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RESUMO

Esse artigo tem como objetivo apresentar as funcionalidades do software MACRO (Módulo de Análise e Controle de Riscos Operacionais), 
utilizado como ferramenta de suporte na gestão de riscos corporativos. Para tanto, através de uma revisão bibliográfica, os conceitos e 
metodologias de riscos e gestão de riscos são apresentados para embasar a análise qualitativa do software, o qual foi desenvolvido de forma a 
atender as necessidades das diversas corporações em seus diversos seguimentos de negócios. O software MACRO conta com uma estrutura de 
inserção e armazenamento de dados que possibilita a geração de indicadores para análise dos riscos classificados. Esses indicadores, presentes 
nos menus do software, suportam as equipes de gestão de riscos nas tomadas de decisão, como por exemplo, na priorização de planos de ação 
com intuito de mitigar e/ou eliminar os riscos de maior criticidade. Um indicador importante para as análises, gerado pelo software, é a Matriz de 
Riscos que é plotada através do produto entre probabilidade de um evento de risco ocorrer e o impacto que esse mesmo evento poderá gerar. No 
decorrer desse artigo é possível observar que as funcionalidades do software MACRO estão suportadas por uma metodologia baseada na 
bibliografia e nas melhores práticas de mercado, fazendo com que sua utilização seja eficiente no gerenciamento de riscos corporativos. Em busca 
de auxiliar as corporações no processo de melhoria contínua ou também na aderência de requisitos legais ditados por órgãos reguladores, o 
software MACRO foi desenvolvido para suportar equipes de gerenciamento de risco. Esse suporte está relacionado à análise qualitativa dos riscos 
corporativos, os quais podem ser classificados e controlados através deste software. Os parâmetros pré-definidos nesse software podem ser 
adaptados de acordo com o apetite de risco de cada instituição, tornando-se, dessa forma, flexível ao usuário. A estrutura de inserção de dados, 
geração de indicadores e de segurança das informações permitem o software MACRO alcançar os objetivos de analisar e controlar riscos, 
suportando as equipes de gestão.
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