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Atentar-se à gestão de riscos na criação ou inovação de serviços é cada vez
mais importante para os gestores do
negócio e para as partes interessadas.
As empresas precisam descobrir como
medi-la e responsabilizar-se por ela, assim como fazem com o crescimento da
receita e da produtividade.
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ENTENDENDO A
GESTÃO DE RISCO
Saber os riscos a que o negócio está sujeito não
decorre de um processo de adivinhação. Você não vai
querer deixar todo o seu esforço, tempo e dinheiro ser
desperdiçado. Por isso, é importante entender para que
serve e como fazer um
gerenciamento de risco, além de compreender os principais erros
que levam os negócios
a falharem.

O QUE É GERENCIAMENTO

DE RISCO?

Gerenciamento de risco é
um método utilizado para
identificar as possíveis incertezas e tentar controlá-las. É não deixar a decisão
do que fazer para quando
4

ocorrer o problema, é pensar no futuro das decisões
tomadas hoje.
Podemos entender a gestão de riscos como um conjunto de informações, para que você possa tomar as
melhores decisões.
Ao tratar risco como incerteza, não estamos falando
necessariamente de eventos ruins ou negativos. Incertezas podem ter consequências positivas e o que configura a natureza dupla do risco são os impactos positivos ou negativos sobre o planejado.

COMO NÃO FICAR NA
MÃO DAS INCERTEZAS?

Gerenciando os riscos por meio de testes do mercado, do
mapeamento das
incertezas, do conhecimento da probabilidade delas
acontecerem e do prévio planejamento das respostas
a possíveis crises.
5

PRINCIPAIS COMPONENTES

DE RISCO

Todo risco possui três componentes principais:
O evento
em si

Uma probabilidade
associada

Um
Impacto

COMO ISSO OCORRE

NA PRÁTICA?

Suponhamos que você tenha uma empresa de tecnologia com uma plataforma de apoio ao ensino em que o
aluno acesse por meio de um login no seu site. Um risco claro de qualquer empresa que utilize um sistema
em rede é o não funcionamento dele, certo?
6

Temos, portanto, um evento em si, que deve estar
identificado com uma causa raiz, bem como uma
consequência, o efeito.
Isso tem uma probabilidade associada e um impacto.
No nosso exemplo, a fonte
do risco é um contrato básico com o servidor, que lhe permite poucos acessos
simultâneos. A consequência, caso ele tenha muitos
acessos, é que o sistema não funcione.
Já a probabilidade de que isso ocorra no início do ano
escolar é alta, pois é a época em que os alunos vão
acessar a plataforma
ao mesmo tempo para
aprender a usá-la.
O impacto disso é o cancelamento do serviço
por parte do usuário por
não conseguir acesso.
Nesse exemplo, podemos ver que a probabili7

dade está diretamente
ligada à causa, ou seja,
a chance do servidor
não funcionar é alta
no início das aulas, se
continuar com o plano
mínimo de acesso.
Assim como o efeito
está associado ao impacto, o sistema não
funcionar está diretamente ligado ao fato do cliente cancelar o serviço.
O objetivo do gerenciamento de risco é, ao longo do projeto, ir testando e conhecendo os processos e, assim,
reduzir as incertezas.
Todo investidor trata o negócio como um investimento,
por isso o seu trabalho é diluir o risco em função do
tempo. Assim, quanto mais baixo for o risco, mais atraente fica para os compradores, porque não há tanta incerteza a respeito do modelo de negócio, da qualidade
do produto etc.
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PROCESSO DE GERENCIAMENTO

DE RISCOS

São seis os processos de gerenciamento de riscos.
Planejar o Gerenciamento de Riscos
Identificar os Riscos
Realizar a análise qualitativa dos riscos
Realizar a análise quantitativa dos riscos
Planejar respostas aos riscos
Monitorar e controlar os riscos
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O primeiro ponto sobre planejar o gerenciamento dos riscos
é a definição de como
todas as atividades
envolvidas no projeto
serão conduzidas. Em
empresas tradicionais
ou maiores, é normal ter um setor específico para esse
fim, em que há uma equipe e uma pessoa responsável
por gerenciá-la. Adaptando à nossa realidade, coloque
na sua pauta de afazeres revisar seus planos e analisar
os riscos envolvidos periodicamente. Isso irá facilitar a
sua vida e não deixará que essa parte se perca durante
o processo.

