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A gestão de riscos
deve ser sistêmica
em uma organização
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Me/o ambiente, finanças, saúde e

segurança no trabalho, gestão da

qualidade, responsabilidade social...

A gestão de riscos deve ser integrada

em todos os processos sistêmicos de
uma empresa

Hayrton|Rodrigues do Prado Filho |

A
ntigamente, a Gestão de Riscos (GR) estava

relacionada aos acidentes que afetavam o meio

ambiente ou a segurança e a saúde dos

trabalhadores. A partir daí, o gestor realizava a

análises de riscos e operacionalizava sugestões de medidas

mitigadoras, o que atendia às necessidades da época, uma vez que

o conhecimento dos níveis de riscos destas instalações e a

adoção de medidas redutoras de risco apresentavam um ganho

significativo nos níveis de risco existentes. Entretanto, após este

ganho inicial, surgiram vários questionamentos da sociedade em

relação à garantia de que os níveis de risco atingiram valores

aceitáveis e que estes níveis seriam mantidos com o

envelhecimento dos equipamentos, com a terceirização dos

serviços de manutenção, com a busca de competitividade no

mercado cada vez mais globalizado e com a automação dos

sistemas.

Atualmente, as análises de riscos podem ser divididas em

duas categorias básicas: análises qualitativas e análises

quantitativas. Estes dois tipos envolvem níveis de complexidade,
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necessidade de informações e técnicas para o seu

desenvolvimento bastante distintas. Estas diferenças são refletidas

na precisão e qualidade dos resultados e, consequentemente, nos

critérios para avaliação da aceitabilidade destes riscos. Outro

aspecto que diferencia as análises de riscos e consequentemente

os seus resultados está relacionado com os objetivos do estudo.

A análise de riscos, por exemplo na área petroquímica, pode ter

como objetivo avaliar: o risco de danos às pessoas, instalações ou

ao meio ambiente, em decorrência de acidentes originados do

processo (liberações de produtos tóxicos, poluentes ou

inflamáveis, incêndios ou explosões); o risco de danos às pessoas

decorrentes de acidentes não relacionados ao processo (quedas,

contato com superfícies aquecidas, choques elétricos etc.); ou de

situações normais de operação que, mesmo isenta de ocorrência

de falhas, causa danos às pessoas instalações ou meio ambiente.

Para alguns destes objetivos podem ser desenvolvidas as

análises de riscos qualitativas ou quantitativas, mas para outros

apenas as qualitativas são possíveis. Para qualquer dos dois tipos,

é, na maioria das vezes, necessária a definição de critérios que

determinem se o risco é ou não aceitável. Esta definição é de

fundamental importância dentro de um programa de

gerenciamento de riscos. Os riscos classificados como

não aceitáveis precisam ser reduzidos através de

medidas que reduzam a freqüência esperada de

ocorrência dos acidentes ou a magnitude de

suas conseqüências. A implementação destas

medidas deverá ser um item de

controle do programa de

gerenciamento.

Após a redução dos riscos para

níveis aceitáveis, a manutenção dos

mesmos nesta condição depende de

gerenciamento de vários parâmetros que garantirão

uma continuidade das condições medidas na época de

realização da análise, além de estabelecer as condições necessárias

a uma atuação eficiente no atendimento a emergências geradas

pelos acidentes identificados na análise de riscos. A definição dos

critérios de aceitabilidade de riscos depende, então,

fundamentalmente do tipo de análise e dos seus objetivos.

No caso dos riscos ambientais, derivam do relacionamento

entre os seres humanos e suas atividades e o meio ambiente. A

gestão de riscos ecológicos, que trata dos riscos associados às

atividades humanas passadas, presentes e futuras sobre a flora,

fauna e ecossistemas, é um subconjunto da gestão de riscos

ambientais que pode ser classificado em riscos ao meio ambiente

e riscos à organização (decorrentes de questões ambientais). A

primeira categoria inclui os riscos decorrentes das atividades de

uma organização que podem causar alguma forma de mudança no

meio ambiente. Os riscos ambientais relacionam-se à fauna e

flora; ao bem-estar e saúde das pessoas; a questões culturais e

sociais; e aos recursos naturais, energia e clima.

A segunda categoria inclui os riscos de não-cumprimento de

critérios e da legislação existente (ou futura). Outros riscos

abrangem as perdas que uma organização pode sofrer como

resultado de uma gestão deficiente, tais como perda de reputação,

multas e custas de processos litigiosos, e devido a falhas em obter

e manter suas licenças ambientais. Questões de segurança e saúde

no trabalho e a administração de situações de emergência

também podem ter importância significativa no gerenciamento

dos riscos ambientais.

