudanças, bem como trazendo
novos e aprimorados métodos de análise e mensuração, referenciando as diferentes
características de cada tipo de negócio (COIMBRA, 2004).
Entretanto, existem poucos métodos de avaliação de riscos com ênfase em riscos
estratégicos e que permitam a flexibilidade do modelo para diferentes realidades
organizacionais. Há, portanto, a necessidade da elaboração de novos modelos que possam
avaliar e mensurar riscos estratégicos de forma adaptável e aplicável, se não a todos, mas
para a maioria de tipos de negócio, de forma clara e objetiva.
A elaboração de um instrumento para a mensuração e análise de riscos estratégicos
pode facilitar a visualização de falhas nas estratégias pretendidas por parte de diversas
organizações, facilitando o gerenciamento da estratégia e refletindo em um impacto
positivo de resultados futuros para a organização. Diante disso, como pode ser elaborado
um instrumento para o mapeamento, mensuração e análise de riscos estratégicos, que
apresente uma metodologia objetiva e clara de avaliação?
O objetivo deste estudo é propor um instrumento simplificado de análise e
mensuração de riscos estratégicos, tendo com base para a sua validação uma instituição de
ensino superior, a qual reflita grupos de características que possibilitem a adaptabilidade e
flexibilidade para diferentes tipos de negócio.
Como objetivos específicos este estudo pretende analisar e mapear riscos
estratégicos, identificar as principais categorias de riscos estratégicos, além de elaborar e
avaliar um modelo que permita o mapeamento simplificado e mensuração de riscos
estratégicos.
Esta pesquisa, de caráter exploratório-propositivo, utiliza a metodologia qualitativa,
com base na interação entre induções, partindo da análise de dados de um contexto
particular, e deduções, possibilitando a análise à luz de conceitos, teorias e modelos já
existentes. Cabe salientar que a análise em uma instituição de ensino superior de Curitiba
possibilita a visualização de diversos aspectos que podem ser refletidos para outras
organizações.
A pesquisa está dividida em três etapas. Na primeira parte da pesquisa é apresentado
o referencial teórico-empírico, conceituando e identificando os principais riscos
estratégicos na literatura e fazendo alusão às metodologias de análise de riscos. A segunda
etapa da pesquisa traz a metodologia, bem como as técnicas utilizadas para a coleta de
dados. A terceira parte, caracteriza-se por apresentar e contextualizar a instituição de ensino
estudada, relatar o diagnóstico das estratégias e possíveis riscos inerentes à sua
implementação, por meio de um mapeamento em grandes grupos estratégicos, além de
apresentar o instrumento de mensuração e análise dos riscos estratégicos.
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2. REVISÃO TEÓRICO-EMPÍRICA
O referencial teórico-empírico descrito nesta seção tem por objetivo fundamentar a
construção do conhecimento proposto para embasar esta pesquisa, por meio de conceitos
que estão diretamente vinculados às diferentes métricas de mensuração e gestão de riscos.
2.1. Riscos Estratégicos
Os riscos estratégicos são as tendências e eventos externos capazes de afetar a
trajetória de crescimento de uma empresa (SLYWOTZKY, 2007). Todavia, os riscos
estratégicos, como cita Slywotzky (2007, 2004) não devem ser vistos apenas como
provenientes de fatos e eventos externos ao mundo corporativo. Os riscos estratégicos
surgem geralmente na implementação de estratégias, julgadas pelos administradores que
podem ser eficazes para alavancagem dos negócios. Deste modo, perigos na implementação
da estratégia também podem estar ligados ao ambiente interno da empresa, com ou sem
influência direta dos eventos externos (CHATTERJEE, 2005).
Entretanto, ao contrário de fugir dos riscos o ideal é se basear no retorno que pode ser
obtido ao evitá-lo. Chatterjee (2005) aponta duas dimensões para evitar esses riscos: a
clareza e a escolha. A clareza se refere a identificar exatamente onde os riscos se
encontram. Já a escolha trata-se da identificação de um maior número de opções de maneira
de se evitar os riscos do que os concorrentes. “Se a sua empresa se tornar muito hábil em
evitar os riscos e, ao mesmo tempo, mantiver a maioria dos retornos, ela será mais lucrativa
no longo prazo” (CHATTERJEE, 2005, p. 24).
Pádua, Cazarini e Inamasu (2004) afirmam que os recursos organizacionais
necessários à implementação de uma estratégia não devem ser apenas considerados como
uma descrição da funcionalidade do sistema. Eles devem ser adequados conforme a
estratégia da empresa.
Nesse contexto, a modelagem organizacional facilita o entendimento do ambiente
empresarial, além de ser uma atividade valiosa pela engenharia de requisitos, descreve
Alencar (1999). O modelo organizacional é uma representação estrutural de atividades,
processos, informações, recursos, comportamentos, objetivos e restrições das empresas.
Esse modelo auxilia a compreensão das interações entre as organizações e as pessoas.
Chandler (1982) afirma que a estrutura de uma empresa deve acompanhar a
estratégia. A Gestão de Recursos Humanos é estratégica, enquanto vetor principal de
mudanças para que as organizações alcancem seus resultados (ROQUETE; CERCEAU,
2000). Tipo de estratégia, tamanho, incerteza tecnológicas dentre outros fatores, refletem as
influências do ambiente no qual a organização está inserida.
A esse respeito, Borges et al. (2002) argumenta que a cultura das pessoas, tanto com
aspectos intrínsecos e extrínsecos da organização, influencia diretamente características de
trabalho nas organizações. A longo prazo, uma cultura frágil, ou seja, vulnerável à
características da pessoas se sobrepondo às características organizacionais pode se
transformar em uma questão negativa, impedindo a adaptação a novos contextos (BORGES
et al., 2002 apud KOTLER, 2000).
Um ponto relevante levantado pelo autor é a questão de focar em uma perspectiva de
fora para dentro da empresa, analisando questões chaves do negócio no seu ambiente
externo, como as ações que se refletem fora da empresa, ou seja, na percepção de seus
públicos, e que poderão refletir em risco para o ambiente interno da empresa. Esses riscos
são concernentes à demanda, a competitividade e a competência, conforme afirma
Chatterjee (2005).
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Para Chatterjee (2005), o risco de demanda se refere ao processo pelo qual o
mercado não está disposto a aceitar a proposta de valor oferecida pela empresa, ou por
outro lado, que a demanda se torne superior à esperada e à suportada pela empresa
(CHATTERJEE, 2005). Slywotzky (2007) se refere a esse risco como o risco do
consumidor, o qual pode mudar suas prioridades e preferências rapidamente, conforme