IDENTIFICAÇÃO

DOS RISCOS

Esse processo tem como finalidade identificar e listar
os riscos, e a melhor maneira
de fazer isso é através de um
10

brainstorm, uma discussão em grupo sem direcionamento, para levantar
ideias a fim de resolver
um problema ou iniciar
um trabalho criativo. Coloque as pessoas
da sua equipe em
uma sala e liste
todos os cenários
possíveis.
Aqui, a única regra
é dizer não ao não.
Em uma reunião
dinâmica de geração de ideias não se deve questionar
ou rebater qualquer ideia que tenha sido colocada, sob
pena de frear o processo criativo. Uma boa forma de
se preparar para levantar os riscos do seu negócio é
conhecer a realidade e a história dos seus concorrentes diretos e indiretos.
Além disso, é importante entender o mercado em que
a sua solução está inserida, a jornada do consumidor
e outros pontos que veremos nas aulas seguintes.
Aprender a analisar cenários e conhecer os riscos que
11

o negócio enfrenta para criar estratégias e alternativas
de atuação são partes essenciais do plano de negócio.
Os riscos mais comuns enfrentados pelos negócios dizem respeito à sazonalidade, pelo aumento ou redução
da demanda. Os negócios com maior sazonalidade
oferecem riscos que obrigam os empreendedores a realizar manobras precisas e ter planos claros de como
lidar com isso na hora de escalá-los.
A análise da situação
econômica também
é um fator bastante
relevante e, muitas
vezes, deixado de
lado na hora de criar
um negócio.
Em toda crise econômica há efeitos negativos e positivos, e é preciso estar atento. Alguns negócios de impacto, portanto, precisam de validação, credenciamento ou certificação e passam pelo rigoroso controle do
governo. Não estar a par de todos os pré-requisitos e
da legislação pode ser um risco.
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Todo negócio, mesmo o de impacto social, também
possui barreiras de entrada no mercado, seja relacionado à concorrência, ou a outros fatores como:
Exigência de alto capital para o investimento
Alto e complexo conhecimento técnico
Dificuldades para obtenção de matéria-prima
Exigência de licenças especiais
Existência de contratos, patentes e marcas que
dificultam a legalização da empresa
Cada empresa possui uma realidade distinta. Pense
em todos esses aspectos, olhe para seus concorrentes e veja se as mesmas situações se aplicam ao seu
negócio.
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ANÁLISE QUALITATIVA

DOS RISCOS

Listados os principais problemas que seu projeto pode encontrar ao longo do caminho
é hora de realizar as análises
qualitativas e quantitativas
dos riscos. Aqui, entramos
na análise da probabilidade, e essas duas formas não
são exclusivas, podendo ser usadas simultaneamente.
É com a análise qualitativa que você conseguirá pegar aquela lista de riscos
e priorizá-los a partir da
chance com que podem
ocorrer, ou seja, a probabilidade, com o impacto.
Você pode classificar
cada item da lista em
uma escala de muito
baixo até muito alto,
fazendo uma matriz
de probabilidade e
impacto.
14

Vamos atribuir números à probabilidade usando porcentagem. Por padrão, as faixas utilizadas são:

Elas lhe ajudarão a atribuir um valor à chance de ocorrer o risco, classificando-a em muito baixa, baixa, moderada, alta ou muito alta. Veja abaixo.

Ao construir a matriz de impacto, leve em consideração
o efeito que a ocorrência do evento possui em relação
ao custo, ao tempo (prazos), ao escopo e à qualidade do projeto. Preencha, então cada risco estimando a
probabilidade de ocorrência de cada um.
15

Após levantar todos os riscos, é só multiplicar a probabilidade pelo impacto. O resultado dessa equação é o
chamado grau de risco.
Essa é uma maneira de quantificar variáveis qualitativas com o objetivo de facilitar a classificação e a priorização dos eventos relacionados ao risco.
O valor das porcentagens que estimamos em cada risco está na coluna da probabilidade e o resultado dessa
multiplicação, nas ameaças.