A GR fornece, de fato, uma abordagem estruturada e

sistemática para a tomada de decisões relacionadas ao meio

ambiente, oferecendo à organização uma melhor compreensão de

suas operações e a habilita a se adequar mais eficientemente às

mudanças nas circunstâncias internas e externas. O

gerenciamento dos riscos ambientais deve ser parte integrante da

administração global da companhia e deve ser aplicado em todos

os níveis da organização, incluindo os níveis estratégico e

operacional. A sua aplicação em nível estratégico inclui:

• a criação, ou atualização, da política ambiental da empresa e

de seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA), incorporando os

objetivos e princípios da gestão de riscos;

• o desenvolvimento do planejamento estratégico

da organização, utilizando uma abordagem baseada

em riscos;

• a fusão dos conceitos e processos da

GR com os elementos do Sistema de

Gestão Ambiental;

• o estabelecimento de critérios de

tolerabilidade de riscos ambientais

l (geralmente definidos de acordo com os

requisitos legais e regulamentares);

• o gerenciamento global dos riscos da

organização com vistas às novas práticas de

boa governança corporativa.

Em nível operacional, a gestão de riscos

ambientais geralmente se concentra em riscos

específicos ao meio ambiente e inclui:

• a determinação dos riscos ao ecossistema que circunda uma

certa operação;

• a realização de um EIA/RIMA que incorpora os princípios da GR;

• a avaliação da conformidade em relação a critérios de

aceitação de riscos (critérios legais ou da própria organização);

• o fornecimento de informações que auxiliem na

comunicação com as partes envolvidas.

Alguns especialistas, como o diretor-executivo do Centro de

Qualidade, Segurança e Produtividade (QSP), Francesco De Cicco,

acreditam que os estudos de riscos a empreendimentos devem

seguir uma metodologia própria a partir das diretrizes da norma

AS NZS 4360, e abrangem não só a vertente ambiental, como

também eventos de risco que podem ter repercussões

operacionais, de imagem e reputação da organização, e os que

podem atingir estrategicamente um determinado

empreendimento como um todo."A gestão de riscos é uma

disciplina em constante evolução. Neste sentido, para que todo

nas empresas possam ter um entendimento comum, quando se
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trata de administrar os riscos empresariais — e acrescentaria, por

que não, com as devidas adaptações, os riscos pessoais e

familiares —.várias tentativas têm sido feitas para organizar a

discussão sobre o tema. Ao se observar a história, começando

pela norma AS NZS 4360, seguida por normas sobre Gestão de

Riscos do Canadá (em 1997), da Grã-Bretanha (em 2000) e do

Japão (em 2001), chega-se ao ISO IEC Cuide 73, Risk Management

— Vocabulary — Guidelines for use in Standards, publicado em 2002

pela ISO e pela IEC e em português pela ABNT em 2005",

esclarece o diretor do QSR

Segundo De Cicco, esta publicação da ABNT define 29

termos da GR, que foram agrupados em categorias: termos

básicos; termos relacionados a pessoas e organizações afetadas

pelos riscos; termos relacionados à análise/avaliação de riscos; e

termos relacionados ao tratamento e controle de riscos."Todavia,

as definições não foram elaboradas para cada área de aplicação da

GR. Cada uma delas procura ser genérica e a mais abrangente

possível. O conteúdo do guia é muito mais que um simples

vocabulário, pois permite aos usuários ter uma boa idéia do que é

a GR. A expectativa do grupo de trabalho que elaborou o ISO

Guide 73 é de que profissionais e especialistas das mais diversas

áreas, como, por exemplo, finanças, segurança, saúde, e meio

ambiente, consigam se entender falando a mesma linguagem".

Ele acrescenta que a última versão de 2004 da norma AS NZS

4360 propõe um processo estruturado para o gerenciamento dos

mais diversos tipos de riscos, entre os quais os relacionados à

segurança, ao meio ambiente e à qualidade de produtos e

serviços."Além deste, relaciono ainda os riscos financeiros e os

relacionados a seguros e a políticas públicas. Importante, para

proporcionar uma visão panorâmica aos usuários, sobre cada

etapa do processo de GR, pode ser mostrada a figura, proposta

na AS NZS 4360".

