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Porque devem os CEOs 
adotar uma abordagem 
integrada baseada no risco 
para alcançarem o êxito em 
segurança, sustentabilidade 
e transformação operacional
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Para obter o melhor resultado 
das operações e capturar 
novas oportunidades, as 
organizações devem passar da 
gestão independente de riscos e 
oportunidades para uma gestão 
de interdependências em todo o 
ecossistema organizacional.

 Hoje em dia, ser-se bem-sucedido em matérias 
de segurança, sustentabilidade e transformação 
operacional exige alocar recursos e aplicar medidas 
preventivas à altura dos riscos. Deste modo, evitam-
se as consequências de comportamentos inadequados 
na desvalorização do risco, capaz de limitar uma 
organização na captação de oportunidades, e garante-
se que as operações estejam mais preparadas para 
desafios futuros.

Tradicionalmente, o risco é visto através de uma única lente. Seja 

antecipando o cenário do perfil de risco para a segurança do 

processo, prevenindo acidentes de trabalho, ficando aquém das 

metas de sustentabilidade ou não adequando as operações para 

atender às exigências de produção.

É cada vez mais essencial superar a mentalidade de compartimentar 

a gestão de riscos e promover a integração com a gestão de ativos e 

operações.

Para tirar o melhor partido das operações e captar novas 

oportunidades, as organizações devem passar da gestão de 

riscos e oportunidades de forma independente para a gestão de 

interdependências de todo o ecossistema organizacional. Quais 

são então, os principais benefícios em adotar uma abordagem 

integrada baseada no risco para a segurança, sustentabilidade e 

transformação operacional e quais os temas que marcam a agenda?

1. 
Capturar oportunidades para acelerar o 

crescimento

As empresas estão a ficar mais conetadas, 

interna e externamente. Os avanços 

tecnológicos fazem com que as empresas 

se expandam e cresçam com eficiência e 

rapidez. No entanto, à medida que mais 

empresas reproduzem megaprojetos 

envolvendo milhares de funcionários e 

prestadores de serviços em novos territórios, 

a procura por mão de obra qualificada e as 

pressões sobre a cadeia de abastecimento 

crescem. Como é que a falta de mão de 

obra experiente pode afetar as metas de 

excelência operacional e os incidentes de 

segurança? Como é que as organizações 

podem continuar a crescer e a encontrar 

novas oportunidades num ambiente de 

escassez de recursos? A maturidade dos 

prestadores de serviços, principalmente 

na cadeia de segurança, eficiência de 

processos e impacto ambiental, é outro 

aspeto a considerar. Por exemplo, podem os 

prestadores de serviços corresponder aos 

padrões de desempenho de sustentabilidade 

das empresas? Se não, como é que isso afeta 

a capacidade de entrega do projeto? Adotar 

uma abordagem mais holística em torno da 

forma como os riscos e as oportunidades 

estão ligados e interdependentes permite 

às organizações obter o melhor de toda a 

cadeia de abastecimento, otimizando custos 

para reforçar a vantagem competitiva. 

De igual modo, uma abordagem de 

risco integrado ajuda a dar aos CEOs a 

visão de 360° que precisam para captar 

oportunidades e acelerar o crescimento 

global com mais eficiência.
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2.  
Fortalecer as estratégias de sustentabilidade e transformação

À medida que as questões de sustentabilidade ganham força e 

aperfeiçoam, passam a envolver todos as áreas de uma organização. 

As componentes ambiental, social e de governança (ESG) tornam-

se vitais para o perfil de risco operacional de uma organização. 

Paralelamente a uma abordagem global da legislação ambiental 

que precisa ser considerada para reduzir a pegada de carbono e 

melhorar a eficiência dos recursos, as organizações têm também a 

responsabilidade social de garantir as melhores práticas no modo 

como os funcionários são tratados e formados globalmente. A 

necessidade de se tornarem socialmente mais responsáveis   cria 

novos pontos de pressão de risco. Acontecimentos recentes no 

âmbito da saúde global, a par de eventos geopolíticos, resultaram 

na falta de mão de obra qualificada numa gama de setores da 

indústria. Esta situação é agora considerada um risco significativo 

para atingir as expectativas de produção e desempenho dos 

negócios, particularmente no setor alimentar, na indústria energética 

e de serviços públicos. Em consequência, a necessidade de formar 

mais pessoal para corresponder aos elevados padrões operacionais 

e de segurança e melhorar as competências de liderança, exige que 

as organizações reavaliem as suas ambições de crescimento, os seus 

processos de desenvolvimento e os prazos para corresponder a essas 

exigências adicionais. Avaliar o maior alcance da sustentabilidade 

de toda a organização pode ajudar na evolução dos planos de 

transformação e a atingir o sucesso desejado.