EXEMPLO
A probabilidade do sistema cair é de 10%, assim
definido pela empresa contratada. Você considerou que o impacto dessa queda é alto, atribuindo
0,8. Ao multiplicarmos 0,1 (correspondente aos
10%) e 0,8 temos um grau de risco 0,08.
Para a análise de priorização dos riscos, considere altos os valores acima de 0,18; moderados os valores
entre 0,06 e 0,18 e baixos os menores que 0,06.
O nosso exemplo, portanto, está em um grau moderado. O resultado dessa análise deve ajudar na categorização e priorização dos riscos e consequente determinação de atenções especiais.
16

ANÁLISE QUANTITATIVA

DOS RISCOS

Já a análise quantitativa utiliza estatística para a tomada de decisão sobre os riscos. Saber quanto um risco pode lhe custar em dinheiro ou tempo são cenários
possíveis de alcançar com a análise quantitativa.
Para isso, é necessário um
grau de maturidade maior da
empresa, com levantamento
de dados que só é possível
conseguir com o tempo e dados do histórico da empresa.
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PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS

AOS RISCOS

É um processo de desenvolvimento de opções, ações
e decisões para cada cenário. Em relação aos riscos
negativos, você pode realizar as seguintes ações:
ELIMINAR
Se trata de evitar o risco, nem que para isso seja necessário alterar o projeto.
TRANSFERIR
Não se trata de deixar o risco totalmente de lado, e sim,
da contratação de uma empresa especializada para
solucionar um problema específico.
MITIGAR
É reduzir as probabilidades ou as consequências a partir de ações simples.
ACEITAR A AMEAÇA
É ter que lidar com o risco. Se em toda a sua análise
você constatar que não tem como mudar o projeto e
18

que o risco é eminente, a ação deve ser criar uma estratégia prévia de como proceder caso o risco ocorra.
No caso do nosso exemplo anterior, da queda do sistema, mitigar o risco seria contratar mais espaço no servidor, a fim de realizar uma melhoria que acompanhe o
aumento dos acessos.

MONITORAMENTO E CONTROLE

DOS RISCOS

Por fim, temos o monitoramento e controle, uma prática que deve ser comum
durante toda a trajetória do
seu negócio e que se estende aos riscos. Registre todos os dados, revise seus planos, marque atualizações do levantamento de riscos
periódicos.
O conhecimento dos riscos proporciona, na maioria
das vezes, uma maior facilidade de controle. E, com
tantas coisas para pôr em prática você não quer perder
tempo não gerenciando os riscos.
19

GESTÃO DE RISCO

NA PRÁTICA

Uma boa ideia não se administra sozinha. É preciso investir em
gestão e ter pessoas capazes de
desempenhar suas funções corretamente.
Quem é empreendedor sabe que
não existe fórmula mágica para
um negócio dar certo. No entanto, é possível diminuir bastante a
probabilidade de falência.

IDENTIFICANDO

FALHAS

Por meio da gestão de riscos é possível identificar as
possíveis falhas de um negócio e tentar evitá-las, ou,
ao menos, controlá-las. Por isso, analisar o mercado e
as tendências é fundamental. E, entre essas análises,
entender quais são as principais falhas.
Pensando nisso, a CB Insights entrevistou 156 fundadores de startups e mapeou as principais falhas em 20
20

categorias distintas, sendo que, muitas falharam por
mais de um motivo. Mesmo sendo uma pesquisa por
amostragem, os motivos apontados são conhecidos
por todos os envolvidos.

