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Resumo
O aumento da quantidade de usuários redes sociais faz com que, cada vez mais, as empresas prestem
atenção às oportunidades relacionadas com a internet, seja para avaliação de produtos, prospecção de
clientes, dentre outros. Porém, para que as organizações maximizem as potencialidades advindas do
uso das redes sociais, faz-se necessário uma gestão eficiente, no entanto pelo observado, poucas
companhias se atentam a isso. Assim, com o intuito de ampliar a compreensão sobre o tema, o estudo
teve por objetivo verificar o gerenciamento de riscos e a implementação de políticas no uso das mídias
sociais em organizações brasileiras. A metodologia, com abordagem quantitativa, do tipo survey, teve
o instrumento de pesquisa baseando no Social Media Risk Management Model (SM-RMM). A
amostra foi composta por 78 gestores de riscos. Por sua vez, para análise dos dados utilizou-se a
técnica de modelagem de equações estruturais. Os resultados evidenciam que o Facebook e o
LinkedIn são as mídias sociais mais utilizadas pelas empresas analisadas. No tocante a abordagem
para gestão dos riscos, conclui-se uma predominância de gestão reativa, uma vez que os riscos são
identificados a partir do uso das mídias sociais. Em um contexto no qual o Brasil é o quarto país em
número de usuários e o terceiro em quantidade de horas conectado à internet, o estudo contribui para
a literatura de gerenciamento de riscos em empresas, em um cenário de riscos ainda pouco explorado,
as mídias sociais.
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1 INTRODUÇÃO
O avanço da sociedade e das tecnologias possibilitou uma maior conectividade mundial.
Tal conectividade, ao promover a inclusão de milhares de pessoas massificou ainda mais a
informação, fato que representa novas e antes inimagináveis possibilidades. Na atualidade, é
notório que as mídias sociais modificaram o modo como as organizações se relacionam com
seus stakeholders, são novas possibilidades e desafios, que transitam desde o marketing até a
gestão de recursos humanos. Segundo Aral, Dellarocas e Godes (2013), as mídias sociais estão
mudando a maneira como todos se comunicam, colaboram, consomem e criam.
Conforme dados de um estudo realizado pela KPMG (2018), apesar de haver diversos
benefícios no uso das mídias sociais por parte das empresas, existem riscos, tais como: (i)
exposição negativa de imagem, como uso indevido do nome da organização; (ii) riscos à
reputação, que consiste no dano devido a postagens indevidas; e (iii) vazamento de dados, onde
assuntos relacionados ao capital intelectual da empresa são disseminados.
Além disso, comentários negativos nas mídias sociais sobre os produtos ou as políticas
da organização trazem uma má perspectiva (Brivot, Gendron, & Guénin, 2017; O’Leary, 2011).
De forma semelhante ao mau uso, ainda há o risco de postagem de informações falsas ou
enganosas por parte de hackers. Ademais, no âmbito do colaborador, o uso excessivo de mídias
sociais, durante o horário de trabalho, para finalidades pessoais, gera queda de produtividade e
o uso indevido dos recursos da empresa (Field & Chelliah, 2012).
Apesar da existência de vários riscos e problemas em torno do uso das mídias sociais,
percebe-se crescentes investimentos nessas práticas. Subjacentes a essa afirmação, vários
estudos dedicados a verificar os fatores associados à adoção das tecnologias no contexto
organizacional têm sido realizados. Dentre eles, Xiong, Chapple e Yin (2018) discorrem sobre
suas implicações nas fraudes corporativas; Kane (2017) relata as implicações da evolução das
mídias sociais para o gerenciamento do conhecimento nas organizações; Briones, Kuch, Liu e
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Jin (2011) evidenciaram quais aplicativos de mídia social eram mais utilizados e como eles
contribuíam para o relacionamento da organização com seus clientes e Mergel (2013)
investigou o uso de mídias sociais no contexto de organizações públicas.
Em paralelo as questões das mídias sociais, autores como Wu, Olson, e Dolgui (2015),
e Schätter, Hansen, Wiens e Schultmann (2019) têm evidenciado, nas duas últimas décadas, um
aumento do uso de processos integrativos para o gerenciamento dos riscos, em uma perspectiva
na qual as diversas exposições são analisadas e modeladas em conformidade com a estratégia
e nível de riscos aceitáveis pelos tomadores de decisão. Nesse contexto, supõe-se que gestão de
riscos relacionados com o uso das mídias sociais seja uma das preocupações dos executivos.
Nesse sentido, estudos como Brivot et al. (2017), Deloitte (2012), Ernst & Young (2012) e
ISACA (2010) têm sinalizado à importância de incluir os riscos de mídia social como parte do
programa de gerenciamento de riscos e controle interno organizacional.
Nesse sentido, Demek, Raschke, Janvrin, e Dilla (2018), desenvolvem um modelo de
gerenciamento de riscos para o uso das mídias sociais, o Social Media Risk Management Model
(SM-RMM), tal modelo aborda como o uso da mídia social pelas organizações e seus
funcionários influencia os riscos percebidos, além disso, aborda a influência do uso das mídias
sociais e os riscos percebidos de uso na implementação de políticas de mídia social, treinamento
e técnicas de controle. Assim, os autores do modelo sugerem que as empresas tenham uma
gestão proativa, destinada a antecipar os riscos no uso das mídias sociais e implementem
políticas para seu gerenciamento. Contudo, a maioria das empresas seguem uma gestão reativa,
na qual são adotados controle e políticas de mídias sociais sem conduzir avaliações de riscos
formalizado.
Nota-se que é benéfico o uso das mídias sociais pelas organizações, embora seja
necessário gerenciar os riscos que podem afetar a imagem da empresa. Assim, a questão que
estimula a realização da pesquisa é: qual o gerenciamento de riscos percebidos e a
implementação de políticas no uso das mídias sociais em organizações brasileiras? A fim de
responder à questão, o objetivo deste estudo é verificar, como base no modelo SM-RMM, o
gerenciamento de riscos percebidos e a implementação de políticas no uso das mídias sociais
em empresas brasileiras.
A realização deste estudo no contexto brasileiro justifica-se, principalmente, pela
quantidade de pessoas conectadas no país. Conforme Valente (2017), com base nos dados da
Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o Brasil é
o quarto país no ranking mundial em número de usuários na internet. Além disso, segundo
dados da We Are Social, descritos por Kemp (2018), o brasileiro ficou no ano de 2017 conectado
na internet, em média, 9,5 horas por dia, sendo o terceiro país com o maior registro na pesquisa.
Devido ao crescimento do uso das mídias sociais, as organizações são cada vez mais
impulsionadas a criar perfis em redes sociais para alcançar um público online, cada vez mais
expressivo (Nadhiri & Saxena, 2019).
Consequentemente, percebe-se o aumento do uso das mídias ao analisar os dados da
We Are Social (Kemp, 2018) conjuntamente com as informações do Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CETIC, 2017), em que 70% das empresas pesquisadas possuem perfil ou conta em
alguma rede social. Acrescenta-se a esses dados, a pesquisa realizada pela Deloitte (2017), a
qual indica que somente 44% das companhias entrevistadas, a maioria de grande porte, possuem
um grau de maturidade no gerenciamento de riscos relacionados com o uso das mídias sociais.
Subjacentes a essas afirmações, possivelmente muitas empresas ao utilizarem as mídias sociais
ignoram seus riscos, motivando a realização deste estudo, o qual contribui para ampliar a
discussão sobre a temática e promoção de melhorias ao tratar os riscos inerentes a tais mídias.
A pesquisa contribui tanto para a teoria quanto para a prática. A literatura de
gerenciamento de riscos referente ao uso das mídias sociais é recente e poucos foram os estudos
recuperados durante o processo de revisão da literatura (Arnaboldi, Busco, & Cuganesan, 2017;
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Demek et al., 2018; O’Leary, 2011; Rose, 2011). Nesses trabalhos, permeia-se a discussão
acerca dos riscos do uso das mídias sociais, contudo, apenas o estudo de Demek et al. (2018)
descreve a temática por meio de evidências empíricas. Ressalta-se que, no contexto brasileiro,
não foram recuperados estudos tratando de gerenciamento de riscos no uso das mídias sociais.
Os resultados da pesquisa também contribuem para os profissionais do país, mostrando
