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² Fifteen Years of GSS in the Field, de Vreede, Vogel, Kolfschoten, Wien.

¹ Experience with Self-Guiding Group Support Systems for Creative Problem Solving Tasks, Mesquita, publicado pela Information Science Reference, 
ISBN 978-1-60960-519-3.

Como RISKID cria valor para a sua organização?
Um dos desafios mais persistentes das organizações é como prever e mitigar riscos que podem ameaçar a continuidade dos 
negócios. Evidentemente, isso leva à questão de como implementar com êxito o gerenciamento de riscos.

Acreditamos que o gerenciamento eficaz de riscos só pode ser alcançado através do envolvimento de todos os stakeholders e da 
conscientização dos mesmos - de uma maneira muito simples e prática.

No entanto, a maioria das ferramentas de risco foca no registro de riscos. A falta de envolvimento dos stakeholders e a falta de 
formas de aumentar a conscientização sobre os riscos tornam esse tipo de ferramenta inadequada para ajudar sua organização a 
criar valor. Além disso, essas ferramentas geralmente são muito complexas de usar.
Então, na RISKID, fazemos exatamente o oposto. Focamos na colaboração e na facilidade de uso.
Enquanto outros fornecedores dizem que seu software possui interface amigável nosso software é cientificamente comprovado 
como fácil de usar¹.

Enquanto outros fornecedores afirmam que seu software é eficaz e eficiente, é cientificamente comprovado que nosso software 
identifica e avalia riscos em 60% menos tempo².

Portanto, RISKID não apenas economiza tempo valioso, como também ajuda a construir uma cultura de risco saudável.

Benefícios
Compartilhado
Envolva todos os stakeholders relevantes e crie conscientização 
sobre riscos
   • Abordagem interativa e participação ativa
   • Dados de alta qualidade: riscos identificados pelas pessoas
      certas
   • Atualização contínua em vez de planilhas de Excel estáticas e
      registros de risco

Simples
A facilidade de uso está em nosso DNA: na comunicação, design e 
nos relatórios
   • Muito fácil de usar, cientificamente comprovado
   • Engajamento ativo, independentemente da hora e do local
   • Fácil rastreamento e reporte de riscos ao longo do tempo

Rápido
Eficácia comprovada na redução de até 60% do tempo e avaliação 
de riscos.
   • Mais tempo para mitigação de riscos em vez de alimentar 
      planilhas
   • Informações precisas, atualizadas e de alta qualidade
   • Trabalho paralelo significa entrada de grande volume de dados
      em curto período de tempo

Funcionalidades chave

Sessões de risco colaborativas

Painéis interativos

Registros de risco e matrizes de risco 
precisas
Monitoramento e alertas baseados nas 
funções

Planejamento de resposta a riscos

Relatórios flexíveis



Informação para contato
+55 11 97682-1108 | info@riskid.com.br | www.riskid.com.br

“Colaborativo e inovador são as palavras-chave para 
mim quando penso no RISKID. O que eu mais gosto na 
cooperação com RISKID é o pensamento cooperativo e a 
flexibilidade das pessoas. Além disso, o software é uma 
ótima ferramenta para envolver muitos funcionários no 
processo. Isso cria conscientização e envolvimento dos 
stakeholders, e, evidentemente, continuidade!”
     

—  Wopke de Jong
Gerente de Desenvolvimento de Negócios - Avéro Achmea

• Compliant with international privacy laws such as                       
   GDPR, LGPD, etc.
• Communication between the client and the server is 
   encrypted using SSL/TLS (AES 256 bit).
• Critical data, such as personal data, are stored
   encrypted using AES 256 encryption.
• Data is owned by the client.
• Daily backups.
• Login and all actions of a user are logged. Logs are
   only accessible by appointed system administrators.   
   Logs are never removed. 
• To access the system, a username and password is
   required.

Segurança da Informação & 
Privacidade

Saiba mais sobre como RISKID pode aumentar a 
conscientização sobre riscos da sua organização fazendo 
o download do nosso whitepaper “Collaborative Risk 
Management” em nosso site.

Saiba mais

Requerimentos mínimos de software
Apenas um navegador de internet: Chrome, FireFox, Edge, 
IE11+.

Requerimentos mínimos de hardware
Processador: Intel i3 ou similar
Memória: 2GB

O RISKID é oferecido como Software como Serviço (SaaS). 
Você não precisa adquirir nenhum software ou hardware para 
usar o RISKID.
Você acessa o software pela Internet e o restante é tratado 
por nós, incluindo configuração, instalação, manutenção, 
suporte e treinamento. Você pode optar por ter a instalação 
em servidores próprios.

Quais são as especificações 
técnicas?

1. Identificar - Todos os riscos relevantes são identificados de maneira rápida e eficiente pelos stakeholders em um ambiente 
online.
2. Avaliar - Os riscos são avaliados em probabilidade e impacto e são disponibilizados automaticamente para a reunião de 
discussão de riscos.
3. Discutir - Os riscos são discutidos para o correto entendimento de todos, que poderão compartilhar pontos de vista e alinhar 
entendimento e responsabilidades. 
4. Mitigar - Medidas apropriadas são definidas para os principais riscos. Responsáveis pelos riscos e medidas são designados 
para gerenciar os riscos.
5. Monitorar - Os proprietários de riscos e ações sempre podem atualizar as informações, enquanto alertas automáticos e 
painéis interativos (dashboard) mantêm todos no caminho certo.

Como RISKID funciona? 