tendências e outros fenômenos. Deste modo, a empresa pode se tornar vulnerável aos
concorrentes que podem captar o seu mercado, caso não exista capacidade de adaptação
por parte da empresa. Ou seja, “a incapacidade de lidar bem com uma demanda inesperada
pode deixar a empresa vulnerável ao risco competitivo” (CHATTERJEE, 2005, p. 26).
Na definição da estratégia competitiva, as empresas podem optar por diferenciar os
seus produtos da concorrência. A inovação é um fator crítico de competitividade que
normalmente está associada a maiores margens ela acarreta, no entanto, está associada a
riscos (NOGUEIRA, 2007). Para Chatterjee (2005), o risco competitivo trata-se da
incapacidade da empresa apresentar diferenciais diante da concorrência.
A competência da empresa é especificada por Chaterjee (2005, p. 52) como
“conjuntos interligados de atividades que atingem um objetivo central específico”. Ela pode
se relacionar com um risco para a organização quando as estratégias delineadas não
permeiam de forma adequada as competências essenciais da empresa, ou não existe um
objetivo claro central a ser perseguido.
O crescimento desordenado da empresa e diversificação em negócios não
relacionados aos objetivos da organização também podem se tornar sérios perigos. Para
Chaterjee (2005, p. 125), “um dos maiores problemas de uma empresa de sucesso é
imaginar como crescer fora do nicho em que obteve sucesso”. Tanto na adaptação da
empresa em mercados já existentes ou formação de um novo contexto de mercado, a
empresa poderá se deparar com os dois principais tipos de risco: competitivo e de demanda.
Beer e Eisenstat (2000) abordam a questão de seis riscos na implementação de
estratégias pela ótica de dentro para fora da empresa. Citados com muita freqüência em
outros estudos, e como se referem os autores - os assassinos silenciosos - são os seis
principais riscos que podem bloquear ou mudar totalmente o rumo e o sucesso de
implementação de estratégias empresariais: estilo gerencial ineficaz, falta de clareza na
estratégia e prioridades conflitantes, líderes ineficazes, comunicação vertical inadequada,
coordenação inadequada entre funções ou divisões dentro da empresa, além de falta de
habilidade de desenvolvimento de recursos humanos que ocupam escalões inferiores.
A esse respeito, Gofee e Jones (2006) relatam que os líderes devem estar aptos a
observar, compreender e responder a situações de incertezas. A resposta dada pelo líder
auxilia a modelagem de um modelo de prevenção e gerenciamento do risco a ser adotado
por seus seguidores. Essa percepção provém de uma ruptura entre a estagnação da empresa
para a visualização de possíveis situações negativas no contexto da empresa (ATKINSON,
2007).
Entretanto, no ambiente externo da empresa, sérios perigos podem fazer fracassar a
estratégia da empresa. Riscos da adaptação de novos projetos, erosão e perda de
credibilidade da marca, risco concorrencial, mudança no conceito de negócios, mudanças
tecnológicas, arrocho em margens do setor, mudanças nas prioridades dos clientes,
mudanças drásticas na economia e a estagnação do mercado são os principais vilões da
estratégia empresarial (SLYWOTZKY, 2004 e 2007; SLYWOTZKY; DRIZK, 2005).
Muitas organizações olham para modelos de trabalho para responder e capitalizar
perigos sociais e ambientais. A verificação de riscos pode ocasionar o surgimento de boas
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oportunidades do negócio, como afirmam Bekefi e Epsteins (2008). Para os autores, ser
capaz de identificar e gerenciar os riscos estratégicos pode se transformar em uma fonte de
inovação e guiar o sucesso do mercado.
Bekefi e Epstein (2008) afirmam que a inovação tecnológica pode decorrer de novos
produtos e serviços, além de novas propostas tecnológicas. Já por outro ângulo, a inovação
também pode incluir novas proposta de valor nos negócios, mudanças na logística
empresarial ou novas formas de segmentação de clientes. Desta forma, a variedade de
propostas concernentes ao campo da inovação, que no início são consideradas arriscadas,
podem ser tornar grandes oportunidades.
Para Slywotzky (2007, p. 16) “o risco e a recompensa andam de mãos dadas”. Kelly
(2006) afirma que deve existir um diálogo entre o risco e a oportunidade. Muitas empresas
comentem erros ao separar o gerenciamento de riscos da área de inovação e novos projetos.
Para o autor, reunir habilidades e foco interdisciplinar é fundamental para a administração e
conversão de situações de ameaças a estratégias da empresa em vantagens para o negócio.
Os métodos mais comuns utilizados para identificar essas oportunidades provêm da
aprendizagem por tentativa e erro (DONG, 2006; CLEMONS, 2006), sensibilidade e
entendimento das necessidades dos clientes, análise e planejamento dos cenários
empresariais, visualizar falhas no mercado e tentar recuperar vantagem, além de ter a
sensibilidade e elevado grau de percepção das constantes mudanças do mercado (BEKEFI;
EPSTEIN, 2008).
2.2. Metodologia de Análise dos Riscos Estratégicos
Brasiliano (2006) afirma que o desmembramento de perigos em fatores de causas e
efeito permite a melhor visualização e, conseqüentemente, a melhor avaliação da dimensão
do problema. O autor diz que o primeiro passo é fazer o diagnóstico da empresa a ser
estudada, permitindo quantificar as variáveis internas e externas à organização. A
verificação dos pontos fortes e fracos da empresa possibilita identificar as condições dos
sistemas em questão para permitir o controle das variáveis incontroláveis: as variáveis
externas.
A análise dos riscos estratégicos pode ser vista de diferentes formas. Paulo et al.
(2006) afirmam que uma das técnicas utilizadas para mensuração dos riscos estratégicos é
empregada de forma qualitativa por meio do Control Self Assessmente (CSA), o qual
mapeia os processos e aplica questionários de controles internos. Ritzmann (2006), por
outro lado, utiliza a análise de riscos de forma quantitativa, pois segundo a autora é o
procedimento pelo qual é possível determinar com precisão os níveis de criticidade,
apoiado em dados precisos e estatísticos.
Para Cavalanti, Dias e Barros (2008), a análise dos riscos pode ser realizada por meio
de uma projeção, a qual determina sua prioridade e a sua probabilidade de se concretizar.
Nogueira (2007) afirma que o Value at Risk (VaR), considerado para analisar e gerenciar
riscos financeiros, trata-se de uma medida que estima a probabilidade das perdas de um
portfólio por meio da análise estatística de valores de preços e volatilidade.
Na definição da estratégia está a proposta de valor, na perspectiva do cliente. O
cliente é responsável por equacionar o valor dos atributos do produto ou serviço, como seja
a qualidade, a funcionalidade, o preço e o tempo de entrega ou execução do serviço. Um