qual a abordagem utilizada pelas corporações quanto ao gerenciamento do uso das mídias
sociais, sendo proativa ou reativa, moldando o gerente aos benefícios de perceber os riscos ou
mitigar os efeitos negativos em algum possível evento danoso. Portanto, observa-se uma
crescente preocupação em relação a supervisão da mídia social pelos gerentes seniores e os
conselhos de administração (Larcker, Larcker, & Tayan., 2012).
Na próxima seção são apresentados os temas: mídias sociais nas organizações e
gerenciamento de riscos, as discussões fornecem base para o desenvolvimento das hipóteses a
partir do modelo de SM-RMM descrito na metodologia, constando na terceira seção. Na quarta
seção, foram demonstrados os resultados obtidos e, finalmente as conclusões do estudo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste tópico, na primeira subseção são abordados os temas de mídias sociais no
contexto organizacional e o gerenciamento de riscos aplicados as mídias sociais. Na subseção
seguinte apresentar-se o modelo de SM-RMM bem como as hipóteses da pesquisa.
2.1 Mídias Sociais no Contexto Organizacional e Gerenciamento de Riscos
O aprimoramento da internet proporcionou um upgrade da Web 1.0 para a 2.0, inserindo
funções mais diretas e interativas de comunicação, permitindo aos usuários o compartilhamento
e facilidade de acesso as informações, assim essas alterações tiveram um impacto significativo
para elevação do número de adeptos (Akrimi & Khemakhem, 2012). No tocante as mídias
sociais, essas também desenvolveram ferramentas que têm por função a comunicação online,
compartilhamento de opiniões e troca de informações, tais como aplicativos para dispositivos
móveis que permitem a produção e circulação de conteúdo criado pelos usuários (Kaplan &
Haenlein, 2010), o qual amplia cada vez mais a rede de usuários.
O crescente número de usuários das mídias sociais repercutiu de tal maneira que novas
tecnologias começaram a ser incorporadas pelas organizações com foco nos negócios, usandoas estrategicamente para compreender e atender as demandas dos clientes (Go & You, 2016).
Esse desenvolvimento faz com que as empresas deixem de lado os métodos tradicionais de
canais estáticos de divulgação de informações e optem por abordagens mais dinâmicas, como
é o caso das mídias sociais (Xiong et al., 2018). Com isso, observa-se a importância das mídias
sociais como canal de comunicação para as companhias, aproveitando o seu potencial no
relacionamento com o cliente (Go & You, 2016).
Conforme elencados por Kaplan e Haenlein (2010), são seis os tipos de aplicativos de
mídia social: (i) blogs; (ii) projetos colaborativos (por exemplo, Wikipédia); (iii) sites de redes
sociais (por exemplo, Facebook); (iv) comunidades de conteúdo (por exemplo, YouTube); (v)
jogos sociais (por exemplo, Second Life); e (vi) jogos virtuais (por exemplo, World of
Warcraft). No entanto, algumas mídias sociais não são rotineiramente visualizadas nas
organizações, como é o caso dos jogos sociais e virtuais. Observa-se que as redes sociais e
comunidades de conteúdo tem adquirido mais espaço, por disponibilizarem informações em
tempo real, como a live do Facebook por exemplo, possibilitando interação com os
consumidores. No contexto nacional, nos sites de empresas como a Braskem (Braskem na
Rede), Banco Itaú (Acompanhe) e Gerdau (Redes Sociais) há informações indicando que as
mesmas estão conectadas nas redes sociais como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
Google+, YouTube, utilizando-as inclusive para divulgação de resultados financeiros. Fato que
indica um possível interesse, por parte das empresas, de utilização das mídias sociais para além
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da finalidade mercadológica, adotando-a como um canal de comunicação com seus
stakeholders.
As mídias sociais possibilitam às empresas melhorarem suas atividades. Logo, a análise
das respostas dos usuários leva a compreender melhor o porquê de os clientes adquirirem os
seus produtos ou serviços, gerando vantagem competitiva (Brooks, Heffner, & Henderson,
2014). Assim, o crescente número de recursos advindos das novas tecnologias auxiliam as
organizações a melhorarem os serviços existentes e criarem novos (Go & You, 2016). Esse
ganho de informação ocorre pela facilidade de comunicação gerada pelas tecnologias.
No entanto, conforme Kaplan e Haenlein (2010), a interatividade da empresa com seus
clientes a expõem a fatores prejudiciais, nos casos em que ocorre gestão inadequada das mídias
sociais. Portanto nota-se que, as organizações têm a oportunidade de interagir conforme as
necessidades do mercado, porém, sob outra perspectiva, esse nível de exposição também pode
ser prejudicial à empresa, caso as mídias sociais não possuam uma gestão de riscos adequada.
Decorrente disso, Mergel e Bretschneider (2013) sugerem que todas as organizações, no
decorrer de suas atividades, necessitam estabelecer regras e procedimentos associados a adesão
de novas tecnologias, onde incluem-se as mídias sociais, sendo que essas regras visam impor
limites e subsídios aos usuários das mídias sociais dentro da organização.
Adicionalmente, é relevante destacar que problemas decorrentes do uso das mídias
sociais podem ser originados do uso inadequado por parte de colaboradores, fontes externas e
a combinação de ambos. Assim, com base no estudo de Demek et al. (2018), pode-se citar
quatro categorias de riscos: (i) segurança de Tecnologia da Informação (TI); (ii) vazamento de
informações; (iii) produtividade dos funcionários; e (iv) reputação. Percebe-se que a segurança
de TI é um fator fundamental para as organizações. Houve um despertar em relação a essa
questão devido ao aumento de ataques virtuais, pela exposição das empresas, pela dependência
de tecnologia e a utilização de ambientes virtuais, em virtude do baixo desenvolvimento da
segurança (Deloitte, 2017). Dentro dessa categoria, os funcionários são um ponto chave, já que
eles podem ser enganados por meio de técnicas de engenharia social e acabar divulgando
informações como login e senhas corporativas (Langheinrich & Karjoth, 2010).
As redes sociais expõem as organizações a riscos de fraude, mediante vazamentos
intencionais ou não, em que os colaboradores repassam dados referentes a clientes ou a
propriedade intelectual da organização (Demek et al., 2018). Nesse sentido, Langheinrich e
Karjoth (2010) observam ser cabível a adoção de sanções jurídicas para informações
confidenciais vazadas por meio de publicações ou comentários em mídias sociais (Langheinrich
& Karjoth, 2010). Por sua vez, no que refere-se à produtividade dos funcionários, há estudos
que indicam que as mídias sociais fazem com que os empregados fiquem ociosos, ocasionando
perda no desempenho de suas funções de forma significativa (Leftheriotis & Giannakos, 2014).
Portanto, o uso das mídias sociais implica em possibilidades tanto de ganhos quanto de perdas,
razão pela qual, as empresas devem buscar soluções para controlá-las.
No tocante ao Gerenciamento de Riscos Corporativo, segundo Beasley, Clune e
Hermanson (2005), o Enterprise Risk Management (ERM) surgiu como um novo paradigma
para gerenciar o portfólio de riscos que as organizações enfrentam, sendo projetado para
aumentar a capacidade da diretoria e do conselho de administração de supervisionar o portfólio
de riscos enfrentados por uma empresa. Assim, busca gerenciar os riscos, de acordo com o
apetite ao risco da organização, de forma a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos.
Atualmente as empresas por operarem em ambientes turbulentos, necessitam lidar com
múltiplos riscos externos e incontroláveis, que se desenvolvem rapidamente, principalmente no
campo tecnológico, afetando o comportamento dos clientes, propiciando novos modelos de
gestão, aumento da regulação governamental e crescente concorrência (Slagmulder &
Devoldere, 2018). Notadamente, as organizações experimentam incertezas, as quais dificultam
o gerenciamento de riscos, isso devido a infinidade de pontos obscuros, ou seja, a empresa não
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sabe que desconhece informações importantes (Teece, Peteraf, & Leih, 2016). Uma maneira de
minimizar esses pontos é ampliando a compreensão sobre os riscos e promovendo ações para
maximizar os objetivos estratégicos. Nesse sentido, a gestão de riscos emerge como uma prática
recente, ainda não implementada em muitas organizações (Fraser & Simkins, 2016).
Especificamente no que se refere à segurança cibernética, no contexto brasileiro,