Para a saúde e segurança dos trabalhadores, nas empresas

onde há a exposição a agentes que podem prejudicar a saúde, elas

são obrigadas, por lei, a fornecer gratuitamente equipamentos e

proteção individual (EPIs) adequados, orientar e fiscalizar para

que os trabalhadores utilizem corretamente estes equipamentos

e adotar medidas que diminuam os riscos. Ao se trabalhar em

uma empresa onde há exposição à agentes que podem causar

danos à sua saúde e ela não fornece EPIs, ou os fornece, mas eles

não são de uso individual, esta organização pode ser denunciada

ao Ministério do Trabalho ou no SUS. Nestes casos, fiscais do

trabalho visitarão a empresa e se as denúncias forem

comprovadas ela estará sujeita a multa e outras sanções.

Por outro lado, se a empresa cumpre suas obrigações,

fornecendo e fiscalizando o uso dos equipamentos de proteção,

cabe ao trabalhador acatar e cumprir estas determinações. Caso

o trabalhador se negue a usar corretamente os equipamentos de

segurança, ele será primeiramente advertido e caso continue se

negando a utilizar estes equipamentos, poderá caracterizar falta

grave e o trabalhador pode ser demitido por justa causa.

Fundamental ser lembrado que os EPIs devem ser fornecidos

gratuitamente pela a empresa e devem ser de uso individual.

Além disso, eles devem estar em boas condições de uso, possuir o

certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e serem

adequados à situação a que se destinam. A falta ou insuficiência de

equipamentos de proteção torna obrigatório o pagamento do

adicional de insalubridade. Há leis que obrigam a empresa a

fornecer aos empregados os EPIs: Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT):Art. 166 -A empresa é obrigada a fornecer aos

empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e

funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e

danos à saúde dos empregados; e a Norma Regulamentadora 6

(NR-6): 6.2. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,

gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de

conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: a)

sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente

inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos

de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do

trabalho - (106.001 -5 / 12); b) enquanto as medidas de proteção

coletiva estiverem sendo implantadas - (106.002-3 / 12); c) para

atender a situações de emergência - (106.003-1 /12).

Dessa forma, o governo regulamentou o Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em 29 de dezembro de

1994, com a reedição da Norma Regulamentadora 9 (NR 9). Ele

integra um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa,

devendo estar articulado conforme o disposto nas demais NR's,

em especial com o Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupacional (PCMSO). Deve atuar na preservação da saúde e da

integridade dos trabalhadores, através da antecipação,

reconhecimento, avaliação e controle da possibilidade de

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a

existir no ambiente de trabalho.

Financiamento como instrumento de
controle ambiental

Alguns técnicos dizem que, para que a sociedade obtenha uma

boa qualidade de vida, almejada pelo legislador constituinte e por

normas internacionais, o desenvolvimento econômico deve eleger

como uma de suas diretrizes a defesa e a preservação do meio

ambiente ecologicamente sustentável. Os recursos naturais são

insumos indispensáveis ao processo produtivo e, portanto, são

essenciais à sobrevivência das atividades econômicas.

Conseqüentemente, para que haja crescimento econômico, é

imprescindível que haja recursos naturais.

As projeções de crescimento da economia que levam em

conta exclusivamente fatores econômicos sem contemplar

fatores ambientais são visivelmente "furadas". Como validar uma

projeção de crescimento econômico para o setor industrial,

pautada no mais brilhante estudo de mercado, que não inclua o

estudo sobre a disponibilidade de água e/ou energia

indispensáveis ao processo produtivo? Meio ambiente e economia

são matérias intrinsecamente relacionadas e, dessa forma, direito

ambiental e direito econômico passam a ser indissociáveis. Assim,

deve-se considerar que: a manutenção do equilíbrio ambiental

depende da manutenção do equilíbrio econômico; e que a

atividade econômica precisa ser regulada de forma a contemplar

os efeitos ambientais que dela se originam. A oferta de crédito

por instituições financeiras desempenha papel de grande

importância ao desenvolvimento econômico.
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O financiamento, entendido como instrumento de controle

ambiental, impõe aos financiadores a necessidade de adoção de

critérios específicos para a concessão de créditos a projetos

efetiva ou potencialmente poluidores. Como atividade do setor

econômico, deve atender aos preceitos constitucionais e

infraconstitucionais que regulam a ordem econômica e controlam

a qualidade ambiental. Caso os financiadores não procedam de

referido modo, de acordo com o estudo desenvolvido, as normas

ambientais vigentes permitem responsabilizá-los pelos danos

ambientais causados pelo tomador, aquele que contrai o

empréstimo. A responsabilização ocorreria com fundamento na

responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária, pautada nas

diretrizes ambientais impostas ao setor econômico pela

Constituição Federal, na teoria do risco criado e no princípio do

poluidor-pagador.