fator de relevância é a percepção da imagem que ele tem da empresa, assim como sua
reputação, a comunicação e o relacionamento que a empresa mantém, integração de
processos, cooperação, dentre outros fatores.
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Na área de gestão de projetos, Rovai et al. (2006) relata o Modelo Estruturado de
Administração de Riscos em Projetos (MEARP) que consiste em camadas de funções
organizacionais que influenciam diretamente o desempenho do gerenciamento de riscos e
resultados de projetos que apresentem riscos. Essencialmente são quatro elementos que
determinam o MEARP: os processos, as competências, as ferramentas e a cultura
organizacional.
Araújo, Resende e Rotondaro (2001) estudam a aplicação do Brainstormings,
Diagramas de Pareto, FTA (Fault Tree Analysis) e a FMEA (Failure Models and Effects
Analysis) na mensuração e análise de falhas na qualidade. O método de maior relevância
identificado no estudo é o FMEA, que apesar de ser uma técnica utilizada na engenharia,
pode auxiliar a análise estratégica, pois auxilia na priorização de ações de um
planejamento, define o escopo da estratégia, responsabilidades, disposição de recursos e
metas.
O FMEA se baseia na análise de riscos por meio da mensuração da probabilidade de
ocorrência, gravidade do problema, e sua possibilidade de detecção. O método, também
citado por Leal, Pinho e Almeida (2006), que relatam críticas ao modelo, por causa do
formato de obtenção dos fatores utilizados como base do cálculo na mensuração de falhas.
O gerenciamento de riscos em gestão de projetos pode ser realizado por meio de
ferramentas como o PMBok Guide (Guia do corpo de conhecimento em gerenciamento de
projetos, publicado pelo Project Management Institute) e pelo RBC (Referencial Brasileiro
de Competências em Gerenciamento de Projetos, publicado pela Associação Brasileira de
Gerenciamento de Projetos). Todavia, nenhum desses recursos prevê uma forma objetiva de
mensuração dos riscos (RITZMANN, 2006).
Uma ferramenta de análise e controle de riscos pode possuir três critérios como base
para levantamento de dados para análise: peculiaridades da atividade em questão, processos
e pessoas (CAVALANTI, DIAS, BARROS, 2008). Entretanto, os riscos podem ser
visualizados por meio de uma tabela, selecionando itens os quais se encaixem na realidade
da empresa e, de modo subjetivo, fornecendo um peso para critérios de freqüência e
impacto (PAULO et al., 2006).
Já a metodologia apresentada por Brasiliano (2006) consiste em mapear, de forma
qualitativa e quantitativa, os riscos estratégicos conforme sua probabilidade de ocorrência e
impacto financeiro. O risco estratégico, na visão do autor, é calculado conforme sua
probabilidade de ocorrência versus o seu impacto, seja operacional ou financeiro.
O diferencial da metodologia referenciada por Brasiliano (2006) é a possibilidade de
calcular o Grau de Probabilidade do risco (GP), obtido por meio da multiplicação dos
fatores do risco pelo seu critério de exposição. Os valores são obtidos por meio de notas
subjetivas conforme um diagrama de causa e efeito, o qual permite desmembrar os fatores
de risco.
Os fatores de riscos sugeridos pelo autor se referem a seis sub-critérios estudados na
fase de identificação da origem de cada tipo de risco. Eles são os fatores de Ricos Internos,
Externos, de Recursos Humanos, dos Meios Organizacionais, Meios técnicos ativos e
passivos. Para verificar a intensidade de cada fator, há uma escala na qual é mensurada sua
influencia para a concretização do risco.
Por fim, esta pesquisa se baseia no método Brasiliano de mensuração de riscos, pois
admite uma forma mais objetiva, metodologicamente mais simplificada e que permite
simultaneamente a observação de fatores internos e externos à organização para
mapeamento e análise dos riscos estratégicos.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Nesta seção busca-se identificar os principais aspectos metodológicos descritos no
trabalho, com o objetivo de sistematizar a pesquisa realizada.
3.1. Caracterização da Pesquisa
A fim de propor um instrumento simplificado e objetivo de mensuração e análise de
riscos estratégicos, o estudo, de caráter exploratório, utiliza a metodologia qualitativa para
possibilitar o acesso a informações aprofundadas acerca do ambiente interno e externo da
organização, bem como identificar aspectos referentes a estratégias de um contexto
específico. Desta forma, poderão ser identificados e a analisados os fatores de riscos
estratégicos, bem como a elaboração do matriciamento desses riscos, de forma interativa
com outros modelos já existentes. A unidade de análise será uma instituição de ensino
superior de Curitiba. Para tanto, serão abordadas questões referentes a identificação dos
riscos estratégicos existentes na instituição de ensino superior investigada, quais são os
grupos de fatores de risco que podem ser revelados por meio do diagnóstico de riscos
estratégicos dessa instituição de ensino, qual a melhor estrutura de um instrumento de
mensuração e análise de riscos estratégicos, como o instrumento sugerido pode ser
validado, como pode ser realizada a mensuração dos riscos estratégicos e como o modelo
pode ser adaptado e aplicado a outros tipos de organizações.
3.2. Coleta e Tratamento dos Dados
As técnicas utilizadas para a coleta de dados da pesquisa são a análise documental, a
revisão bibliográfica e a observação participativa. A análise documental, que conforme
Godoi (1995) é uma das técnicas de maior confiabilidade e permite que os dados avaliados
conforme observação e revisão teórica tenham validade.
A revisão da literatura possibilita que diferentes argumentações e características
importantes acerca do tema sejam ressaltadas, conforme suas forças e fraquezas, permitindo
que os resultados da pesquisa possam ser pertinentes e que auxiliem a criação de um novo
ponto de vista. Já a observação realizada apresenta caráter participativo, pois há
reconhecimento do pesquisador como integrante do objeto pesquisado, já que o mesmo é
aluno da instituição.
Desta forma, os métodos utilizados para a coleta de dados permitem a triangulação de
dados por meio de múltiplas fontes de evidências, permitindo resultados mais concretos
referentes ao tema.
As variáveis estudadas são referentes aos fatores de riscos, ao grau de probabilidade e
a relevância do impacto de cada tipo de risco. As variáveis, nesta pesquisa, são definidas
com base em aspectos constitutivos e operacionais, conforme evidenciado no quadro 01.
Entretanto, existem as variáveis intervenientes, as quais não serão analisadas diretamente,
embora sejam necessárias para a constituição das variáveis dependentes.
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Variável
Fator de Risco - Ambiente
Externo
Ambiente interno

