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A Empresa

Risco inerente versus Risco residual
também pode ser usada para identificar
possíveis oportunidades.

Tácito Leite, Sócio da Núcleo Consultoria e
CEO do t-Risk disse que ao realizar uma
avaliação de risco, o primeiro passo é
identificar o risco inerente e, em seguida,
considerar os controles eficazes para se
chegar ao risco residual. “Em diversas
ocasiões nos deparamos com o cliente tendo
dúvidas sobre estes termos. A definição que
usamos é que o risco inerente representa a
quantidade de riscos identificados com os
controles existentes no momento da
avaliação dos riscos e o residual é a
quantidade de riscos que permanece ou
aparece após a inclusão de controles
adicionais ou ajustes nos já existentes”.
O gerenciamento de risco empresarial é um
processo importante e envolve a
determinação de quanto risco uma empresa
enfrenta. E embora a avaliação do risco possa
se concentrar no impacto negativo de uma
exposição da empresa a incerteza, ela

“O estado de risco verdadeiramente inerente
(teórico), pressupõe que não sejam realizadas
verificações de antecedentes, entrevistas com
funcionários e que não haja portas fechadas ou
restrições de acesso, em outras palavras, sem
nenhum controle. Isso pode levar a qualquer
cenário de risco sendo avaliado como
inerentemente alto. Portando, recomendamos
analisar o risco considerando sempre os
controles existentes”, ressaltou Tácito.
“Usando o software t-Risk iremos descrever os
controles existentes no momento da
contextualização, podendo ser complementado
na etapa de identificação dos riscos. Se na
etapa de avaliação dos riscos existirem alguns
que ainda necessitem de tratamento por
estarem acima do apetite ao risco da
organização, novos controles poderão ser
incluídos, controles existentes poderão ser
complementados e, eventualmente, alguns
outros controles poderão ser suprimidos ou
diminuídos”, complementou.
Tácito é autor do livro “Gestão de riscos na
segurança patrimonial”, que recentemente
lançou a sua versão digital através da Amazon.
O eBook descreve alguns conceitos
operacionais e também apresenta o método da
plataforma t-Risk. Saiba mais em
nucleoconsult.com.br.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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O Limite da Traição
A história começa com Jasmine (Bresha Webb), uma advogada recém-formada
que está repensando sua escolha profissional. Seu chefe lhe pede para que
represente uma senhora, Grace (Crystal R. Fox), que está sendo acusada de
assassinato do marido, só que Grace quer se declarar culpada, portanto, tudo que
Jasmine precisa fazer é levar um acordo para sua cliente assinar. Entretanto,
Jasmine acaba se interessando pela história de Grace e, aos poucos, começa a
acreditar que a mulher é inocente. “Este filme não é perfeito, tem seus altos e
baixos, mas vale a pena assistir para repensar sobre confiança em si mesmo e nos
outros, persistência, vocação e perspectiva pessoal. O final é surpreendente e traz
um pouco de realidade!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Aquele que pensa positivo vê o
invisível, sente o intangível e
alcança o impossível”.
[Winston Churchill]