segundo Deloitte (2017), é perceptível a baixa maturidade do gerenciamento de riscos, sendo
assim, as empresas optam apenas por reparar ou fazer um gerenciamento mínimo, o que pode
levar a perdas substanciais. Nesse sentido, segundo dados da pesquisa realizada por Deloitte
(2017), cujo intuito foi verificar o gerenciamento de riscos cibernéticos, menos da metade
(46%) das empresas participantes declararam possuir ações proativas para diminuir a exposição
no uso das mídias sociais. Um fator agravante é que, a maioria das empresas participantes da
pesquisa eram de grande porte, com faturamento entre um e cinco bilhões de reais.
Além disso, o estudo divulgado pela Deloitte (2017), ao revelar que menos da metade
das empresas consultadas estão preocupadas com esse tipo de riscos, sinaliza uma fragilidade
quanto ao entendimento que os gestores possuem sobre o impacto que tais riscos podem
acarretar à posição de mercado, imagem e reputação da empresa. Ainda referente ao estudo da
Deloitte, a segurança dos dados e da rede são as principais ações das empresas, assim por mais
que haja um gerenciamento dos riscos, ele é centrado à proteção de informações, sendo quase
nulo no que diz respeito ao uso das mídias sociais.
A união dos temas deste estudo pode ser encontrada na pesquisa de Demek et al. (2018).
Os autores criaram, com base no framework para a ERM emitido pelo COSO, um modelo de
gerenciamento de riscos para o uso das mídias sociais. Conforme os resultados obtidos pelos
respondentes (profissionais do gerenciamento de risco, auditoria e finanças), o estudo revelou
que o aumento do uso das mídias sociais eleva os riscos percebidos, bem como a utilização de
políticas e controles reativos, ao invés de processos formalizados proativos. Portanto, busca-se
a aplicação do modelo no contexto brasileiro, a fim de verificar os resultados em um país que
é destaque mundial no uso das mídias sociais, conforme apontado pela Valente (2017).
2.2 Modelo de Gerenciamento de Riscos para Mídias Sociais
Para analisar o gerenciamento de riscos no uso de mídias sociais, Demek et al. (2018)
utilizam o Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM-IF), proposto pelo
COSO (2004), como uma estrutura para conceituar o gerenciamento de riscos no uso das mídias
sociais. Assim, o SM-RMM em tradução livre, Modelo de Gerenciamento de Riscos de Mídias
Sociais, inclui quatro componentes: (i) uso das mídias sociais; (ii) riscos percebidos do uso;
(iii) implementação de políticas; (iv) treinamento e técnicas de controle. No desenvolvimento
do SM-RMM (ver Anexo A), os autores incorporaram seis componentes do ERM-IF: definição
de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, respostas a riscos, atividades de
controle e informações e comunicação. A construção desse modelo tem o intuito de avaliar o
gerenciamento de riscos das mídias sociais sob a lente já utilizada nos estudos de gerenciamento
de riscos pautados no ERM-IF.
O modelo de Demek et al. (2018) consoante com o ERM-IF, considera como primeiro
componente a Definição de Objetivos, o qual sugere que a organização deve compreender os
objetivos da utilização do sistema, antes de avaliar e identificar formalmente os riscos e
oportunidades associados aos seus sistemas organizacionais, esse componente, relaciona-se ao
Uso da Mídia Social (UMS) primeiro elemento que compõe o SM-RMM em que as organizações
usam mídias sociais para melhorar comunicação com os clientes, alavancar as vendas,
desenvolver e manter a marca e se comunicar com os próprios funcionários. O segundo
componente do ERM-IF, Identificação de Eventos, indica que a organização deve identificar
eventos internos e externos, tanto riscos quanto oportunidades, o terceiro componente,
Avaliação de Riscos do ERM-IF, refere-se a análise da probabilidade e magnitude de cada risco,
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e esses dois componentes do ERM-IF relacionam-se ao componente, Riscos Percebidos de Uso
(RPU) do SM-RMM, pela identificação dos riscos percebidos do uso de mídias sociais.
Sequencialmente, o quarto componente, Resposta ao Risco, do ERM-IF, aponta que as
organizações desenvolvem um conjunto de ações a fim de reduzir os riscos, e relaciona-se ao
componente de Implementação de Políticas (IP) do SM-RMM, outra relação é notada ao quinto
componente, Atividades de Controles do ERM-IF, que refere-se aos procedimentos e políticas
estabelecidos e implementados para garantir as respostas apropriadas ao risco. Por sua vez, o
componente de Atividade de Controles do ERM-IF, estabelece que a organização implementa
técnicas controles com o objetivo de evitar incidentes de segurança relacionados a mídias
sociais, treinando os funcionários para que esses sigam as políticas estabelecidas. Quanto ao
sexto e último componente do ERM-IF, Informação e Comunicação, disseminam a todos os
membros da organização sobre a IP de gerenciamento de riscos das mídias sociais,
relacionando-se ao componente Treinamento e Técnicas de Controle (TTC) do SM-RMM.
2.3 Estudo Base e Formulação das Hipóteses de Pesquisa
Estudos indicam que o uso da mídia social, quando bem aproveitado pela organização,
gera efeitos positivos. Nesse sentido, Brooks et al. (2014) constatou que as mídias sociais são
capazes de criar vantagem competitiva por meio de informações de mercado. Go e You (2016)
indicam que as mídias sociais oferecem uma quantidade significativa de recursos para melhorar
e criar novos produtos e serviços. Briones et al. (2011) consideram que as mídias sociais são
úteis para gerenciar o conhecimento da organização, por sua vez, Kane (2017) salienta sua
importância para melhorar o relacionamento com os clientes.
Contudo, cabe ressaltar Brivot et al. (2017), que destaca o uso inadequado das mídias
sociais pode ocasionar queda de confiança dos clientes, consequentemente perda de
participação no mercado, causando impactos negativos. Decorrente do exposto, fica evidente
que as organizações necessitam gerenciar os riscos associados ao uso das mídias sociais. Dessa
forma, e pautado em Demek et al. (2018), supõem-se que quanto maior o uso, direto ou indireto,
das mídias sociais pelas organizações, como meio de comunicação com seus stakeholders maior
será a percepção de exposição à perigos como: segurança de TI, vazamento de informações,
produtividade dos funcionários e ricos de reputação. Assim formula-se a seguinte hipótese:
H1: O uso de mídias sociais aumenta os riscos percebidos de seu uso.
No contexto empresarial atual, existe a ocorrência de múltiplos riscos externos,
principalmente no campo tecnológico (Slagmulder & Devoldere, 2018), em que se enquadram
as mídias sociais. Nota-se que apesar dos benefícios, as mídias sociais podem ser perigosas
quando usadas inapropriadamente. Logo, é necessário conhecer os seus riscos, não obstante à
realidade do Brasil, em que segundo dados da Deloitte (2017), somente 32% das empresas da
pesquisa possuem centro de operação de segurança para gestão de riscos cibernéticos.
Demek et al. (2018) sugerem que as organizações atuam de forma reativa, ou seja, em
resposta a acontecimentos passados que a empresa reformula suas diretrizes de uso das mídias
sociais, iniciando o processo de implementação de políticas. Portanto, os riscos percebidos pela
organização atuam como moderadores desse relacionamento, e com a elevação dos riscos
percebidos por parte da empresa tende-se a aumentar as políticas organizacionais em relação a
utilização das mídias sociais, ou seja, o uso das mídias sociais aumentará a implementação de
políticas (Demek et al., 2018). Com isso, elabora-se a seguinte hipótese:
H2: Os riscos percebidos do uso das mídias sociais moderam a influência do uso de mídias
sociais para a implementação de políticas.
Por meio do aumento da implementação de políticas do uso, espera-se também um
maior controle dos usuários. As técnicas controles referentes ao monitoramento trabalham em
conjunto com a aplicação das políticas, identificando funcionários transgressores das normas
(Demek et al., 2018). Logo, os controles da empresa também podem atuar para bloquear,
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prevenir e identificar incidentes em potencial, quando não há confiança que a conformidade da
política é suficiente para gerenciar os riscos. Assim, elabora-se a seguinte hipótese:
H3: A implementação de políticas de mídias sociais aumenta o treinamento e as técnicas de
controles.
Nesse contexto, apresenta-se o desenho da pesquisa, evidenciado pela Figura 1.
Figura 1: Desenho de pesquisa