Fator de Risco - Política
Empresarial
Recursos humanos

Exposição ao risco
Nível de impacto do risco
relacionado a aspectos
financeiros
Nível de impacto do risco
relacionado à imagem
Nível de impacto do risco
relacionado a aspectos
operacionais
Grau de Probabilidade do
Risco
Relevância do impacto

Definição constitutiva
Definição operacional
Variáveis independentes
São os fatores de risco projetados por Identificado de forma qualitativa e
influencia
de
variáveis
externas mensurado de forma quantitativa por
incontroláveis (BRASILIANO, 2006).
meio de escala intervalar de 10 pontos.
São fatores de risco os quais prevê Identificado de forma qualitativa e
variações internas para a concretização mensurado de forma quantitativa por
de
perigos
à
organização meio de escala intervalar de 10 pontos.
(BRASILIANO, 2006).
Variáveis independentes (continuação)
São as normas de rotina e políticas Identificado de forma qualitativa e
aplicadas ao ambiente organizacional mensurado de forma quantitativa por
(BRASILIANO, 2006).
meio de escala intervalar de 10 pontos.
São fatores de risco os quais projetam o Identificado de forma qualitativa e
nível de segurança e estabilidade da mensurado de forma quantitativa por
empresa, quanto ao perfil dos meio de escala intervalar de 10 pontos.
colaboradores,
qualificação
e
posicionamento tático (BRASILIANO,
2006).
Variáveis intervenientes
É a freqüência com que o perigo se Identificado de forma qualitativa e
manifesta na empresa ou em empresas mensurada de forma quantitativa por
similares (BRASILIANO, 2006).
meio de escala intervalar de 10 pontos.
Impacto
proporcionado
pela Identificado de forma qualitativa e
concretização de um risco estratégico mensurado de forma quantitativa por
nas finanças organizacionais.
meio de escala intervalar de 10 pontos,
sendo estimado com peso 3.
Impacto
proporcionado
pela Identificado de forma qualitativa e
concretização de um risco estratégico na mensurado de forma quantitativa por
imagem e reputação da organização.
meio de escala intervalar de 10 pontos,
sendo estimado com peso 4.
Impacto
proporcionado
pela Identificado de forma qualitativa e
concretização de um risco estratégico na mensurado de forma quantitativa por
rotina de operações e atividades da meio de escala intervalar de 10 pontos,
organização.
sendo estimado com peso 2.
Variáveis dependentes
Caracterizado pela probabilidade de Classificado de forma objetiva pela
ocorrência de cada tipo de risco
multiplicação dos fatores de riscos pelo
seu nível de exposição.
Nível do impacto total proporcionado Classificado de forma objetiva pelo
pela
concretização
de
riscos somatório dos pontos atribuídos ao
estratégicos.
nível de impacto ocasionado pelos
riscos em diferentes níveis divididos
pelo somatório dos pesos atribuídos a
cada tipo de nível de impacto.
Quadro 01: Definição das variáveis

