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Introdução 

Jim Collins, autor de livros consagrados como “Feitas para Durar”, disse: “Vamos viver diante 

de mudanças imprevisíveis e instabilidade por um longo tempo — talvez para sempre. Em 

ambientes assim, tem mais resultado quem mantém uma disciplina extraordinária. As 

empresas que se preparam para o pior antecipadamente.” 

É senso comum que o nível de incerteza e a velocidade das mudanças no ambiente que 

rodeiam as organizações vêm aumentando e, como consequência, a análise de cenários e 

gestão de riscos estratégicos torna-se uma etapa crítica dentro do processo de gestão da 

estratégia.  

É através da análise de cenários que definimos as premissas do ambiente externo que balizam 

as decisões corporativas. Entretanto, muitas organizações têm falhado em antecipar os 

movimentos do ambiente externo que deveriam provocar ajustes no plano estratégico 

definido. O problema é que muitas delas acompanham os indicadores do plano, mas deixam 

de acompanhar as premissas que estavam por trás do plano. Este problema é acentuado pelo 

calendário corporativo, que costuma dedicar apenas uma reunião anual (quando há alguma) 

para a análise de cenários. Além disto, poucas organizações mapeiam e monitoram 

continuamente riscos que podem impactar sua estratégia. 

 

Riscos estratégicos 

A importância de fazer gestão de riscos estratégicos fica mais clara quando se entende o 

impacto dos mesmos no valor de uma empresa. De acordo com uma pesquisa da PwC, riscos 

de estratégia tem um grande impacto na variação negativa em valor de mercado das empresas 

(65%) comparado a riscos financeiros (15%), operacionais (13%) e de compliance e legal (7%). 

Entretanto, o que vemos na maioria das empresas é um modelo de gestão de riscos focado 

nos riscos financeiros, operacionais e compliance e legal.  

A grande dificuldade de fazer a gestão de riscos estratégicos é garantir que os riscos sejam 

discutidos de forma sistemática no nível da alta liderança. Isto faz com que o foco se 

mantenha no nível operacional. 
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Figura 1: impacto de grandes categorias de risco no valor de mercado 

 

Outro ponto importante é que quando falamos de estratégia, qualquer decisão tomada tem 

um nível de risco. Não há negócio com risco zero, mas os acionistas normalmente tem um 

limite de apetite a risco. O grande desafio é chegar a um nível ideal de risco alinhado com o 

apetite dos acionistas que maximize o valor ao acionista. O objetivo da gestão de risco não é 

mitigar riscos, mas garantir que tenhamos consciência dos riscos tomados e, principalmente, 

gestão sobre os mesmos. 

 

Gestão de riscos estratégicos 

O uso tradicional do BSC permite acompanhar a execução da estratégia, mas não monitora os 

riscos e potenciais mudanças de premissas que orientaram nossas hipóteses estratégicas. A 

gestão de riscos estratégicos incorporada à gestão da estratégia utilizando BSC seria a melhor 

forma de gerir riscos estratégicos, o que garantiria maior robustez na execução.   

De acordo com os professores Kaplan e Norton, criadores do conceito de Balanced Scorecard, 

o ciclo de gestão da estratégia segue os passos abaixo, com periodicidade que varia de mensal 

a trimestral: 

 

 

 



 

 

 

Figura 2: ciclo de gestão da estratégia 

Normalmente discutimos cenários no passo 1, durante a análise estratégica e depois “o 

cenário base escolhido fica congelado” durante o ano até o próximo planejamento estratégico. 

Uma forma de minimizar o problema seria incorporar o acompanhamento das variáveis 

externas ao ciclo de gestão da estratégia no passo 6: TESTAR E ADAPTAR A ESTRATÉGIA. 

Para identificarmos quais variáveis críticas tem de ser acompanhadas, podemos utilizar a 

matriz impacto x incerteza, muito utilizada na gestão de riscos.  

 

 

Figura 3: matriz de impacto na estratégia x incerteza 

 



 

 

A ideia é escolher aquelas variáveis que tenham um nível de incerteza muito alto e um alto 

impacto para a organização. É uma forma de termos um número gerenciável de variáveis a 

serem acompanhadas. 

