PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA
Título do Projeto:
Coordenador/a e carga horária:
Tempo de duração do Projeto:
No. Total de alunos envolvidos:

Gerenciamento de Risco aplicado nas
pequenas e médias empresas
Ari Ricardo de Almeida / 7 horas semanais
Três semestres letivos consecutivos
8

Descrição do projeto:
Título: Gerenciamento de Risco aplicado nas pequenas e médias empresas
Introdução: Nos últimos anos, o pensamento baseado em Risco tem sido o
norteador de quase todos os frameworks de implantação de sistemas de gestão.
No caso da ISO 9001, a sua última versão apresenta o gerenciamento de risco
como fator preponderante na manutenção de um sistema de gestão da qualidade.
Outros modelos de gestão têm adotado o gerenciamento de risco como modelo de
pensamento para diminuir o impacto de problemas e na adoção de planos de ação
compatíveis com esta nova conduta.
Justificativa: Já que o pensamento baseado em risco tem apresentado
preocupação por partes de organismos internacionais que publicam normas de
gestão, faz-se necessário entender como as pequenas e médias empresas podem
utilizar o pensamento baseado em risco, no sentido de contribuir para a gestão e
perenidade dos negócios.
Relevância: Entender como pequenos e médios empresários podem aproveitar o
pensamento baseado em risco para diminuir o impacto de eventos que possam
contribuir para a diminuição da lucratividade ou da continuidade dos negócios,
propondo ferramentas e métodos baseados na ISO 31000, que é a norma de
gerenciamento de risco nos negócios.
Objetivos do projeto: geral e específicos: trata-se de uma pesquisa bibliográfica
e pesquisa de campo que gerará um estudo sobre as dificuldades e melhores
ferramentas de Gerenciamento de Risco para pequenas e médias empresas.
Objetivo Geral: Levantar as dificuldades, ferramentas e melhores práticas de
gerenciamento de risco em pequenas empresas na região do Grande ABC.
Objetivos Específicos:
 Verificar as dificuldades de implantação do pensamento baseado em risco
nas organizações de pequeno e médio porte;
 Desenvolver um modelo de pesquisa e indicadores que apresentem o perfil
do pensamento baseado em risco nas organizações;
 Gerar um relatório consolidado sobre o gerenciamento de risco e propostas
de ferramentas para gerenciamento de risco nas organizações de pequeno
e médio porte;
Resultados esperados: desenvolver e apresentar um estudo sobre o perfil o
gerenciamento de risco nas pequenas empresas do Grande ABC.

Fundamentação teórica:
Diversas normas de gestão orientam na utilização do pensamento baseado em
risco nas empresas. Tanto a ISO 9.001, a ISO 14.000 e a ISO 31.000 contribuem
para o pensamento baseado em risco na busca por compreender os riscos do
negócio e seu papel na mitigação destes riscos nas organizações.
Metodologia:
 Material
 Métodos:
CRONOGRAMA
Levantamento do Perfil dos Egressos da Escola de Gestão e Direito da Universidade
Metodista
PERÍODO (ano
ETAPA
2017)
Treinamento de Gerenciamento de Risco do Professor
Preparação de Material para treinamento
Treinamento de Gerenciamento de Risco dos Alunos
Elaboração do modelo de pesquisa
Aplicação do modelo
Compilação e redação do estudo

ETAPA
Compilação e redação do estudo
Apresentação do estudo e verificação de viabilidade de publicação

13 a 31 de março
01 a 30 de abril
01 a 30 de maio
01 de junho a 30 de
agosto
01 de setembro a 30
de dezembro

PERÍODO (ano
2018)
20 de janeiro a 30 de
abril de 2017
01 de maio a 30 de
junho

Observação:
 O projeto será desenvolvido no campus Vergueiro sempre as segundas,
terças e quartas das 17:00 às 19:30 horas no Escritório da Agência
Metodista de Consultoria sala VB304.