3.3. Métricas para Elaboração do Modelo de Mensuração e Análise de Riscos
Estratégicos
A metodologia utilizada como base para a elaboração do instrumento de riscos
estratégicos é baseado no método proposto por Brasiliano (2006). A métrica sugerida por
Brasiliano apresenta uma escala de Likert de 5 pontos, para calcular os fatores de risco,
exposição ao risco e nível de impacto.
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Entretanto, a escala proposta para a mensuração dos riscos estratégicos foi adaptada
como uma escala intervalar de 10 pontos, a qual visa facilitar o entendimento dos
entrevistados, pelo fato de conotar uma medida comum associada a notas.
Este método possibilita a análise de modo qualitativo, definindo aspectos pertinentes
a cada realidade organizacional, codificando os dados para análise de forma subjetiva e
objetiva para realização dos cálculos. A análise dos dados é proposta por meio de análise de
regressão linear, a qual permite verificar a influência dos fatores de risco no surgimento das
variáveis dependentes.
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO E
ANÁLISE DE RISCOS ESTRATÉGICOS
A instituição de ensino superior de Curitiba alvo deste trabalho tem por missão
desenvolver e difundir conhecimento e a cultura, promovendo a formação integral e
permanente de cidadãos e de profissionais comprometidos com a vida e com o progresso da
sociedade.
A instituição conta com uma estrutura cinco unidades de ensino, das quais quatro
estão sediadas em localizações estratégicas no interior do Estado, porém são regidas sob a
mesma administração e normas. Além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a
instituição possui projetos de ordem social e parceiras com outras instituições. Essas
parcerias são em sua maior parte regidas pela organização mantenedora da instituição, que
também possui unidades de negócios voltados a área de comunicação social e saúde.
No total, são disponibilizadas 7190 vagas por ano, em toda a instituição, para o
ingresso no ensino superior, sem contar com a estrutura voltada aos cursos de pósgraduação lato sensu e stricto sensu, ensino técnico e cursos extensão.
O quadro funcional da instituição é dividido em cargos administrativos, cargos
gerenciais, profissionais de ensino e serviços terceirizados, contratados para atividades de
limpeza, manutenção e segurança. Por se tratar de uma instituição que preza pela difusão de
conhecimento e ensino, grande parte de seu quadro funcional possui elevado nível
educacional, sendo que 30,1% dos cargos administrativos possuem ensino superior. Quanto
aos professores, em 2005 foi detectado que 78% dos cargos da função ocupados por
mestres e doutores, sendo que este percentual vem aumentando a cada ano.
Dentre os equipamentos e recursos que compõe a estrutura física da instituição, há
sistema integrado de bibliotecas, áreas específicas fora do campus da instituição voltados
ao suporte e ensino de áreas muito específicas, espaço para atividades para alunos e para a
comunidade, equipamentos de suporte didático para alunos e professores, laboratórios de
informática, estrutura administrativa, estacionamento, espaço para o fornecimento de
serviços terceirizados de impressão e cópias, além de lanchonetes e restaurantes, clínicas
médicas e outras especialidades voltadas à área da saúde, bem como escritórios modelo de
advocacia e empreendedorismo, hospitais veterinários e agencia escola de turismo,
voltados ao atendimento da comunidade.
Dentre os objetivos da universidade, conforme sua orientação estratégica voltada à
oferta de cursos e serviços, à atuação na comunidade, ao desenvolvimento de competências
internas e à gestão e desempenho institucional, estão desenvolver a qualidade do ensino,
aperfeiçoar o atendimento e relacionamento com alunos, ex-alunos, e clientes em potencial,
expandir a pós-graduação e a pesquisa, consolidar quadro de docentes titulados e
qualificados, desenvolver a educação à distancia, incrementar e intensificar a atuação
comunitária, aprimorar a comunicação institucional, desenvolver padrões de gestão
9

voltados a efetividade, confiabilidade e capacidade de resposta, aprimorar sistema de gestão
de recursos humanos, integrar as áreas relacionadas à organização mantenedora firmando
novas parcerias estratégicas, fortalecer os diferenciais da universidade e ampliar a
eficiência e eficácia operacional.
As opções estratégicas futuras para a instituição são baseadas na qualidade, na
sintonia e relevância social da instituição e no crescimento. A qualidade é o fator de
diferenciação competitiva da instituição, conforme premissas do seu planejamento
estratégico. A sintonia social trata-se de um indicador da efetividade da instituição. E, a
expansão da instituição é prevista para acontecer de forma seletiva e planejada, sem auferir
os princípios e diretrizes chaves da instituição.
4.1. Diagnóstico do Objeto de Pesquisa
Com os dados coletados foi observado que há alguns riscos peculiares nas estratégias
adotadas pela instituição de ensino pesquisada, e que podem ser diretamente relacionadas
também a outros tipos de negócios. Conforme recomendação do método Brasiliano de
análise de riscos, no qual se refere ao levantamento de riscos com a formulação de um
gráfico denominado “Espinha-de-Peixe” ou Diagrama de Ishiawa (BRASILIANO, 2006), o
qual indica os riscos com base em critérios de suas causas e efeitos, uma matriz de riscos
foi desenvolvida. O objeto da elaboração da matriz foi agrupar riscos com base em suas
causas e efeitos, facilitando a visualização e possíveis adaptações. Os aspectos observados
na pesquisa puderam contribuir para o levantamento dos grupos de riscos de forma
genérica, conforme dados do quadro 02.
Os riscos estratégicos foram separados em doze grandes grupos. Esses grupos foram
caracterizados pelo nível operacional e estratégico da instituição, e subdivididos com base
em questões que podem interferir direta ou indiretamente nos fatores de risco, associados
ao ambiente interno da empresa, considerando questões relacionadas a política
organizacional e aspectos ligados aos recursos humanos, e, associados ao ambiente externo
da empresa. Essa divisão de critérios propõe a verificação de riscos conforme o contexto da
empresa, pessoas e processos (CAVALANTI; DIAS; BARROS, 2008). A separação de
riscos estratégicos por grupos facilita a observação por setores da organização, além de
possibilitar a adaptação a contextos semelhantes.
Riscos referentes a:
(1) Parcerias e
Relacionamento
estratégicos

