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ESTRUTURA E FOCO  
GARANTEM SESSÕES  
DE RISCO EFICIENTES

Ferramenta ideal para sessões de identificação  
e avaliação de riscos
‘Temos usado o RISKID por muitos anos para sessões de projetos de 

infraestrutura e risco ambiental com autoridades públicas. Antes das 

sessões, os membros do projeto já identificaram e priorizaram os riscos 

on-line, o que torna as sessões altamente eficientes e interativas. Porque 

nós não apenas identificamos os riscos, mas continuamos a monitorá-los, 

temos contratos de prazos mais longos e simplesmente mais vendas.’

A gestão de riscos amadureceu
‘Em nossas sessões de risco com clientes, vemos que o gerenciamento de 

riscos tornou parte permanente do Gerenciamento Integrado de Projetos 

(GIP), especialmente para projetos maiores, desde a crise de 2008. As 

organizações estão cada vez mais conscientes de que o gerenciamento 

adequado de riscos e o monitoramento regular contribuem para uma 

maior eficiência e menores custos de falha. RISKID ajuda enormemente 

com isso.’

Capacitação em consultoria
‘Com a ferramenta, todas as partes interessadas seguem automaticamente 

cinco etapas lógicas: começando pela identificação e avaliação de riscos, 

discutindo os riscos e definindo as medidas em uma sessão, para então, 

monitorar o progresso nos painéis de gerenciamento. Isso fornece insight 

e estrutura, o que nos permite, como consultores, ajudar nossos clientes 

no gerenciamento de riscos de uma forma muito simples e fácil de usar.’

Wieger van Weelden 
Consultor em Gestão de Projetos, Gestão de Riscos e Licenças na Tauw Nederland 

 

Tauw Group é uma empresa internacional de consultoria de engenharia 
com mais de 1.200 funcionários, com um forte foco em um meio 
ambiente mais sustentável e melhor. As áreas de especialização incluem 
gerenciamento de água, poluição do ar, energia e infraestrutura.

‘RISKID significa 
contratos de 

longo prazo e 
mais vendas.’

‘Gerenciamento 
de risco adequado 

leva a custos de 
falha menores.’

‘Cinco etapas lógicas  
fornecem visão  

e estrutura.’

RISKID em consultoria de engenharia 

‘O RISKID nos ajuda a assegurar adequadamente o gerenciamento de riscos em projetos de 
clientes. Todos os membros do projeto estão mais envolvidos e quase intuitivamente desenvolvem 
uma atitude de apropriação e responsabilidade e aumentam a conscientização sobre os riscos.  
Eles podem entender e avaliar melhor os riscos, além de identificar novos. O resultado? Um 
processo dinâmico, que é um ativo crucial para um bom gerenciamento de riscos.’

Compartilhado

‘Como todos identificam riscos 
potenciais com antecedência,  

as sessões de risco se beneficiam 
de uma base sólida e 

responsabilidade  
compartilhada.’

Simples

‘A interface do usuário é muito 
simples; usuários encontram 
facilmente o caminho sem 

instruções longas.’

Rápido

‘Ao contrário do Excel,  
todos trabalham com apenas  
uma versão, o que economiza 
muito tempo antes e durante  

o projeto e é menos  
propenso a erros.’
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RISKID é um software de gerenciamento de risco inteligente 
com foco em dois aspectos: colaboração e facilidade de uso.

Acreditamos que a gestão eficaz de riscos só é possível envolvendo 

todos os stakeholders no processo de análise, da maneira mais fácil 

possível. RISKID torna a gestão de risco mais interativa e aumenta 

a conscientização sobre riscos dentro de uma organização. Tudo 

graças a uma ferramenta online inteligente, que garante visão 

geral e facilidade de uso. Estudos científicos publicados pela 

Universidade de Tecnologia de Delft mostram que essa tecnologia 

contribui para uma economia de tempo de pelo menos 60%.

Gestão de riscos com RISKID
Compartilhado, Simples, Rápido


