
ISO 31000

A norma ISO 31000 oferece orientações genéricas para gestão de riscos. A ISO 31000 determina princípios, um framework de 

trabalho e um processo para a gestão dos diversos tipos de risco, em todas as organizações, independentemente do tamanho. 

Ela não obriga a utilização de uma abordagem única e rígida, mas enfatiza a aplicação dos princípios e instruções dentro da 

estrutura e necessidades específicas da organização.Organizações de todos os tipos e tamanhos estão enfrentando uma série 

de riscos que podem afetar o alcance dos seus objetivos. 

Organizações de todos os tipos e tamanhos estão enfrentando uma série de riscos que podem afetar o alcance dos seus 

objetivos. Todas as atividades de uma organização envolvem riscos. As diretrizes da ISO 31000 promovem a integração da 

gestão de riscos com todas as atividades da organização, incluindo estratégia e planejamento, resiliência de negócios, TI, 

governança corporativa, gestão de pessoas, conformidade, saúde e segurança, continuidade de negócios, gerenciamento de 

crises e segurança.

Visão Geral

A solução da SoftExpert permite que as organizações atendam as diretrizes da ISO 31000 de forma fácil. Ela auxilia no 

gerenciamento de riscos, controles, planos de ação, treinamentos, não conformidades, indicadores de desempenho, 

processos, entre outros. Com isso, impulsiona a eficiência organizacional, estabelece uma terminologia comum e padroniza a 

adoção de melhores práticas e frameworks. Com recursos de colaboração online, a organização e os seus gestores podem 

comunicar e serem atualizados sobre iniciativas de conformidade, envolvendo mais usuários, equipes, escritórios e unidades de 

negócio, através de uma abordagem sistemática e unificada para alcançar a excelência na gestão de riscos.

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para o gerenciamento dos riscos corporativos e que 

atende às necessidades dos mais rigorosos regulamentos globais. O SoftExpert Excellence Suite ajuda as empresas a aderirem 

à ISO 31000, reduzindo os custos de conformidade, maximizando o sucesso, aumentando a produtividade e reduzindo os 

riscos.
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• Encoraja a gestão proativa ao invés da reativa.

• Aperfeiçoa os relatórios financeiros.

• Reforça a necessidade de identificar e tratar riscos em toda a organização.

• Aprimora os controles.

• Melhora a efetividade e eficiência operacional.

• Aprimora a identificação de oportunidade e ameaças.

• Melhora a confiança dos stakeholders.

• Garante a conformidade com requerimentos legais e regulatórios e com normas internacionais.

• Trata os riscos de maneira eficaz.

• Aprimora a gestão e prevenção de incidentes.

• Simplifica a implementação da gestão de riscos.

• Estabelece uma base confiável para o planejamento e tomada de decisão.

• Aperfeiçoa a governança corporativa.

• Reduz perdas.

Benefícios

A Solução

Requisitos

Action Plan

• Mantém registros para o controle e acompanhamento de todas as ações.

• Auxilia no gerenciamento de todas as etapas do processo de planejamento, execução e monitoramento de atividades e planos de 
ação, sejam elas corretivas ou preventivas.

• Assegura que as responsabilidades pelas ações corretivas estejam bem definidas.

Cada componente do SoftExpert Excellence Suite atende um requisito chave, como mostrado abaixo:

Módulo

Analytics • Auxilia na criação de relatórios customizados.

• Oferece relatórios padronizados de simples acesso.

• Auxilia na identificação, coleta e análise de dados apropriados para demonstrar a adequação, a eficácia e a melhoria contínua do 

sistema de gestão.

Audit
• Programa auditorias, levando em consideração o escopo, a situação e a importância dos processos e/ou áreas a serem auditados.

• Define critérios, métodos, responsabilidades e requisitos a serem auditados.

Document

• Mantém a documentação gerada no processo da ISO 31000 – incluindo a política de gestão de riscos – segura e centralizada, de modo 

que possa ser acessado por usuários e auditores de qualquer lugar.

• Permite que as mudanças sejam facilmente rastreadas.

• Automatiza o encaminhamento, a revisão, a aprovação, entre outras atividades, aumentando a eficiência da equipe.

• Fornece para os auditores externos, condições de recuperar e localizar os documentos de forma fácil e rápida, resultando em 

economia de tempo.

• Assegura que o histórico das conformidades, revisões, etc. estejam sempre disponíveis.

• Garante que apenas a última versão do documento seja utilizada, evitando o uso de documentos obsoletos.

Incident

• Garante que todos os eventos de risco depois de evidenciados sejam registrados e gerenciados.

• Permite que qualquer defeito seja corrigido para evitar futuros problemas nos produtos ou processos.

• Mantém o histórico de eventos ocorridos para auxiliar a revisão do plano de riscos.

• Garante que os problemas encontrados e as suas causas sejam corrigidas.

Process

• Garante que os processos que sofrerão a avaliação de riscos sejam definidos, planejados e documentados.

• Garante que os processos sejam monitorados e controlados.

• Assegura a rastreabilidade.

Project

• Garante que os projetos que sofrerão avaliação de riscos sejam definidos, planejados e documentados.

• Operacionaliza os tratamentos aplicados aos riscos.

• Garante a distribuição e execução das atividades, gerindo esforço e prazo das mesmas.

• Garante que o histórico de cada projeto esteja sempre disponível.

• Permite a avaliação do projeto realizado e a total comunicação com os stakeholders.

Risk

• Gerencia riscos corporativos e operacionais.

• Facilita a identificação dos riscos de processos, projetos, produtos, ativos, entre outros.

• Permite a determinação de métodos de avaliação de risco, baseado em critérios quantitativos, qualitativos e matriz, evidenciando o 

apetite de risco da organização e a definição dos objetivos.

• Facilita a identificação e avaliação dos controles relacionados aos riscos.

• Automatiza a aplicação da avaliação dos riscos.

• Determina o risco residual da avaliação, identificando as opções de resposta e sua aplicação.

• Assegura o monitoramento e revisionamento contínuo do processo de gestão de riscos.
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível
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