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Gestão de Riscos 
  
O que você aprenderá nesta formação 
 

 

Como gerenciar os riscos do seu negócio? Entenda e aprenda como montar um sistema 
objetivo e eficiente para tratar dos riscos associados ao seu negócio. 
 

Esta formação tem como objetivo principal capacitar os participantes a conduzirem 
uma efetiva análise de riscos em suas organizações, desde a identificação de eventos 
de risco, passando pela análise e tratamento, até o processo de melhoria contínua. 
 

A quem se destina 
 

• Profissionais que atuam em gestão de riscos 

• Pessoas que almejam entrar no ramo da gestão de riscos 

• Profissionais de áreas técnicas e estratégicas das organizações 
 

Metodologia, Duração, Preço 
 

Formação via virtual class, com duração de 8 horas. Akz 147.000 por participante. 
 

Conteúdo Programático 
 

 

Módulo 0: Introdução 

Módulo 1: Uma Visão Ampla da Gestão de Riscos 

• Conhecendo a linguagem de riscos 

• Mentalidade de risco e o direcionamento estratégico 

• Integração com processos organizacionais 

• Como comunicar para público interno e externo 

Módulo 2: Direcionamento Estratégico 

• Entendimento da organização e seu contexto 

• Escopo 

• Política de riscos 

• Objetivos estratégicos 

• Responsabilização pela gestão de riscos 
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Módulo 3: Processo de Avaliação (Risk Assessment) e Tratamento de Riscos 

• Identificação de riscos 

• Análise de riscos 

• Avaliação de riscos (cálculo do risco) 

• Tratamento de riscos (definição de controles) 

• SoA – Statement of Applicability (Declaração de Aplicabilidade) 

• Monitoramento e análise crítica 

Módulo 4: Construindo a Gestão de Riscos 

• Entendendo a organização 

• Ações para abordar riscos e oportunidades 

• O foco dos riscos 

• Avaliação de desempenho 

• Melhoria 