(2) Aspectos legais e
econômicos

(3) Atividades e
Operações

Fatores de risco:
Não renovação de contratos de por motivo de insatisfação de parceiros ou mantenedora
Falha no atendimento e na comunicação entre os parceiros
Insatisfação dos serviços prestados por parte dos parceiros
Percepção dos parceiros quanto aos benefícios obtidos com o relacionamento
Mudanças em legislações que regem o ensino superior
Queda do poder aquisitivo da população e baixa prioridade em investimento em educação
Mudanças nas taxas tributárias para a instituição
Alterações no quadro de ensinos específicos, regidos pelo MEC
Erros em processamento de informações e atendimento
Mau atendimento a alunos
Sistematização de atividades de forma inadequada
Falhas na automatização de processos
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(4) Recursos Financeiros

Falta de auxílio financeiro para a instituição
Atraso no pagamento de mensalidades
Problemas relacionados à aquisição de materiais e suprimentos
Baixa procura de novos alunos pela instituição
Necessidade da realização de empréstimos

(5) Recursos, capacidades
e competências

Falta de equipamentos ou de manutenção a equipamentos
Má utilização dos recursos existentes
Falta de objetivo central para ser atingido por todos os funcionários
Estrutura inadequada para suportar a demanda

(6) Nível Gerencial

Baixo poder
Falta de adequação da estrutura dos serviços
Percepção de baixo rendimento dos funcionários
Percepção de falta da necessidade de algumas atividades exercidas

(7) Marketing

(8) Recursos Humanos

(9) Alunos

(10) Projetos

(11) Fornecedores

(12) Concorrentes

Cursos e atividades oferecidas desconectados das necessidades dos alunos
Preços praticados não consistentes com o posicionamento da instituição
Falta de comunicação com funcionários, alunos e comunidade
Mau aproveitamento da estrutura e espaço físico
Ausência de posicionamento competitivo
Instabilidade no quadro funcional
Ausência de critérios claros na contratação de pessoal
Falha na disseminação das normas e procedimentos internos e no treinamento para os
funcionários
Concentração de atividades específicas / técnicas em apenas uma ou poucas pessoas
Falta de estrutura para cobertura de férias de funcionários ou períodos de ausência
Falta de capacitação específica para determinadas funções
Insatisfação de funcionários
Percepção da instituição de ensino como ruim
Queda da procura pela instituição
Percepção de valor como inferior aos concorrentes
Insatisfação com os cursos
Insatisfação com funcionários / docentes
Projetos firmados com parceiros serem extintos
Não adaptação de novos projetos
Projetos com alto investimento e pouco retorno financeiro ou de imagem
Corte ou atrasos no fornecimento de materiais necessários às atividades da instituição
Elevação de preços
Diminuição no poder de negociação da instituição
Alterações drásticas nos contratos
Concorrentes obterem notas superiores nos critérios de avaliação da instituição pelo MEC
Preço das mensalidades
Percepção de qualidade de ensino igual ou superior à instituição

Quadro 02: Grupos de riscos estratégicos levantados na pesquisa

4.2. Proposição do Instrumento de Mensuração e Análise de Riscos Estratégicos
O instrumento elaborado para a mensuração e análise de riscos estratégicos, tendo
como base o contexto de uma instituição de ensino superior, é baseado no método
Brasiliano de análise de riscos (2006). Apesar de o método Brasiliano apresentar
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características voltadas ao calculo relativo a riscos corporativos em um contexto de
empresas de segurança, o modelo apresenta uma metodologia de aplicação simplificada e
que pode atribuir a possibilidade da observação objetiva dos dados.
A partir dos principais riscos mapeados na instituição de ensino superior estudada,
foi estruturado um questionário de investigação da percepção de riscos estratégicos. O
questionário tem com finalidade verificar o ponto de vista de diferentes pessoas da
organização de forma mais objetiva possível. A capacidade de identificar oportunidades,
prever possíveis conseqüências e os riscos de cada alternativa e assumir esses riscos, varia
conforme a visão de cada pessoa, conforme sua origem social e o meio cultural
(VANCONCELOS; VASCONCELOS, 2002). Portanto, os respondentes do questionário
devem apresentar variedade quanto ao nível hierárquico e setor de trabalho da organização
considerada.
O questionário, estruturado com base na instituição de ensino, foi dividido em dez
grupos de questões, conforme os principais riscos diagnosticados por meio do gráfico de
escama de Peixe, referente ao método Brasiliano de análise de riscos (2006). As divisões do
questionário estão relacionadas ao contexto específico da organização (projetos, parcerias,
aspectos legais e econômicos, recursos financeiros, recursos, capacidade e competências),
aos processos (nível gerencial, marketing, atividades e operações) e às pessoas (alunos,
recursos humanos), conforme critérios de subdivisão citados por Cavalanti, Dias e Barros
(2008), totalizando 47 questões.
No questionário os respondentes avaliam, em uma escala de Likert de 5 pontos, o
nível de influência de cada risco nos fatores relacionados à ambiente interno (considerando
aspectos relacionados a recursos humanos, política da empresa, recursos, capacidades e
competências) e ambiente externo, além de avaliarem a freqüência dos riscos e a relevância
de impacto para a imagem, para as atividades e para finanças da empresa.

