
Gestão de Riscos



TOTALMENTE INTEGRÁVEL
AO ERP DA EMPRESA

ESPAÇO ILIMITADO EM
BANCO DE DADOS

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
SEM CUSTO

TREINAMENTO E SUPORTE
ON-LINE SEM CUSTO

CONTRATAÇÃO
POR MÓDULOS

CADASTRO ILIMITADO
DE USUÁRIOS

Elimine o retrabalho integrando, sem custo,
o sistema de SGQ da Qualyteam ao banco de 

dados do seu software de gestão.

Armazene todos os arquivos, o histórico de revisões 
de documentos, indicadores, não conformidades, 

entre outros, sem custos adicionais.

Você sempre terá a versão mais atual do sistema. 
As atualizações são automáticas e ocorrem assim 

que uma melhoria é implementada.

Você não paga por orientação assistida, chamado 
ou horas técnicas e pode solicitar suporte sempre

que precisar.

Adquira apenas os módulos que precisa.
À medidade que sua empresa desenvolve o SGQ, 

pode contratar módulos adicionais.

No Plano Premium cadastre todos os 
colaboradores, setores e unidades da empresa, 

sem aumento no valor da mensalidade.



GERENCIE OS RISCOS DE SUA EMPRESA
DE FORMA SIMPLES E EFICAZ

Gestão de riscos

Gerencie os riscos de sua empresa 
de forma simples e eficaz

Gestão de riscos em 3 etapas

Nossas soluções

Visão do sistema

Adequado às normas 
ISO 9001:2015 e ISO 31000:2009

Configurável de acordo com os 
modelos padrões da empresa

Ferramenta baseada
na metodologia PFMEA

Facilita o acompanhamento
dos prazos e validades



GESTÃO DE RISCOS EM 3 ETAPAS

Gerencie os riscos de sua empresa 
de forma simples e eficaz

Gestão de riscos em 3 etapas

Nossas soluções

Visão do sistema

No RISK, na etapa de identificação 
dos riscos, é possível definir qual 
modelo de análise de risco será 
realizado, ou ainda, criar um 
modelo próprio. Nesta etapa o 
usuário determina as atividades, 
causas e falhas a serem observadas, 
desmembrando-as por processos.

Na etapa de avaliação serão 
determinados os critérios para 
efetuar o cálculo de prioridade, que 
tem por objetivo priorizar a tomada 
de ações corretivas, de acordo com 
os requisitos legais e regulatórios.

Após a análise de risco será 
necessário definir medidas de 
controle para diminuir e manter 
o risco identificado abaixo do 
limite definido pela empresa como 
aceitável. Essa medida pode ser 
uma não conformidade ou uma 
oportunidade de melhoria e deve 
ser checada regularmente.

1. IDENTIfICAÇÃO 2. AVALIAÇÃO 3. MONITORAMENTO
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NOSSAS SOLUÇÕES

Gerencie os riscos de sua empresa 
de forma simples e eficaz

Gestão de riscos em 3 etapas

Nossas soluções

Visão do sistema

Sim. O RISK traz modelos prontos que você pode utilizar, ou se desejar, pode criar o modelo conforme 
a necessidade e contexto da sua empresa.

O RISK permite definir ações, responsáveis e prazos, além de notificar os envolvidos, a fim de manter 
o cronograma e andamento das ações em dia.

O RISK foi desenvolvido com objetivo de simplificar a gestão de riscos. Após criar seu modelo de 
análise, ou utilizar um dos modelos disponíveis no RISK, você precisa identificar o contexto que será 
analisado (processo/área), identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos para continuar monitorando e 
analisando criticamente.

“Preciso criar e padronizar um modelo de análise de riscos na minha 
empresa? Existem modelos em que posso me basear?”

“Preciso definir ações para minimizar/eliminar os riscos que 
evidenciei e garantir o cumprimento dos prazos dessas ações.
Como gerenciar as ações sem empregar muito tempo para isso?”

“Quais os passos para fazer uma análise de risco?”

Gestão de riscos



VISÃO DO SISTEMA

Gerencie os riscos de sua empresa 
de forma simples e eficaz

Gestão de riscos em 3 etapas

Nossas soluções

Visão do sistema

Gestão de riscos



MAIS DE 28 MIL USUáRIOS EM EMPRESAS
DE TODOS OS SEGMENTOS E TAMANhOS

Conheça clientes do seu segmento em www.qualyteam.com.br/clientes

www.qualyteam.com.br/clientes


Documentos
Indicadores
Não conformidades
Auditorias
Fornecedores
Calibrações
Pessoas
Riscos

Conheça todos os módulos em www.qualyteam.com.br/software

www.qualyteam.com.br/software


FAÇA UM TESTE:
www.QUALyTEAM.COM.BR/RISk

%0Dwww.qualyteam.com.br/risk

