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A Empresa

Diferença entre Apetite e Tolerância ao Risco
“Semelhante a palavra risco, temos diversas
definições para esses termos. Em uma
analogia simples para apetite e tolerância
ao risco seria a velocidade em uma rodovia.
O departamento de trânsito estabelece um
limite de velocidade. Isso pode ser pensado
como análogo ao apetite ao risco e reflete
as crenças dos tomadores de decisão em
relação a um equilíbrio adequado entre
fluxo de tráfego, desgaste das rodovias e
segurança pública (entre outras coisas)”,
exemplificou Tácito.
Tácito Leite, Sócio da Núcleo Consultoria e
CEO do t-Risk disse que os termos “apetite
ao risco” e seu primo próximo “tolerância ao
risco” são frequentemente mal
compreendidos, usados raramente com
bons resultados e comumente usados de
forma intercambiável.
A tolerância ao risco está diretamente ligada
a habilidade, a resistência da empresa em
suportar o impacto que determinado risco
poderá causar, inclusive, financeiro e
reputacional, por exemplo.
Já o apetite ao risco está ligada a prédisposição da empresa em assumir
determinados riscos, independentemente da
sua habilidade ou capacidade de suportar
seu impacto. Trata-se de uma incerteza que
a empresa está propensa a assumir.

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
“As pessoas que usam a rodovia geralmente
viajam a velocidades maiores ou menores que
o limite de velocidade, em vez de exatamente
no limite de velocidade, esse fato pode ser
visto como análogo à tolerância ao riscos”,
complementou.
O software t-Risk ajuda sua organização na
definição do apetite ao risco e indicará se está
sendo respeitado, levando em consideração
os controles de segurança e o nível de
tolerância ao risco da organização.
A Núcleo é a representante oficial da
plataforma, que recentemente divulgou uma
grande novidade! Tanto o site quanto o
software t-Risk já estão publicados no idioma
espanhol e inglês.
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The Glorias
A jornalista, ativista e feminista Gloria Steinem é um ícone conhecido por sua luta
modeladora, por guiar o movimento revolucionário das mulheres e por seus
escritos que vêm impactando gerações até os dias de hoje. Nessa cinebiografia, a
direção constrói uma complexa tapeçaria de uma das figuras mais inspiradoras e
lendárias da modernidade, traçando a jornada influenciadora de Steinem à
proeminência, desde seu período na Índia até a fundação da Ms. Magazine em
Nova York, passando por seu papel no levante do movimento pelos direitos das
mulheres nos anos 1960. “Uma verdadeira aula de história e sobre igualdade de
direitos, para um mundo que ainda é cruel e injusto com as mulheres, que não
pararam de lutar desde a época de Steinem”. Marcela Floriano
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Pensamento
“A diferença entre pessoas bem
sucedidas e pessoas realmente
bem sucedidas, é que as pessoas
bem sucedidas dizem não para
quase tudo”.
[Warren Buffett]