Grupo

Recursos
Riscos

Fator de Risco
Política
RH
Empresa

Exposição
Amb.
Externo

Freqüência

Relevância do Impacto
Imagem Operacional Finanças
(4)
(2)
(3)

5. Influencia muito
5. Constante 5. Catastrófico
4. Influencia
4. Freqüente 4. Crítico
3. Influencia medianamente
3. Ocasional 3. Moderado
2. Influencia Levemente
2. Irregular
2. Leve
1. Influencia Muito Levemente
1. Remoto
1. Desprezível
Tabela 03: Estrutura do questionário de avaliação objetiva de riscos

Para a aplicação do questionário, a realização de pré-teste torna-se fundamental para
identificar possíveis falhas na compreensão de dados e verificar a dificuldade para o seu
preenchimento. A coleta de dados deve ser realizada por meio de amostragem nãoprobabilística por quotas, a qual permite que seja selecionada uma quantidade específica da
população de níveis hierárquicos diferentes, não interferindo em questões de
representatividade e heterogeneidade da amostra.
O questionário pode ser encaminhado via e-mail, de forma personalizada para os
respondentes. A aplicação do questionário por meio virtual fornece maior comodidade e
privacidade para a avaliação das questões. O tempo médio para o preenchimento do
questionário, conforme pré-teste realizado com duas alunas da instituição, é de
aproximadamente 20 minutos.
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4.3. Métricas utilizadas pelo Instrumento de Mensuração e Análise de Riscos
Estratégicos
Conforme dados coletados por meio da aplicação do questionário, deve ser calculada
a média aritmética de cada item conforme o total de questionários respondidos. O desvio
padrão também deve ser calculado, a fim de identificar se há alta variabilidade das
respostas. O resultado observado com as médias dos dados será a base para a aplicação das
métricas de mensuração e análise dos dados.
O risco estratégico é calculado conforme a sua probabilidade de ocorrência e seu
impacto causado. O grande diferencial adotado pela metodologia de Brasiliano (2006) é a
possibilidade do calculo do Grau de Probabilidade do Risco (média retirada da avaliação de
cada item de atribuídos nos diferentes fatores de risco multiplicados pelo fator de exposição
da organização ao risco). Conforme classificação de Brasiliano (2006):
Escala
Nível de Probabilidade
Probabilidade
1–5
Baixa
4 - 20%
5,01 – 10
Média
20,4% - 40%
10,01 – 15
Alta
40,4% - 60%
15,01 – 20
Muito Alta
60,4% - 80%
20,01 – 25
Elevada
80,4% - 100%
Tabela 04: Grau de Probabilidade de ocorrência do risco estratégico
Fonte: Brasiliano (2006, p. 55)

A transformação da classificação subjetiva (nível da probabilidade) em uma
classificação objetiva (probabilidade) é fornecida pela multiplicação dos valores da escala
por 4. O valor 4 é utilizado por trata-se do equivalente entre o número máximo obtido com
a multiplicação direta do fator dos riscos pelo seu fator de exposição, considerando a
probabilidade máxima de 100%.
Já o impacto proporcionado pela concretização do risco é calculado por meio da
média ponderada entre os itens atribuídos a possíveis níveis de impacto (imagem, peso 4,
financeiro, peso 3, e operacional, peso 2). O resultado pode ser verificado conforme o nível
de criticidade:
Nível de Criticidade
De
Até
Catastrófico
4
4,00
5,00
Crítico
3
3,00
3,99
Marginal
2
2,00
2,99
Desprezível
1
1,00
1,99
Tabela 05: Nível de criticidade dos riscos estratégicos
Fonte: Brasiliano (2006, p. 82)

Desta forma, o instrumento de mensuração de riscos estratégicos pode se tornar uma
medida simples, flexível, em face da possibilidade de adaptação de diferentes riscos, e
objetivo para o cálculo da probabilidade de ocorrência e nível de criticidade do impacto de
riscos em diferentes tipos de negócios.
Entretanto, outro aspecto característico do instrumento é facilitar a análise dede
dados levantados. Conforme os resultados da fase de mensuração, os riscos estratégicos
podem ser analisados de forma objetiva acerca da influência de cada fator de risco
específico da organização, o qual obteve uma quantidade expressiva de notas semelhantes
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atribuídas pelos respondentes, no grau de probabilidade, na freqüência de ocorrência do
risco e no impacto proporcionado por ele, por meio da análise de regressão linear. A análise
de regressão permite a análise de relações associativas entre uma ou mais variáveis
(MALHOTRA, 1999; LEVINE et al., 2005).
Com base na alta correlação existente, já que os fatores de riscos são variáveis
intervenientes das variáveis mensuradas (dependentes), pode ser aplicada a seguinte
fórmula:
Y = β0 + β1.X + ε

(1)

Onde: Y=Variável dependente, X=Variável independente, β0=Interceptor da reta, β1=Coeficiente angular da
reta, e ε=erro associado.

