
Matriz
de Risco
O QUE É A MATRIZ DE RISCO?
A Matriz de Risco, também chamada de Matriz de Probabilidade e Impacto, apresenta de forma 
visual, em um diagrama, os riscos que uma empresa pode enfrentar em sua gestão. Nessa ferra-
menta prática de gestão, os riscos são divididos de acordo com sua probabilidade e seus efeitos, 
ou impactos, de modo que o pior cenário possa ser identificado rapidamente.

A Matriz de Risco é resultado da análise e avaliação de risco, portanto, é um componente funda-
mental para seus projetos e para o gerenciamento de oportunidades e ameaças na sua empresa.

VANTAG ENS DA MATRIZ DE RISCO
• Identificar os riscos mais graves de determinado projeto ou organização.
• Mapear a situação de risco com esforço mínimo
• Apresentar a situação de risco de forma visual, abrangente e, principalmente, simples, sem  

a necessidade de qualquer conhecimento prévio para compreendê-la.
• Avaliar a eficiência das medidas para lidar com o risco.

Uma Matriz de Risco permite a visualização dos riscos junto com seus impactos e sua probabi-
lidade de ocorrer.

COMO MONTAR UMA MATRIZ DE RISCO?
Para criar uma Matriz de Risco, ou uma Matriz de Probabilidade e Impacto, é preciso avaliar  
os riscos a partir da sua probabilidade de ocorrência e da extensão do seu impacto. Em seguida, 
os riscos individuais são inseridos em um sistema de coordenadas de acordo com esses valores.

AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
A probabilidade, como a própria palavra indica, se refere ao quão provável é a ocorrência do risco. 
Ou seja, você analisará a possibilidade de determinado risco acontecer. 

Exemplo: Qual é a probabilidade de chover amanhã?

Existem cinco níveis de inserção da probabilidade de ocorrência:
• muito baixo = 1 a 10%;
• baixo = 11% a 30%;
• moderado = 31% a 50%;
• alto = 51% a 70%;
• muito alto = 71% a 99%



Gestão e Liderança

SE A PROBABILIDADE FOR 0% SIGNIFICA QUE É IMPOSSÍVEL ESSA OCORRÊNCIA ACONTECER. 
SE FOR 100%, JÁ ESTÁ ACONTECENDO.

Os critérios para a probabilidade de um risco devem ser definidos com o maior nível de precisão 
possível. Se você tem dados quantitativos, deve se basear neles. Mesmo o valor de referência deve 
ser claramente definido. 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
O impacto são as consequências do risco caso ele ocorra. O impacto pode ser negativo, com danos, 
ou positivo, com ganhos ou oportunidades de negócios. 

Exemplo positivo: Caso chova amanhã, a minha horta ficará renovada. 
Exemplo negativo: Caso chova amanhã, meu evento não poderá ser ao ar livre como programado.  

Da mesma forma, os impactos podem ser categorizados em cinco níveis:
• muito baixo
• baixo 
• moderado
• alto
• muito alto

Cada impacto deve ser descrito detalhadamente para que os riscos correspondentes sejam  
avaliados. Pense de forma macro, por exemplo, leve em consideração a ocorrência de um evento 
que pode acarretar em resultados indesejados ou ter consequências de curto ou longo prazo.
Depois estabeleça um valor de referência, exemplo: dólares, número de clientes, downloads feitos etc. 

ATENÇÃO: UMA MATRIZ DE RISCO PADRÃO APRESENTA 5 NÍVEIS DE OCORRÊNCIA E 5 
DE IMPACTO. VOCÊ PODE AUMENTAR OU DIMINUIR O NÚMERO DE NÍVEIS DEPENDENDO 
DA ESPECIFICIDADE DO SEU NEGÓCIO, MAS A MATRIZ DEVE SEMPRE APRESENTAR 
O MESMO NÚMERO DE NÍVEIS PARA CADA ELEMENTO. 



Gestão e Liderança

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E

MUITO BAIXO

BAIXA1-10%

11-30%

31-50%

51-70%

71-99%

BAIXA BAIXA BAIXA

BAIXA BAIXA

BAIXA BAIXA

BAIXA

MÉDIA MÉDIA ALTA ALTA

ALTA

ALTA ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA MÉDIA

MÉDIA

BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E

INSIGNIFICANTE

BAIXABAIXA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

BAIXA

ALTAALTA

ALTAMÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MODERADO CATASTRÓFICO

EXEMPLO DE MATRIZ DE RISCO DE APENAS 3 NÍVEIS



Gestão e Liderança

PERGUNTAS QUE DEVEM SER RESPONDIDAS PARA AVALIAR 
OS RISCOS

• Você está avaliando de forma qualitativa ou quantitativa?
• Que critérios descrevem cada nível?
• Que níveis devem existir?
• Quais são os valores de referência?

O QUE SIG NIFICA CADA COR NA MATRIZ DE RISCOS?

VERDE: áreas onde nenhuma medida adicional para redução de risco é necessária.

AZUL: áreas onde os riscos foram reduzidos tanto quanto possível. Também conhecidas como 
“áreas ALARP”: as low as reasonably achievable. Em português, Limite Aceitável de Risco.  
Se um risco tem a menor probabilidade de ocorrer, mas a maior extensão de dano, ele deve ficar 
na seção amarela da Matriz de Risco. 

LARANJA: áreas onde os riscos não são aceitáveis. Ou seja, se encontrar riscos na área vermelha, 
você deverá tomar medidas para trazê-los para a área ALARP. Se isso não for possível, faça uma 
análise do custo-benefício para os riscos relevantes.

CRIE UMA MATRIZ DE RISCO PARA SEUS PROJETOS

O gerenciamento de riscos é um requisito obrigatório para a conclusão bem-sucedida de um 
projeto. Se os riscos não são reconhecidos nem suficientemente avaliados, você não pode tomar 
nenhuma medida recomendada.

CONFIRA NA PRÓXIMA PÁGINA A FERRAMENTA CUSTOMIZÁVEL
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