Fonte: Adaptado de Demek et al. (2018).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é de natureza quantitativa do tipo survey. A população objeto desta pesquisa
consiste em profissionais da área de gestão de riscos que atuam no Brasil, em organizações que
fazem ou fizeram o uso de mídias sociais. Em pesquisa realizada junto a rede social de negócios
LinkedIn, identificou-se profissionais com essas características em que a função descrita era
como “gestor de riscos”, apenas com a ressalva de não ser gestor de riscos operacionais, pois a
pesquisa é voltada para gestores de riscos em nível estratégico em empresas sediadas no país.
Os profissionais eram de segmentos diversos. A escolha por esses respondentes se deu pelo fato
de supor-se que são capazes de retratar fidedignamente a maneira como a organização se
posiciona em relação à gestão do uso das mídias sociais. A amostra é caracterizada como
intencional, não-probabilística, e foi obtida pela acessibilidade contando com a participação
voluntária de 78 profissionais por meio de um questionário disponibilizado online.
Para a elaboração do instrumento de pesquisa, inicialmente solicitou-se por e-mail aos
autores da pesquisa autorização para replicação no contexto brasileiro, assim, obteve-se a
permissão de Diane J. Janvrin. A partir dessa autorização foi elaborada a tradução do
instrumento por profissionais da língua inglesa (língua original do instrumento) e a versão em
português foi validada por um especialista na área de gestão de riscos. Em sequência, o
questionário foi construído na plataforma esurv e encaminhado para os profissionais de gestão
de riscos em nível estratégico, por meio do LinkedIn, considerando os contatos em que se obteve
o aceite. A coleta ocorreu nos meses de agosto a outubro de 2018.
As questões afirmativas (assertivas) sobre o tema da pesquisa possui escala Likert de
cinco pontos, em que avaliava o nível de concordância dos respondentes em relação a cada
afirmativa, sendo respostas em escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente).
O instrumento de pesquisa possui duas partes, sendo a primeira, a caracterização da empresa,
na qual o profissional atua ou presta serviço no momento, e a segunda, as informações dessa
empresa com relação ao uso das mídias sociais (ver no anexo A).
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Os dados coletados foram tabulados na planilha eletrônica Excel e importados para os
softwares SmartPLS e AMOS para o tratamento estatístico. Primeiramente, analisou-se os
dados pelos dois softwares, a fim de verificar se havia alguma mudança no comportamento,
contudo, os dados se comportaram semelhantes. Assim, apresenta-se a análise estatística obtida
pelo software SmartPLS. Desse modo, a primeira análise dos dados contempla a estatística
descritiva das variáveis e a análise fatorial exploratória dos constructos, por conseguinte,
verificou-se a explicação da relação das variáveis latentes, que apresentam as ligações teóricas,
que foram os objetos de estudo por intermédio da modelagem de equações estruturais. A partir
disso, adotou-se critérios para validar os constructos de mensuração sugeridos por Hair, Hult,
Ringle e Sarstedt (2016): Alfa de Cronbach (AF); Validade Composta (VC) – uma medida de
consistência interna dos itens, no qual sugere-se valores maiores que 0,70; e Variância extraída
(AVE) – a operação dos dados que é explicada por cada um dos constructos (Ringle, Silva &
Bido, 2014) – no qual esses valores devem ser maiores que 0,50 para convergir a um resultado
satisfatório (Fornell & Larcker, 1981). Na sequência apresenta-se os resultados do estudo.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta etapa serão apresentados e analisados os dados obtidos para a pesquisa, primeiro,
no Quadro 1, demonstra-se os resultados necessários para a compreensão das respostas quanto
ao uso das mídias sociais e o gerenciamento de risco, pela percepção dos Gestores de Risco,
em seguida serão apresentados os indicadores de confiabilidade.
Quadro 1: Características dos respondentes e das empresas.
1.1 Cargo/posição
Resultado 2.1 A organização é
Gestor de Riscos
15,4% Nacional
Analista Sênior de Riscos
15,4% Multinacional sediada no país
Consultor de Gestão de Riscos
28,2% 2.2 Capital
Auditor de Controle Interno
15,4% Fechado
Coordenador de Gestão de Riscos
05,1% Sociedade Limitada
Outros
20,5% Aberto
1.2 Certificações que você detém
Resultado Não responderam
31000
66,7% 2.3 Tempo de existência da
Outra
33,3% empresa
1.3 Gênero
Resultado Até 10 anos
Masculino
69,2% Entre 10 e 50 anos
Feminino
30,8% Mais de 50 anos
1.4 Faixa Etária
Resultado 2.4 Número de funcionários
Menos de 25
00,0% Até 100
26-35
38,5% 101 a 500
36-45
33,3% 501 ou mais
46-55
20,5%
2.5 Porte da empresa pelo
55 ou mais
07,7%
Faturamento anual, segundo o
BNDES
1.5 Total de anos de experiência na
Resultado
função
Pequeno - de 2,4 mi até 12 mi
Até 02 anos
02,6% Médio – de 13 mi até 25 mi
02 a 05 anos
35,9% Médio-Grande – de 26 mi até 40 mi
06 a 10 anos
33,3% Grande – maior que 40 mi
11 ou mais
28,2%
Fonte: Elaborado pelos autores, (2018).