No mundo todo, financiadores públicos internacionais, visando

atender às normas ambientais, passaram a condicionar o repasse

de recursos à comprovação da conformidade ambiental do

tomador antes e durante o financiamento. Ademais, a

incorporação da análise dos riscos ambientais em processos de

financiamento é essencial para diminuir riscos financeiros. Os

tomadores que não cumprem as normas ambientais representam

riscos ambientais-financeiros potenciais, podendo se tornar

insolventes e prejudicar as atividades dos financiadores. Além de

possuir informações sobre a conformidade ambiental do tomador

antes e durante a concessão do financiamento, o financiador deve

também se certificar que as garantias oferecidas pelo tomador

estão livres de passivos ambientais, analisando a conformidade das

garantias não somente com as normas imobiliárias mas também

com as normas ambientais.

Em conseqüência, o financiador deve também elaborar uma

classificação de risco de crédito, com eleição de procedimentos e

documentos comuns para cada tipo de classificação. A

padronização de procedimentos e documentos para tomadores

com a mesma classificação de risco de crédito na área ambiental

agilizará os processos para deferimento do crédito e o tornará

mais transparente. Uma simples lista de documentos e

procedimentos para cada classificação de risco de crédito,

contudo, não torna dispensável a análise detalhada de cada

projeto. Além dos procedimentos e documentos padrão, será

sempre necessária a análise técnica e jurídica das especificidades

de cada projeto para que o financiador tome todas as medidas

cabíveis para se prevenir de eventual responsabilização por dano

ambiental causado pelo tomador.

O diretor do QSP afirma que, embora o conceito de risco

esteja ainda bastante associado a perigos e impactos negativos,

cresce rapidamente a sua utilização como chance de algo

acontecer que terá conseqüências, positivas ou negativas, nos

objetivos, sendo cada vez mais aplicado tanto ao gerenciamento

de perdas como ao de ganhos potenciais."Nestes últimos anos, a

gestão de risco, de maneira geral, tem buscado alcançar o

adequado balanceamento entre aproveitar as oportunidades de

ganho e minimizar os impactos adversos. Ela se tornou parte

integrante das boas práticas de gestão empresarial e é um

elemento essencial da chamada governança corporativa. É

desenvolvida como um processo iterativo, composto de etapas

sequenciais.de modo a permitir a melhoria contínua da tomada

de decisões e do desempenho da organização. Hoje, envolve o

estabelecimento de uma cultura e infra-estrutura adequadas, bem

como a aplicação de uma metodologia lógica e sistemática para

administrar os riscos negativos (de perdas) e os positivos (de

ganhos), associados a qualquer atividade, função ou processo. Para

ser eficaz, deve estar incrustada na cultura da organização, nas

suas práticas e em seus processos de negócio. Não deve ser vista

ou praticada como uma atividade separada".

Por fim, De Cicco diz que num adequado estudo de riscos,

para cada aspecto analisado, devem ser explicitadas as ameaças e

as oportunidades envolvidas. As ameaças são posteriormente

desdobradas em perigos, que por sua vez são agrupados de

acordo com as vertentes definidas e são desenvolvidos,

classificados e ordenados por sua importância, utilizando-se uma

matriz de tolerabilidade de riscos incorporada à análise."Pela

freqüência e severidade atribuídas, cada risco se posiciona nessa

matriz dentro de zonas de riscos intoleráveis, ALARP ou As Low

As Reasonably Practicable (riscos cuja severidade e/ou freqüência

devem ser reduzidas a valores tão baixos quanto razoavelmente

exeqüível), e riscos toleráveis. Do conjunto de riscos estudados,

são destacados especialmente os riscos intoleráveis, os quais

sofrem uma análise completa, incluindo o estabelecimento de

medidas preventivas e corretivas (mitigadoras). A,ssim conduzidos,

os estudos de riscos servem efetivamente para dar suporte à

tomada de decisões pela alta direção da organização e à definição

das melhores estratégias a serem utilizadas para dar continuidade

ao empreendimento, particularmente no que se refere à obtenção

das licenças ambientais, que tanta polêmica têm gerado nos

últimos tempos.", conclui. Q
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