3.  
Promover agilidade e resiliência

Avaliar conexões de risco, 

interdependências e identificar as falhas 

de risco é apenas parte da história. Para 

muitas organizações, a implementação 

de uma abordagem integrada baseada 

no risco que seja ágil o suficiente para 

lidar com uma rápida mudança nos 

acontecimentos (ver figura 1) não 

é simples, principalmente quando a 

maioria dos riscos e oportunidades 

estão integrados na cadeia de 

abastecimento e fora dos limites 

imediatos de uma organização. No 

entanto, a implementação de políticas 

que incentivem uma cultura integrada 

baseada no risco, mesmo em menor 

escala, pode afetar o ecossistema externo 

e melhorar exponencialmente o perfil de 

risco geral. Concentrar-se nos principais 

riscos para impulsionar a transformação 

económica e despender esforços no mais 

importante, pode agilizar a mudança 

para as emissões zero em carbono e a 

otimização dos recursos no ecossistema 

de uma organização.
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Figura 1: Frequência dos eventos críticos, influenciando as operações organizacionais (ilustrativo).



4. 
Estratégias de gestão de risco para o futuro

As especificidades de cada setor e as 

condições económicas geralmente 

influenciam a forma como as organizações 

gerem os riscos e as oportunidades.

No entanto, acontecimentos inesperados 

recentes, como a pandemia e a atual crise 

energética, levantam questões geopolíticas 

crescentes e de saúde globais que ameaçam 

a segurança energética, representam 

aspetos adicionais a considerar.

A escassez e a volatilidade dos preços das 

matérias-primas afetam a capacidade de 

trabalho de uma organização e ameaçam 

estratégias sustentáveis e agendas de 

segurança, à medida que os custos sobem e 

os orçamentos baixam.

A pegada de carbono também não pode 

ser reduzida sem considerar o cliente ou 

o impacto nas operações e na segurança 

dos processos; os riscos envolvidos estão 

interligados. 

Melhorar o desempenho perante um cenário 

tão turbulento exige que as empresas 

consigam capturar eficazmente as 

interdependências de risco entre segurança, 

operações e sustentabilidade para ajudar as 

estratégias de gestão de risco no futuro.

Ponderar uma abordagem integrada baseada nos riscos, não 

implica começar do zero. Existe já um nível de maturidade de risco 

proporcionado pela legislação que incentiva as empresas a olhar 

para o risco através das lentes das operações de segurança. O 

que é novo é a enorme variedade, complexidade e velocidade dos 

acontecimentos que as organizações agora enfrentam. Há também 

a questão emergente da sustentabilidade, onde a maturidade do 

risco é menos desenvolvida, mas é um requisito crescente entre as 

partes interessadas.

Torna-se cada vez mais vital, olhando para o futuro, adotar uma 

governança capaz de superar a não partilha de informação na 

gestão de risco e fortalecer as oportunidades. Ao promover a 

integração dos principais ativos com a gestão das operações, 

os CEOs podem impulsionar a transformação organizacional e 

o crescimento necessários para operações à prova de quaisquer 

acontecimentos futuros e libertar todo o seu potencial de 

desempenho. Adotar uma abordagem integrada baseada no risco 

implica passar de um enfoque na conformidade para a criação 

de agilidade e da cultura corporativa adequada para se adaptar 

à evolução dos ciclos de negócios e acelerar a tão necessária 

transição para operações mais sustentáveis.

Ao promover a integração com 
a gestão de ativos e operações, 
os CEOs podem impulsionar a 
transformação organizacional e o 
crescimento necessários para as 
operações futuras e desbloquear 
todo o seu potencial de desempenho.
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Negócios com futuro constitui uma série de artigos informativos e 

perspetivas sobre como podem as organizações navegar no novo 

cenário de negócios adotando uma abordagem mais integrada 

na gestão de riscos. Focados em novas ideias que ajudam as 

organizações a antecipar riscos e a preparar planos de resposta, o 

nosso objetivo é ajudá-lo a preparar os seus negócios para o futuro.

Sobre dss+

A dss+ é uma prestadora líder em serviços de consultoria em gestão 

de operações com o propósito de salvar vidas e criar um futuro 

sustentável. A dss+ ajuda as empresas a desenvolver competências 

organizacionais e humanas, melhorar a gestão de riscos, melhorar 

operações, atingir metas de sustentabilidade e a operar com maior 

responsabilidade.

Ao alavancar-se com base na sua herança DuPont, na profunda 

experiência em processos industriais e de negócio e numa equipa 

diversificada, os consultores da dss+ seja no terreno ou nos centros 

de decisão, ajudam os nossos clientes a operar com maior segurança, 

inteligência e propósito. 

Informações adicionais disponíveis em www.consultdss.com
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