Resultado
87,2%
12,8%
Resultado
35,9%
30,8%
15,4%
17,9%
Resultado
23,1%
53,8%
23,1%
Resultado
30,8%
25,6%
43,6%
Resultado
30,8%
17,9%
10,3%
41,0%

Das características dos respondentes, percebe-se que a maior parte (35,9%) são de cargos
envolvidos diretamente na gestão de riscos internamente da empresa, como gestor de riscos,
analista sênior de riscos e coordenador de gestão de riscos. Na sequência, evidencia-se o cargo
de consultor de riscos (28,2%), sendo esses terceiros que prestam serviços para a companhia.
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A maior parte dos respondentes (66,7%) possuem certificação da ISO 31000, específica para
gestão de risco. Em sua maioria, os respondentes são do sexo masculinos (69,2%), entre 26 a
35 anos (38,5%) e 36 a 45 (33,3%) com 02 a 05 (35,9%) ou 06 a 10 (33,3%) anos de empresa.
Quanto as empresas em que os respondentes trabalham ou prestam consultoria, são em
sua maioria de capital fechado (35,90%) ou sociedade limita (30,77%), com faturamento entre
2,4 a 12 milhões (30,77%) ou acima dos 40 milhões (41,02%). Dessa maneira, nota-se que o
cenário das respostas é de empresas de médio a grande porte (69,2%). Referente as mídias
sociais utilizadas pelas companhias e sua auditoria e gestão, seguem as respostas no Quadro 2.
Quadro 2: Mídias sociais utilizadas pelas companhias.
3 Quais tipos de mídia social sua organização
3.1 Redes sociais (ex Facebook)
Resultado
Usa atualmente
82,0%
Não Planeja Usar
18,0%
3.2 Blogs (ex Blogger)
Resultado
Usa atualmente
28,2%
Não planeja usar
59,0%
Planeja usar
12,8%
3.3 Microblogs (ex Twitter)
Resultado
Usa atualmente
43,6%
Não planeja usar
46,1%
Planeja usar
10,3%
3.4 Sites de imagem e compartilhaResultado
mento de vídeos (ex YouTube)
Usa atualmente
59,0%
Não planeja usar
23,1%
Planeja usar
17,9%
3.5 Sites de classificação baseados
Resultado
em localização (ex Foursquare)
Usa atualmente
18,0%
Não planeja usar
64,1%
Planeja usar
17,9%
3.6 Redes profissional (ex LinkedIn)
Resultado
Usa atualmente
82,0%
Não planeja usar
15,4%
Planeja usar
2,6%
3.7 Sites de bookmarking social (ex
Resultado
Pinterest e StumbleUpon)
Usa atualmente
5,1%
Não planeja usar
74,4%
Planeja usar
20,5%
Fonte: Elaborado pelos autores, (2018).