AS 20 PRINCIPAIS RAZÕES PELAS
QUAIS STARTUPS FALHAM
Não houve necessicade de mercado

42%

Falta de dinheiro

29%

Não tinha a equipe certa

23%

Falta de Competitividade

19%

Preços/Problemas com custos

18%

Produto ruim

17%

Necessidade/Falta de um modelo de Negócio

17%

Marketing Ruim

14%

Ignorou os Consumidores

14%

Produto fora do tempo (avançado ou ultrapassado)

13%

Perda de Foco

13%

Falta de Harmonia no time / investidores

13%

Pivô mal planejado

10%

Falta de Paixão

9%

Má Localização

9%

Sem Financiamento/Interesse de Investidores

8%

Desafios com a Legalização

8%

Não usou a rede de contatos / Consultores

8%

Esgotamento

8%

Falha de Pivô

7%
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PRINCIPAIS ERROS QUE LEVAM

OS NEGÓCIOS A FALHAREM

De acordo com a CB Insights, empresa de análise de
dados, as 20 razões mais frequentes para as startups
falharem são:

RAZÃO

1

RAZÃO

2

NENHUMA NECESSIDADE DO MERCADO
Empreendedores cegamente apaixonados
pela própria solução acreditam ter uma
ideia genial na mão, baseados, principalmente, na experiência pessoal, mas sem
nenhuma validação do mercado. Há mecanismos claros divididos em diversos testes
de mercado para justificar o negócio.
FICAR SEM DINHEIRO
A falta de um planejamento universal e do
gerenciamento de riscos levam à inoperância do negócio. Tal como o tempo, o dinheiro tem de ser investido cuidadosamente.
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RAZÃO

3

RAZÃO

4

TIME ERRADO
Antes de enfrentar o desafio de empreender,
é fundamental saber formar o time certo.
Garantir o alinhamento, a complementaridade e o compromisso entre os fundadores poderá garantir
a sobrevivência ou
o sucesso do seu
novo negócio durante toda a jornada.
SAIR DA CONCORRÊNCIA
Isso soa um pouco estranho quando falamos de negócios de impacto social, mas
acontece! Uma vez que a solução vai para
o mercado, a chance de começar a aparecer outras pessoas fazendo a mesma coisa
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é muito grande. Conhecer os concorrentes
diretos e indiretos e investir no que vai te
diferenciar no mercado é a saída. É necessário identificar os problemas de preço ou
custos. Chegar ao valor do produto ou serviço é uma das tarefas mais difíceis ao abrir
um negócio. Envolve uma série de estudos,
testes e planejamento para chegar ao preço certo com previsão de escalabilidade.

RAZÃO

5

PRODUTO POBRE
Esse é mais um motivo
que vem da falta de testes e de escutar o mercado. Durante a construção
do negócio, tanto para
um produto ou serviço, é
preciso adequar ou reformular a solução, se esse
for o caso.
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RAZÃO

6

RAZÃO

7

RAZÃO

8

NECESSIDADE/ FALTA DE MODELO DE
NEGÓCIO
Ter criado um bom produto não significa
ter criado uma boa empresa. Ficar preso a
um produto e falhar na criação de outros
veículos de receitas pode deixar os investidores hesitantes e os fundadores incapazes de capitalizar na tração já ganha.
MARKETING POBRE
Conhecer seu público-alvo é uma das etapas do Canvas, não trabalhar de maneira
correta com esse estudo é falha de marketing. Clientes são a base de um negócio
bem-sucedido e o marketing bem feito é a
forma como você se apresentará e manterá os clientes.
IGNORAR CLIENTES
É fácil achar que seu negócio é maravilhoso, até porque foi você que
imaginou ele, não é mesmo?
Porém, antes de mergulhar de cabeça saia
25

para a rua e escute as pessoas. Essa atitude simples irá diminuir ou eliminar boa
parte dos riscos do seu negócio.

RAZÃO

9

RAZÃO

10

PRODUTO INCORRETO OU LANÇADO
NA HORA ERRADA
Você já ouviu o ditado de que uma excelente ideia colocada em prática no tempo
errado se torna uma má ideia? Pois é, esse
também é um dos motivos que levam negócios a falharem. Fique atento à sazonalidade, ao momento do mercado e, caso
seja uma solução inovadora, faça um estudo apropriado para saber se o seu público
está preparado para conhecer sua ideia.
PERDA DE FOCO
É quando o empreendedor quer fazer tudo
ao mesmo tempo e integrar mais funções
do que é capaz de sustentar dentro do negócio ou mesmo
em sua própria
atuação.
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RAZÃO

