
Risk Sensing & Predictive Risk Intelligence
Qual a posição da sua organização?

Preditiva
Acumula e agrega informações de risco internas e 
externas para fornecer alertas de reportes quase em 
tempo real. Descreve tendências, possíveis riscos 
emergentes e utiliza “dados de monitoramento de 
risco reativos e integrados para gerar o Predictive Risk 
Intelligence (PRI), com análises aplicadas e fontes 
de dados internas e externas.

Benefícios:

• Captura uma visão de riscos 360 graus

• Prevê riscos potenciais antes da ameaça de materialização
• Identifica e monitora riscos emergentes

• Reconhece as tendências de riscos emergentes

• Ajuda a reduzir a ocorrência de incidentes

• Automatiza análises por meio de testes cognitivos

• Inteligência e robótica aplicada
• Escalada rápida e remediação por meio de análise de risco

• Preparativos para eventos de riscos que impactam várias 
atividades do negócio (“long-tail” events).

Desafios:

• Requer dados de riscos e desempenhos confiáveis 
e abrangentes

• Confiança na governança de dados e medidas de integridade

• Sujeito a erros de modelagem preditiva

• Não é possível substituir o processo de avaliação de risco 
periódico

Integrada
Fornece mecanismos para medir objetivamente o 
desempenho do negócio, facilitando o desenvolvimento 
de indicadores chaves em riscos, performance e 
compliance. Apoia no desenho de planos de ação 
conforme certos limites sejam alcançados. Permite a 
descrição da exposição ao risco, fornecendo uma visão 
de risco holística de toda a organização.

Benefícios:

• Gera alertas de risco quase em tempo real

• Reduz a subjetividade do relatório de riscos
• Ajuda a conter exposições específicas a perdas

• Reduz o potencial de perda total de exposição e limite

• Fornece inteligência para aumentar decisões de negócios

• Relatórios sobre políticas e procedimentos de não 
conformidade

• Gera uma visão agregada de exposição ao risco

• Pode ser automatizado

Desafios:

• Dificuldades na obtenção de visão abrangente dos riscos 
externos, pois o sistema usa dados internos como base

• Base forte em governança de dados e integridade

• A informação é geralmente datada (por relatório) e é 
frequentemente manual, difícil de reprodução, e pode ter 
imprecisões

Reativa
Captura perdas operacionais e identifica eventos 
históricos quase perdidos. O monitoramento de riscos 
reativos desenvolve informações de linha de base que 
quantificam o impacto das perdas de eventos, relatam 
o status dos riscos atuais e rastreiam o progresso das 
ações corretivas em andamento.

Benefícios:

• Sintetiza informações para entender perdas passadas

• Agrega informações para uma visão de impacto global
• Fornece base de dados para previsão de perda

• Ajuda na alocação do apetite a risco

• Fornece lições aprendidas

• Identifica planos de remediação

• Realiza análise histórica de tendências
• Inicia a análise da causa-raiz para evitar incidentes futuros

Desafios:

• Incerteza dos riscos emergentes

• Perda de oportunidades para conter o impacto de risco
• A informação é datada e difícil de manipular

• Nenhuma visibilidade das dimensões do risco emergente

• Não é possível antecipar possíveis violações de apetite de 
risco
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