6 Sua organização possui um processo para identificar e gerenciar os
riscos associados às mídias sociais?
Sim
Não
6.1 Se sim, quem é responsável?
Consultor de Gestão de Risco
Gestor de Risco
Superintendente Gestão de Riscos
Analista Sênior de Riscos
Auditor de Controle Interno
Coordenador de Gestão de Riscos
Outro
9 Sua organização monitora
regularmente as mídias sociais?
Sim
Não
9.1 Se sim, qual departamento faz?
Marketing
Recursos Humanos
Tecnologia da Informação
Outros
10 A sua organização audita rotineiramente o uso de mídias sociais?
Sim
Não
10.1 Se sim, quem faz a auditoria?
Outro
Consultor de Gestão de Risco
Gestor de Risco
Auditor de Controle Interno

Resultado
53,9%
46,1%
Resultado
9,5%
28,6%
4,8%
0,0%
4,8%
7,1%
45,2%
Resultado
77,0%
23,0%
Resultado
30,0%
1,7%
25,0%
43,3%
Resultado
30,8%
69,2%
Resultado
33,3%
8,3%
16,7%
41,7%

Referente ao uso das mídias, o Facebook e LinkedIn são os mais utilizados pelas
empresas, em ambos os casos a taxa de resposta é de 82,0 % sendo uma rede social e uma rede
de profissionais, respectivamente. O Twitter, descrito como um microblog por Kaplan e
Haenlein (2010), geralmente utilizado para noticiar fatos, teve resultados ambíguos, com 43,6%
declaram que a empresa usa e 46,2% que não está fazendo o uso no momento, os demais
declararam que a empresa não usa mas, planeja utilizar. O Youtube é utilizado por pouco mais
da metade das empresas (59,0%) à frente do Twitter. De forma mais tímida, sites para
classificação baseados em localização, por exemplo Foursquare e bookmarking social (como o
Pinterest) são usados por 17,9% e 5,1%, respectivamente. Assim, percebe-se que o foco das
empresas investigadas encontra-se nas mídias sociais, Facebook e LinkedIn, que segundo
CETIC (2017) estão entre as mais conhecidas e utilizadas no contexto brasileiro.
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Por último, nota-se que pouco mais da metade (53,8%) buscam identificar e gerenciar os
riscos referentes as mídias sociais. Segundo os respondentes, normalmente esse procedimento
é feito pelo gestor de riscos (28,6%) ou outro designado pela empresa (45,2%). Quanto ao
monitoramento, esse ocorre em grande parte das empresas (70%) sendo feito pelo marketing
(30%), TI (25%) ou outro setor (43,3%). Percebe-se, por meio dos dados, que no contexto dos
respondentes, há uma preocupação quanto as mídias sociais e a sua gestão, principalmente pela
quantidade, em virtude de haver empresas que usam, simultaneamente, mais de uma mídia.
Diante disso, traz-se a confiabilidade do instrumento, que demonstra a ausência de erros
aleatórios nas métricas dos constructos ou variáveis latentes, avaliou-se pela homogeneidade
ou a consistência interna dos constructos utilizados para o seu conceito. Assim, os coeficientes
calculados de AVE, VC e AC estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Indicadores de Confiabilidade
CONSTRUCTOS
MOD -> UMS - IP
IP - Implementação de Políticas
RPU - Riscos Percebidos do Uso
UMS - Uso da Mídia Social
TTC - Treinamento e Técnicas de Controle
Fonte: Dados da pesquisa, (2018).

AVE
1,000
0,944
0,585
0,587
0,782

VC
1,000
0,990
0,894
0,875
0,878

AC
1,000
0,988
0,870
0,820
0,723

R Square - R²
0,101
0,138
0,256
-

Referente ao AVE, observa-se que os constructos estão todos com os valores acima de
0,50, convergido com o proposto por Fornell e Larcker (1981), isso sugere que os dados que
representavam os constructos ou variáveis latentes explicam de forma satisfatória o esperado
pelo instrumento de pesquisa. Observa-se que para o VC as dimensões em todos os casos
ficaram acima de 0,70 conforme sugerem Hair Jr. et al. (2016), constata-se que os constructos
apresentam limites aceitáveis para o teste do modelo das equações estruturais, o AC indica
ótima confiabilidade para análise.
Com relação ao R² baixo dos constructos pode ser explicado pela amostra pequena, uma
vez que o instrumento busca representar as percepções de um determinado público muito
específico, captando assim, pouco da variabilidade dos dados. Para Fornell e Larcker (1981)
outro fator importante a ser considerado é a validade discriminante, apresentada na Tabela 2.
Tabela 2: Validade discriminante
DIMENSÃO
MOD -> UMS - IP
IP
RPU
UMS
TTC
MOD -> UMS - IP
1,000
IP
-0,058
0,972
RPU
-0,160
0,290
0,765
UMS
-0,254
0,229
0,371
0,766
TTC
-0,164
0,505
0,322
0,531
0,884
Legenda: IP – Implementação de Políticas; RPU - Riscos Percebidos do Uso; UMS - Uso da Mídia Social; TTC Treinamento e Técnicas de Controle.
Fonte: Dados da pesquisa, (2018).

A Validade Discriminante de Fornell e Larcker (1981) é evidenciada se a raiz quadrada
da AVE (em destaque) for maior que as correlações entre as demais variáveis latentes, sendo
assim, as medidas são diferentes para constructos distintos. Dessa forma, descreve-se que a
validade discriminante é a medida em que os indicadores do modelo são representados por um
constructo único e distinto dos outros. Portanto, conclui-se que os constructos do modelo da
pesquisa são confiáveis e válidos. Anteriormente a análise do modelo final verificou-se a
relação encontrada por meio da técnica do Bootstrapping, que permite avaliar medidas
dicotômicas, como o constructo IP, pois, para modelar parâmetros e o p-value, as medidas não
precisam atender as expectativas paramétricas (Kock, 2014), conforme a Tabela 3.
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Tabela 3: Relações entre as dimensões
DIMENSÃO
Desvio Padrão
Estatística T
p-values
MOD -> UMS - IP
0,092
0,133
0,895
IP -> TTC
0,086
5,892
0,000 (***)
RPU -> IP
0,130
1,835
0,067 (*)
UMS -> IP
0,137
1,056
0,291
UMS -> RPU
0,111
3,334
0,001 (***)
Legenda: IP – Implementação de Políticas; RPU - Riscos Percebidos do Uso; UMS - Uso da Mídia Social; TTC Treinamento e Técnicas de Controle.
***Significância ao Nível de 1%; ** Significância ao Nível de 5%; * Significância ao Nível de 10%.
Fonte: Dados da pesquisa, (2018).

