


RESPONDA RÁPIDO: o
QUE VOCÊ FARIA SE SEU
CONTADOR TELEFONASSE
AGORA DIZENDO QUE
PERDEU TODOS OS SEUS
DADOS? ASSUSTADOR,
NÃO? Eu também me assustei
quando a possibilidade foi
levantada por Eder Faria, diretor
técnico da Governance
Technology, empresa do Grupo
Politec. "Quantos escritórios de
contabilidade oferecem como
diferencial uma política de
gestão de riscos?", questiona o
executivo. Penso em ligar
para minha contadora e
perguntar, mas sou detido pela
possibilidade de ouvir um
"hein?" como resposta.

Quando comecei a preparar
esta matéria, a abordagem era
outra. A idéia era escrever sobre
o mercado de gestão de riscos
para pequenas e médias
empresas. Uma fonte
próxima garantiu que era
um mercado em
expansão. Ao começar as
entrevistas, porém, veio
a surpresa. Perguntados
sobre projetos em
empresas desse porte, os
entrevistados responderam
com variações
de "hein?". Mau sinal.

Ao que tudo indica, não há
uma consciência sobre risco nas
empresas de menor porte.
Enquanto as grandes são
forçadas por regulamentos

diversos a adotar uma postura
mais cautelosa em seus negócios,
as pequenas e médias mal
consideram a possibilidade do
risco. Segundo Carlos Affonso,
diretor da filial paulista da
Módulo Security, parte desse
comportamento pode ser
atribuído à natureza humana.
"O ser humano tem a tendência
de sempre pensar coisas boas.
O que é ruim, o que causa
desconforto, só acontece com

os outros", afirma.

Antônio de
Souza pequenas
pensam que
gestão de
riscos é só
para grandes
companhias

Problemas acontecem, no
entanto, por mais que se
alimente o otimismo. Como
fazer com que as pequenas e
médias adquiram consciência
sobre a necessidade de se avaliar
riscos, dimensionar as possíveis
perdas, as probabilidades, e assim
adotar uma política verdadeira
de gestão de risco?

Questão de cultura
"As pequenas empresas

não têm a cultura de gestão
de riscos, acham que é algo
reservado para grandes

companhias", afirma
Antônio de Souza,
sócio-fundador da Big
Five Consulting. Um
dos problemas é associar
o conceito de risco a
desastres, tragédias.
"O risco é inerente ao
negócio", diz Eder Faria.

A questão levantada pela gestão
de riscos é avaliar se esse

risco está ou não em um
nível aceitável.

Empresas pequenas
passam longe dessa

avaliação,
que envolve
mapeamento
de processos,

inventário de
ativos, estatísticas,

métricas. "Nas PMEs,
a questão ainda é

muito mais empírica do
que estruturada", diz
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Affonso. É como a gestão de
riscos que qualquer pessoa faz
no dia-a-dia: evitar uma
determinada região depois do
anoitecer, andar apenas com
cópias dos documentos na
carteira, investir numa apólice

42 de seguros, tudo isso faz parte
da gestão de riscos numa cidade
grande. As medidas tomadas
pelas PMEs pouco se
diferenciam dessas em
termos de sofisticação.

Considere agora o escritório
de contabilidade hipotético do
começo desta matéria. Dados
valiosos de vários clientes foram
perdidos. É nesse ponto que
muitas empresas de menor porte
começam a considerar alguma
forma de gestão de risco: após a
ocorrência de um desastre. "O
comportamento muda a partir
de algo mais concreto, quando
acontece o incidente", afirma
Carlos Affonso.

É claro que colocar trancas
depois do arrombamento é

melhor do que continuar com a
casa aberta, mas está longe de
ser ideal. É preciso que os
gestores de empresas de
pequeno e médio porte comecem
a pensar com o que Affonso
chama de "cabeça de risco".
Trata-se de, mesmo sem poder
contar com o mesmo aparato
que ajuda as grandes, considerar
ao menos a possibilidade de que
algo dê errado. A partir daí, é
natural que a empresa passe a
adotar alguns controles. Em vez
da dolorosa mudança de
comportamento a partir de um
incidente sério, adota-se uma
mudança com base na cultura da
empresa. Considere ainda o fato
de que mudar a cultura é um
processo mais ágil e fácil em
uma empresa de pequeno porte
do que em uma gigante, repleta
de departamentos, pessoas e
diferentes visões.

Uma boa maneira de começar
é chamar a atenção para os
problemas que já ocorrem no

dia-a-dia da empresa e que
ninguém nota. Falhas, erros
no atendimento, retrabalhos,
problemas de segurança e
infra-estrutura não são apenas
riscos - são problemas que a
empresa enfrenta e não leva
em consideração. Quanto
seria economizado se tais
problemas fossem tratados ?
Considerados os problemas
concretos, o gestor pode passar
para os riscos potenciais: quanto
custa para a empresa ficar um
dia sem telefones ou duas horas
com o site e-commerce fora
do ar? Questões como essas,
cujas respostas podem ser
obtidas de forma relativamente
simples, começam a construir
a consciência de risco.

Investimento
no imponderável

É compreensível que as
PMEs não busquem investir em
gestão de riscos. Para começar, as
empresas especializadas nesse



tipo de consultoria, que
poderiam ajudá-las, atuam no
mercado de grandes corporações,
e praticam preços salgados. Em
segundo lugar, a gestão de riscos
lida necessariamente com a
possibilidade de algo acontecer.
Como justificar, com orçamento
apertado, uma despesa com base
numa probabilidade estatística?
O erro, segundo Eder Faria,
está no considerar a mitigação
de risco como despesa, e não
como investimento. "Arrisco
dizer que, se as empresas
somassem as perdas e os
investimentos necessários para
evitá-las, esses seriam muito
menores", afirma o executivo.

, A aritmética é simples: o que
custa mais, um gerador ou as
perdas causadas por duas
horas sem energia elétrica?
Como a queda de energia é
sempre uma possibilidade
presente, o investimento na
compra de um gerador é
mais do que justificada.

Questão de tempo
Como dito antes, o risco

é inerente ao negócio. "O risco
só desaparece quando a
empresa deixa de existir",
lembra Éder Faria. Sendo
assim, cabe às empresas de
qualquer porte lidar com o
risco de forma preventiva.
Já mandatória nas grandes
organizações, a preocupação
com o risco deve ser encarada
com seriedade pelas pequenas
e médias.

Carlos Affonso cita como
exemplo o programa de

qualificação lançado pela
Bolsa de Mercados e Futuros
(BM&F). O programa foi
criado para passar boas práticas
de gestão para as corretoras,
independentemente do porte.
Para operar, as corretoras
precisam se adequar ao padrão,
cujos controles exigem plano
de continuidade de negócios e

de gestão de riscos. Mais cedo
ou mais tarde, outras entidades
exigirão de seus associados
medidas semelhantes. Como
é mera questão de tempo,
quem sai na frente tem clara
vantagem. A gestão de riscos
vale a pena e é cada vez
mais vista como diferencial.
Por que não investir? BB

ecarvalho
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