11

RAZÃO

12

A FALTA DE HARMONIA ENTRE O TIME
E OS INVESTIDORES
A discórdia com um cofundador é uma
questão fatal para empresas iniciantes,
mas este problema não se limita à equipe
fundadora. Quando a situação está complicada com um investidor, ela pode piorar
rapidamente para todos os envolvidos, de
forma direta ou não. O fato é que o negócio
é muito afetado.
MUDANÇA DE ESTRATÉGIA FALHADA
Transformar uma ideia e não ter êxito também está nessa lista. Muitas empresas
não sobrevivem à primeira derrota e, ao invés de seguirem no caminho que o mercado está indicando, focam no produto ou na
solução imaginada e não conseguem ver e
investir em alternativas.
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FALHA NA EXPANSÃO GEOGRÁFICA
A localização pode ser um problema por
duas razões:
– O conceito do produto/serviço que a empresa apresenta tem que ser interessante
para o local de expansão.
– Tem que haver um forte
componente de trabalho remoto da equipe em relação ao
nível da comunicação, à falta
de trabalho de
equipe ou ao
planejamento.

RAZÃO

RAZÃO

13

FALTA DE PAIXÃO
A falta de paixão também é uma das razões
dos negócios não irem para frente. Empreender não é fácil e estar 100%
disposto a dedicar a vida a
isso não é para qualquer um.
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DESAFIOS LEGAIS
Por vezes, as startups podem tentar inovar
num setor recheado de legislação, algo que
poderá vir a ser a causa do encerramento
do projeto.
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NÃO UTILIZOU OS CONTATOS
Num mundo em que ter e utilizar contatos
é de extrema importância para a expansão
de mercado, parcerias, apoios e

RAZÃO

RAZÃO

RAZÃO
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FALTA DE FINANCIAMENTO / INTERESSE DOS INVESTIDORES
Anexado ao problema de ficar sem dinheiro, a falta de
financiamento e interesse
dos investidores é uma das
razões mais comuns para
os empreendedores falharem.

investimentos, é
importante que os
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empreendedores usem o seu networking
para serem bem-sucedidos. É importante
acrescentar que neste ponto não se trata
de falta de contatos, mas sim de não utilizar os já existentes.

RAZÃO

18

ESGOTAMENTO
O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é algo que muitos fundadores de startups não têm. Portanto, o risco de virem a
ter um esgotamento é relativamente alto.
A habilidade de perceber quando a startup
está seguindo para um caminho sem saída, de anular o prejuízo e de ter uma equipe
diversificada e capaz de partilhar responsabilidades são alguns pontos relevantes
para evitar este problema.
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FALTA DE PIVOTAR O NEGÓCIO
O ditado “fracasse rápido para pivotar mais
rápido ainda” nem sempre funciona. Por
isso, esse assunto deve ser muito bem calculado, onde as alterações do modelo de
negócios são feitas, as hipóteses são testadas e validadas, e os resultados são medidos.

RAZÃO

RAZÃO

19

FALHA EM COMEÇAR COM UMA NOVA
ESTRATÉGIA
Não começar com uma boa estratégia rápida o suficiente depois de ter desenvolvido
um produto ruim, ter feito uma má contratação ou uma má decisão é uma das principais razões para as startups falharem.
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ANÁLISE DE DADOS

DA EMPRESA

Esses são os motivos que mais levam startups a falharem e que podem ser aplicados aos demais negócios inovadores,
entre eles os de
impacto
social.
Para eles, adicionamos ainda mais
um motivo: a falta
de controle do negócio.
O perfil do empreendedor de im32

pacto engloba pessoas que não têm,
necessariamente, experiência na área.
Não há como gerenciar aquilo que não
é medido, não é mesmo?
Desta forma, podemos afirmar que
muitos empreendedores perdem por
não levantarem e analisarem os dados
da empresa, assim como o impacto gerado. É fundamental estar preparado
para avaliar os riscos e buscar possíveis soluções para as consequências
que surgirem.

SUCESSO!