Percebe-se pelas relações dos constructos de primeira ordem que há pouca variação
pelos respondentes, como demonstrado pelo Desvio Padrão. Em relação aos testes t, esse deve
ter o valor acima do valor de referência 1,96 (Hair Jr. et al., 2016), assim, observa-se que não
acontece relação entre uso da mídia social (UMS) e implementação de políticas (IP), seja por
meio de moderação com t = 0,133 ou diretamente com t = 1,056, ou seja, não avalia a
significância das correlações e regressões.
Além disso, o modelo fornece uma estimativa de significância dos efeitos indiretos do
uso das mídias sociais (UMS) na implementação de políticas (IP) (Demek et al., 2018; Kock,
2014). A técnica do Bootstrapping é usada para estimar a significância dos efeitos indiretos
(Preacher & Hayes, 2008). Com isso, para a relação entre UMS e IP, observa-se que o p-values
não é significativo nos efeitos de moderação e direto (p > 0,10). No entanto, os caminhos diretos
de UMS) para os riscos percebidos do uso (RPU) e do RPU para IP são significativos (p < 0,10
e p < 0,01, respectivamente). Além disso, percebe-se a relação dos constructos IP e treinamento
e técnicas de controle (TTC) demonstrando nível de significância (p < 0,001). Nesse contexto,
destaca-se que os resultados encontrados no Brasil, convergem com os resultados do estudo de
Demek et al. (2018) realizados em uma conferência norte americana. Por meio do modelo
estrutural final, pode-se concluir o exame do comportamento dos constructos e como as
empresas estão lidando com os riscos do uso das mídias sociais, demonstrado na Figura 2.
Figura 2: Modelo estrutural final

