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CERTEZA – “Um estado de ausência de dúvida”
Webster’s New Collegiate Dictionary

antónimo

INCERTEZA – “Dúvida sobre a nossa capacidade 
de prever o resultado de acções 
actuais”

O Indivíduo percebe que o resultado não pode ser 
conhecido com segurança.
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Noção base e fundamental:

O Risco é o resultado das circunstâncias 
em que mais do que um resultado é
possível.
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RISCO – Variação provável dos 
resultados.

logo:

O Risco dá lugar à Incerteza.
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Incerteza
Dúvida sobre a nossa capacidade de 

prever o futuro.

Surge quando o indivíduo percepciona o Risco;

É um conceito subjectivo, um estado de espírito –
impossível de medir.
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O Risco percepcionado por cada indivíduo 
depende da informação que ele pode utilizar 
para avaliar a semelhança dos resultados
A capacidade de prever o resultado de uma 
acção é determinada pela quantidade e tipo da 
informação disponível para prever as 
consequências dessa acção.

Pelo que:
A Incerteza pode ser avaliada em diferentes 
níveis.
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Existe exposição ao Risco quando:
Uma acção ou circunstâncias proporcionam 
ganho ou perda, que não podem ser previstas 
com segurança.

RISCO PURO

•Quando existe a hipótese de perda e nenhuma de 
ganho;

Se ocorrer – perde;

Se não ocorrer – não perde mas também não ganha; 
o estado final do indivíduo fica inalterado. 
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RISCO ESPECULATIVO

• Quando há uma hipótese de ganho, bem como 
uma de perda;

Os Riscos Puros são sempre amargos;

Os Riscos Especulativos têm características 
atraentes.

Geram reacções diferentes por parte das pessoas;

As Organizações distinguem-nos quando fazem as 
suas previsões.
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Pode-se classificar as Fontes do Risco de diversas 
formas.

Esta tenta ser o mais abrangente possível, uma vez 
que cada área tem a sua especificidade.

Ambiente Físico:

Claramente uma Fonte Fundamental do Risco 
(tremores de terra, seca, pluviosidade excessiva, 
…, podem causar perdas)

O Ambiente Físico pode, também, ser uma fonte 
de oportunidades (agricultura, turismo, …)
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A capacidade de perceber o nosso Ambiente Físico e os efeitos 
que temos sobre ele (e ele sobre nós) é um aspecto fulcral 
deste tipo de Fonte de Riscos.

Ambiente Social:
Mudar morais e valores, comportamentos humanos, 
estrutura social, instituições, …, são outra Fonte de Risco;

Fora do nosso ambiente social pode surgir alguma 
frustração.

Mas a mudança de valores culturais também pode criar 
oportunidade e mais-valias (integração das mulheres nas 
Forças Armadas)
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Ambiente Político:

Dentro de um país pode ser uma importante 
Fonte de Risco.

Um Presidente/Governo pode levar uma nação 
numa direcção política que pode trazer efeitos 
dramáticos.

Internacionalmente é, ainda, mais complexo. 
Nem todas as nações têm formas democráticas 
de governo.
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Ambiente Económico:

A globalização da economia criou um mercado 
maior e mais vasto que qualquer governo.

Inflação, depressão, recessão, são hoje 
elementos de sistemas económicos 
interdependentes.



PERSPECTIVA ATERRADORA
As ameaças actuais não atingem só o povo ou país sobre 
quem são intentadas, mas a comunidade mundial em geral.

De entre as ameaças actuais que devem ser equacionadas, 
destaca-se:

Internacionalização do terrorismo;
Surgimento de fundamentalismos religiosos que usam a 

violência e o terrorismo como forma de afirmação;
A explosão vertiginosa do consumo/tráfico de droga;
Utilização do sistema financeiro para branqueamento de 

capitais provenientes de actividades ilícitas;
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Surgimento de grupos de jovens extremistas;
Surgimento de gangs de jovens delinquentes nos meios 

degradados das periferias das grandes cidades;
Surgimento de novas seitas e movimentos pseudo-religiosos

que podem promover actos terroristas;
Surgimento de redes transnacionais de imigração clandestina 

e de tráfico de seres humanos;
Presença de criminosos de vários países, fruto das 

possibilidades criadas pela livre circulação de pessoas no 
espaço europeu.

Possibilidade de utilização das potencialidades tecnológicas 
para a prática de novas formas de crime;
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Os E.U.A enfrentaram um acto de agressão sem 
precedentes, proveniente do terrorismo internacional;

Este facto extravasa as fronteiras de qualquer Estado; 
constitui um desafio a toda a comunidade civilizada;

No combate ao terrorismo, as  acções unilaterais parecem 
ser menos produtivas do que o empenhamento colectivo global

O terrorismo é um fenómeno global, não conhece fronteiras.
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O Risco e a Incerteza têm um impacto importante nas 
organizações, designado por CUSTO DO RISCO.

O custo mais comum é o Custo de Perdas (propriedade 
destruída, custos humanos, etc.)

Um segundo Custo de Risco é o próprio Custo da Incerteza.
Mesmo que não ocorram perdas, só o facto da presença do 
risco e da incerteza podem provocar um custo (acidente de 
automóvel).
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Não obstante os custos, estudos apontam que no sector 
privado as organizações fazem gestão do risco;

Um gestor do risco a tempo inteiro depende do tamanho da 
organização – devido à capacidade de suportar os encargos 
financeiros e pela complexidade das actividades existentes e 
recursos necessários para considerar uma grande variedade 
de opções de gestão de risco.

No sector público, as Instituições são, geralmente, 
resistentes à introdução de “inovações” na gestão, o que pode 
influenciar a relutância na introdução da gestão do risco.

Por outro lado, os Governos têm gozado de alguma 
imunidade em relação a muitas responsabilidades legais, 
apesar dessa tendência vir a diminuir.
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PARA UMA BOA GESTÃO DO RISCOPARA UMA BOA GESTÃO DO RISCO
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