As incertezas críticas delimitam os possíveis cenários. Por exemplo, considere um exemplo 

ilustrativo de uma companhia siderúrgica. Através da discussão de cenários eles chegaram a 2 

incertezas críticas: 

 O aço continuará sendo o material predominante em algumas indústrias 

(automobilística, aviação, ...) ou os clientes buscarão cada vez mais materiais 

alternativos (plástico, fibra, ...)? 

 Como se comportará a economia mundial? Teremos crescimento contínuo ou 

poderemos entrar em uma recessão global? 

Baseado nas incertezas críticas, podemos montar cenários com diferentes impactos para o 

negócio da empresa. 

 

Figura 4: possíveis cenários para empresa siderúrgica  

Apesar de conceitualmente todos os cenários serem possíveis - já que há um nível de incerteza 

muito grande em relação a estas 2 variáveis – as empresas sempre escolhem um cenário base 

que norteia o plano estratégico. No nosso exemplo ilustrativo, foi escolhido o cenário verde: 

predomínio do aço e crescimento do PIB global. 

Durante o ciclo de gestão, as reuniões de acompanhamento poderiam incorporar estas 2 

variáveis que teriam triggers (gatilhos) para mudança de cenário. Por exemplo, acompanhar o 

uso de materiais alternativos no segmento automobilístico. Se houver muitos projetos de 

novos carros que utilizam fibra ao invés de aço em componentes do carro, isto poderia ser um 

indicativo de que o cenário mudou e, por isto, deveríamos rever o plano estratégico. 

Esta revisão pode ser uma revisão da estratégia em si ou apenas uma realocação de esforços. 

Por exemplo. No cenário escolhido (verde), dedicaríamos recursos (humanos e financeiros) em 

projetos de crescimento, eficiência / excelência e novos negócios na proporção de 60%, 30% e  



 

 

10% respectivamente. Supondo a mudança de cenário descrita acima, esta proporção poderia 

mudar para 50%, 20% e 30%, visto que neste cenário a necessidade de ter novos negócios urge 

para compensar a perda de parte do segmento automobilístico.  

 

Figura 5: alocação de esforços em diferentes cenários 

Nós acreditamos que ter uma boa gestão da estratégia é tão importante (se não mais) do que 

ter uma boa estratégia. E gerir a estratégia passa por gerir os fatores externos que a norteiam. 

Este seria o passo básico para uma boa gestão de riscos estratégicos. O exemplo ilustra um 

modelo de gestão de cenários. Entretanto, é importante salientar que há outros modelos e 

devemos escolher aquele que melhor se adapta à realidade da organização. 

Além disto, outros riscos que impactam a estratégia devem ser mapeados e incorporados ao 

BSC. Por exemplo, imagine a situação atual do Porto de Santos, em que 2 grandes portos 

iniciarão suas operações dobrando a capacidade de movimentação do porto. Um dos grandes 

riscos para a estratégia de um porto já estabelecido é de ter uma ruptura de suas operações 

por falta de mão de obra capacitada, tanto no nível operacional quanto gerencial, uma vez que 

a procura será muito alta. 

Considerando que um dos objetivos estratégicos da empresa seja “Ter um quadro de pessoal 

qualificado para suportar as operações”, os principais indicadores de risco seriam: 

 Média de horas extras do quadro operacional, que poderia levar a desmotivação do 

quadro técnico 

 Perda de atratividade do pacote de remuneração do quadro gerencial, que poderia 

levar à saída de diretores e gerentes para outras empresas 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 6: análise de risco no objetivo “Ter um quadro de pessoal qualificado para suportar as operações” 

 

Evolução da gestão integrada de riscos  

Um componente fundamental para ter uma adequada gestão integrada de riscos é incorporar 

a gestão de riscos estratégicos aos modelos de gestão de riscos atuais, utilizando a mesma 

ferramenta da gestão da estratégia. Nosso entendimento é que estratégia e risco não podem 

ser dissociados: onde há estratégia, há risco envolvido.  

Monitorar risco estratégico em uma ferramenta isolada da gestão da estratégia faz com que a 

liderança veja somente parte do problema e não faça uma análise sistêmica da situação. Com 

esta abordagem, as organizações evoluem da lógica de controle e mitigação para a lógica de 

geração de valor na gestão de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 7: evolução da gestão de riscos 

 

 