Fonte: Dados da pesquisa, (2018).
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Observa-se, em relação ao uso das mídias sociais (UMS) que houve validade das
relações propostas, entre o constructo e as variáveis representativas com µ > 0,50, isso sugere
que as questões do instrumento refletem a proposta do constructo, porém, UMS1 demonstrou
µ < 0,50 e foi excluída, para nova análise. Assim, ao analisar o modelo estrutural final, é
possível discutir as hipóteses desta pesquisa. Relacionado à H1, que prevê que o uso de mídias
sociais aumenta os riscos percebidos do uso, o coeficiente de caminho de uso das mídias sociais
(UMS) para os riscos percebidos do uso (RPU) (0,371) é positivo e significativo (p < 0,001)
confirmando a hipótese de que o uso aumenta os riscos percebidos, convergindo com o
resultado encontrado por Demek et al. (2018). Depreende-se dessa hipótese que as empresas
percebem a impossibilidade de estar fora das redes sociais, ou seja, os efeitos positivos das
mídias sociais para a organização são inegáveis e, segundo Nadhiri e Saxena (2019),
impactando a estabilidade financeira. Todavia, como destaca Brivot et al. (2017), impactos
negativos podem ocorrer, como queda na participação de mercado. Portanto, a relação
observada no contexto brasileiro, mesmo que o alcance dos resultados seja limitado à amostra,
apontou similaridade com resultados obtidos em outros países.
Referente a H2, em que os riscos percebidos do uso modera a influência do uso de
mídias sociais (UMS) na implementação de políticas (IP), o coeficiente de caminho é positivo
(0,144), mas sem significância (p > 0,10), por isso essa hipótese não foi confirmada, divergindo
do estudo de Demek et al. (2018). Nesse sentido, pode-se destacar que o uso das mídias sociais
não tem um efeito na implementação de políticas organizacionais, isso sugere que as empresas
estão adotando uma abordagem reativa. Entretanto, destaca-se que a abordagem proativa é a
ideal, pois as empresas devem fazer uma avaliação para identificar os riscos das mídias sociais
e assim, responder a esses riscos (COSO, 2007; Demek et al., 2018; Ernst & Young, 2012).
O coeficiente de caminho diretos de uso das mídias sociais (UMS) para os riscos
percebidos do uso (RPU) e RPU para a implementação de políticas (IP) são positivos e
significativos, todavia, o efeito moderador de RPU entre UMS e IP tem o coeficiente de
caminho (0,012) mesmo sendo positivo, não tem significância (p > 0,10), isso indica que, para
o contexto analisado, as organizações adotam uma abordagem reativa para o gerenciamento de
mídias sociais estando em desacordo com o proposto pelo ERM-IF. Isso pode ocorrer por um
dos dois motivos ou ambos, em que não se tem o conhecimento da natureza e toda a extensão
das mídias sociais, ou ainda porque, na avaliação, não foi considerado todos os riscos incorridos
no uso das mídias sociais (Demek et al., 2018; Larcker et al., 2012).
Referente à H3, a implementação de políticas de mídias sociais aumenta o treinamento
e as técnicas controles, o coeficiente de caminho de implementação de políticas (IP) para o
treinamento e técnicas de controle (TTC) (0,505) é positivo e significativo (p < 0,001), logo,
essa hipótese foi confirmada. Isso sugere que as organizações ao implementarem políticas para
o gerenciamento de riscos de mídias sociais estendem o treinamento e os controles técnicos,
isso indica novamente que a abordagem da gestão destes riscos é reativa, ou seja, as
organizações treinam e controlam a medida que implementa-se políticas para o gerenciamento
do uso das mídias sociais, não se tem treinamento antecipadamente ao uso das mídias sociais.
O presente estudo preconiza que o gerenciamento de riscos para o uso das mídias sociais
nas empresas é feito após o uso das mídias sociais, ou seja, primeiro as organizações adotam
mídias sociais como meio de comunicação com seus stakeholders, para posteriormente adotar
medidas para gerenciar possíveis riscos decorrentes do uso dessas mídias. Outro fator destacado
por meio dos constructos foi que após perceber os riscos na utilização das mídias sociais
implementa-se políticas para os colaboradores a fim de mitigar efeitos negativos que podem
aparecer quanto ao uso. A partir disso, há uma forte relação da implementação das políticas
para o treinamento e técnicas de controle, essas com o intuito de direcionar o comportamento
dos responsáveis dentro das organizações, com o foco, principalmente, em minimizar quatro
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tipo de riscos: (i) segurança de TI; (ii) vazamento de informações; (iii) produtividade dos
funcionários; e (iv) reputação, conforme destacado por Demek, et al. (2018). Além disso, cabe
ressaltar que os riscos percebidos no uso das mídias sociais não moderam a relação entre o uso
das mídias sociais e a implementação de políticas, apontando, assim, para uma abordagem
reativa adotada pelas companhias.
5 CONCLUSÕES
Com o intuito de verificar o gerenciamento de riscos e a implementação de políticas no
uso das mídias sociais em organizações brasileiras, o estudo contatou no LinkedIn profissionais
relacionados à gestão de riscos para captar qual a abordagem utilizada pelas organizações. Essa
discussão é relevante pela quantidade de usuários com dispositivos móveis e redes sociais e
pelo crescente número de empresas que têm utilizado as mídias sociais como canal de
comunicação com seus clientes e demais stakeholders. Em uma breve pesquisa nos sites de
empresas brasileiras foi possível constatar que várias delas utilizam as mídias sociais, a exemplo
do Facebook para evidenciar suas demonstrações financeiras e comunicar as partes
interessadas, indicando uma ampla possibilidade que tais mídias representam para as
organizações.
No entanto, o uso das mídias sociais pode representar um risco às organizações, tanto
pelas possibilidades de fraudes quanto pelo impacto na reputação, em especial pela veiculação
de informações negativas que denigrem a imagem não só das empresas quanto de seus
colaboradores. Nessa perspectiva, o ideal seria que as empresas utilizassem tais mídias de
maneira profissional, ou seja, consciente dos riscos (positivos e negativos) à elas relacionados
e, concomitantemente a sua adoção, as ações necessárias para o gerenciamento de seus riscos
fossem estabelecidas, No entanto, os resultados aqui observados indicam que primeiro as
empresas adotam as mídias, para a partir das ocorrências, estabelecer ações de gerenciamento.
Nesse sentido, é oportuno destacar que o gerenciamento proativo (antecipado) dos riscos reduz
os efeitos surpresas e auxilia em medidas rápidas diante de situações emergentes.
Diante disso, este trabalho fornece evidências, mesmo que limitadas, sobre o
comportamento das empresas no contexto brasileiro, para as relações entre o uso das mídias
sociais, os riscos percebidos do uso, a implementação de políticas e treinamento e técnicas para
controle. Dessa forma, a pesquisa contribuiu para literatura de gerenciamento de riscos,
abordando um tópico influente para atualidade e pouco discutido academicamente. Com isso,
percebe-se que as organizações tiram proveitos das mídias sociais, mas necessitam entender os
riscos associados ao uso no ambiente de trabalho.
Os achados proporcionam insigths teóricos e podem instigar novas pesquisas. Assim,
contribui para a literatura, pois examinou empiricamente o gerenciamento de riscos das
corporações para o uso das mídias sociais, num país que é destaque no mundo na utilização da
internet, como destacado pelos dados da Valente (2017). O trabalho forneceu evidências
significativas e positivas para as relações, em empresas de vários segmentos no país.
O trabalho também oferece insigths para os gestores de riscos, pois destaca a
necessidade de dar atenção a abordagem tomada quanto aos riscos do uso das mídias sociais
internamente, uma vez que influencia diretamente, por meio dos treinamentos e técnicas de
controle, os indivíduos intraorganizacionais que possuem acesso. Assim, os gestores podem
orientar melhor os colaboradores visando um resultado profícuo aos negócios online.
Apesar de todo o rigor metodológico adotado para a realização desta pesquisa,
apresenta-se limitações que devem ser consideradas para a interpretação dos resultados.
Primeiramente, os respondentes foram selecionados por meio de uma rede social, em que
buscou-se por “Gestores de Risco” a partir do aceite foi enviado o questionário, todavia, numa
rede social as informações reportadas não são auditadas, portanto, parte-se da confiança na
descrição referente a profissão dos participantes da pesquisa.
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Em segundo, o estudo ocorre em um único ponto no tempo, isso sugere cuidado na
causalidade dos constructos. A terceira limitação desta pesquisa, ocorre no tamanho da amostra,
por ser um instrumento focado em profissionais que tenham trabalhado e/ou trabalhem em
empresas que fazem o uso das mídias sociais para os negócios, diminui consideravelmente as
possibilidades de respostas válidas, todavia, o tamanho da amostra assemelha-se à quantidade
de respondentes do estudo de Demek et al. (2018), que obteve 98 respondentes. Por fim,
conforme Demek et al. (2018) destacam, as perguntas sobre os programas de treinamento não
são tão detalhadas, e as questões não abrangem a evolução do gerenciamento de riscos após o
feedback de dentro e fora da organização.
Pesquisas futuras podem detalhar o impacto do uso das mídias sociais em relação aos
riscos percebidos em um estudo de caso, por exemplo. Além disso, verificar o efeito do
gerenciamento de riscos no uso das mídias sociais na lucratividade da organização. Nesse
sentido, outro fator importante para novas pesquisas no contexto brasileiro é pesquisar sobre os
riscos de diferentes mídias sociais, ou ainda os riscos na mídia mais utilizada pelas empresas
brasileiras. Consoante Lee e Green (2015), o gerenciamento de riscos de mídias sociais é um
processo contínuo para evolução e melhorias.
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ANEXO A: Modelo de Gerenciamento de Riscos de Mídias Sociais (SM-RMM) baseado em
Demek, et al. (2018).

Gerenciamento de Riscos Corporativo –
Framework Integrado (GRC-FI)

Modelo de Gerenciamento de Riscos de
Mídias Sociais (SM-RMM)

Definição de Objetivos

Uso da Mídia
Social (UMS)

Identificação de Eventos

Avaliação de Riscos

Riscos Percebidos
do Uso (RPU)

Resposta ao Riscos
Implementação de
Políticas (IP)
Atividades de Controles

Informação e Comunicação

Treinamento e
Técnicas de
Controle (TTC)

Instrumento de pesquisa adaptado para captar a percepção dos gestores de riscos estratégicos
em relação ao uso das mídias sociais dentro das organizações.
Constructo / Questão
UMS 4. Para quais fins a organização utiliza das mídias sociais
RPU

5. No que se refere a preocupação da empresa, perante o mau uso das mídias sociais e seus efeitos na
organização, nossa organização está preocupada

IP

7. Sua organização tem uma política formalmente estabelecida sobre o uso de mídias sociais no local de
trabalho

TTC 8. Quantos aos treinamentos e controles internos da organização responda
Fonte: Adaptado de Demek, et al. (2018).