Para a realização desta análise os seguintes procedimentos, adotados como padrão,
devem ser considerados: fazer o diagrama de dispersão, formular o modelo geral da
regressão, estimar os parâmetros β0 e β1 (deve ser realizada por meio da observação
amostral mediante a equação y=a+bx, baseando-se nos valores atribuídos às variáveis
estudadas e diagrama de dispersão), estimar o coeficiente de regressão padronizado, testar a
significância, determinar a intensidade e a significância da associação, verificar a predição
do modelo, examinar os resíduos e fazer a validação cruzada do modelo.
4.4. Discussão do Instrumento de Mensuração e Análise de Riscos Estratégicos
O instrumento elaborado, que adota como base o método Brasiliano de análise de
riscos (2006), permite avaliar os riscos estratégicos de forma simplificada e objetiva.
Aspectos enfatizados por Brasiliano (2006) sofreram pequenas modificações, a fim de
simplificar a aplicabilidade e a flexibilidade do instrumento para possibilitar sua avaliação
em diferentes contextos. Os fatores de riscos, mapeados por Brasiliano (2006) como meios
técnicos ativos, meios técnicos passivos, meios organizacionais, recursos humanos,
ambiente interno e ambiente externo, foram alterados para duas grandes categorias:
ambiente interno e ambiente externo. O ambiente interno engloba os fatores de recursos
humanos, políticas organizacionais e recursos, capacidades e competências pertinentes à
organização, anteriormente separadas em fatores em separado. Esse agrupamento permite a
visualização e compreensão de novas possibilidades de subcategorias para avaliar a
relevância de um risco específico para determinado fator.
A separação dos riscos em grupos foi inspirada na divisão elaborada por Cavalanti,
Dias e Barros (2008), priorizando aspectos relacionados a características que podem ser
específicas a um contexto (projetos, parcerias, aspectos legais e econômicos, recursos
financeiros, recursos, capacidade e competências), aos processos (nível gerencial,
marketing, atividades e operações) e às pessoas (alunos, ou clientes, e recursos humanos).
O método adotado para a análise de dados – análise de regressão linear – possibilita a
verificação da influência dos fatores de riscos no grau de probabilidade de concretização do
risco e no impacto causado por ele. Todavia, existem algumas limitações desse formato de
análise. Há ausência da possibilidade de mensurar de modo específico a influência atribuída
de cada grupo de riscos ou de cada risco propriamente dito. Essa possibilidade deixaria o
modelo matematicamente mais complexo e que podem gerar erros na sua interpretação.
E por fim, a validade do instrumento pode ser conferida por meio do nível de
confiabilidade, validade convergente dos agrupamentos de riscos e validade externa.
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A confiabilidade da consistência interna dos dados que são somados a fim de formar
uma pontuação total (MALHOTRA, 1999). A confiabilidade das escalas utilizadas no
instrumento de mensuração e análise de riscos estratégicos pode ser calculada por meio do
coeficiente alfa (Alfa de Cronbach), que se trata das médias de todos os coeficientes
possíveis resultantes das diferentes divisões da escala e, duas metades.
A validade do agrupamento dos riscos, realizado neste trabalho por meio da
associação de dez grupos de risco pode ser conferida por meio da validade convergente, a
qual também é mensurada por meio da utilização do Alfa de Cronbach. A validade
convergente permite indicar o quanto o agrupamento de riscos é justificado pelos riscos
verificados na pesquisa acerca da organização.
Já a validade externa do instrumento verifica como a possibilidade de generalização é
conferida por meio de características de adaptabilidade e flexibilidade do instrumento para
contextos organizacionais distintos, por causa da abrangência de grupos de riscos e
simplicidade de aplicação. Entretanto, por se tratar de uma pesquisa de âmbito qualitativa, o
formato do instrumento proposto não deve ser generalizado como significativos para toda a
população. A verificação foi realizada com base em um contexto específico e limitada
diante das diversas possibilidades do ambiente organizacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS, RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES
A aplicação de um instrumento simplificado e com base em uma metodologia de
mensuração de forma objetiva permite identificar níveis reais dos riscos estratégicos
existentes na organização, corroborando para a realização de análises estratégicas e
elaboração de fatos gerenciais para administração das possíveis falhas da organização.
A metodologia apresenta pontos fortes em implicações gerenciais: o instrumento
permite adaptabilidade a diferentes contextos, desde que realizada uma prévia análise dos
riscos existentes em cada ambiente organizacional, e flexibilidade por permitir a inclusão
ou exclusão de elementos de riscos não relativos à realidade organizacional estudada.
Entretanto, o instrumento apresentado possui falhas quanto aos critérios atribuídos
aos fatores de risco e metodologia proposta para a análise. Os critérios atribuídos aos
fatores de riscos são muito limitados a aspectos gerais de ambiente interno e externo neste
estudo. Diante da divisão proposta entre esses dois ambientes, há inúmeras possibilidades
de acrescentar subdivisões as quais permitam a visualização e interpretação de aspectos
específicos de forma ainda mais clara para os entrevistados. Um maior número de fatores
de riscos permite maior confiabilidade no grau de probabilidade de cada tipo de risco
específico já que propõe as diferentes possibilidades da concretização do risco em
determinado contexto. A análise dos riscos estratégicos por meio do instrumento proposto
se restringe à ausência da possibilidade de cálculos referentes a cada risco específico,
possibilitando apenas a análise de modo subjetivo para tal.
O estudo limitou-se em pesquisar uma instituição apenas para contextualizar e
exemplificar a coleta de possíveis riscos estratégicos, não podendo ser generalizar o
instrumento proposto para outros contextos como uma versão completa e restritiva. Para
estudos posteriores, recomenda-se analisar diferentes organizações de um mesmo contexto
de negócios (porte, atividade e cenário empresarial) a fim de verificar as divisões e riscos
apresentados neste estudo. Outra recomendação é realizar pesquisas com a finalidade de
incrementar as possibilidades da associação de fatores de risco nas divisões referentes ao
ambiente interno e externo, porém, sem deixar de lado o caráter simplificado e objetivo da
aplicação, mensuração e análise dos dados.
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