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RESUMO 
 
As organizações estão susceptíveis à ocorrência de diversos eventos que podem influenciar 
no alcance de seus objetivos. Em virtude disso, os órgãos de controle da Administração 
Pública têm exigido das instituições a adoção de políticas de gerenciamento de riscos. 
Diante da grande quantidade de recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) a diversas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) nessa área, 
propõe-se um modelo de gestão de riscos para a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Trata-se de um estudo aplicado, exploratório e qualitativo. No que se refere 
aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como análise documental, 
bibliográfica, pesquisa-ação e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para 
subsidiar a elaboração do Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino 
Superior (GERIFES). Já a análise documental foi empregada com o objetivo de conhecer a 
estrutura organizacional e os macroprocessos da universidade. O autor é lotado na unidade 
de Auditoria Interna da UFRN e compartilha do mesmo problema, caracterizando assim a 
pesquisa-ação. O estudo de caso auxiliou tanto na elaboração do guia, quanto na simulação 
de funcionalidade específica para o seu sistema de informação, demonstrada por meio do 
Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” proposto para o Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Este manual foi elaborado com o 
objetivo de facilitar a utilização dessa ferramenta, caso ela venha a ser incorporada ao 
sistema de informação da universidade. Como resultado da pesquisa, foi proposto um 
modelo de gestão de riscos à UFRN e disponibilizado à gestão da universidade a simulação 
de um módulo para o seu sistema de informação, capaz de gerenciar os riscos relativos aos 
mais variados eventos que podem influenciar no alcance dos objetivos institucionais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Gestão de Riscos Corporativos; IFES; Governança Corporativa. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Organizations are susceptible to the occurrence of many events that may affect the 
achievement of their objectives. As a result, Brazilian Public Administration supervisory 
bodies have required institutions to adopt risk management policies. Given the large 
number of recommendations issued by Federal Audit Court (TCU) to various Federal 
Institutions of Higher Education (IFES) in this area, it is proposed a risk management 
model for Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). This is an applied, 
exploratory and qualitative study. Regarding to technical procedures, it is characterized as 
documentary analysis, bibliographical research, case study and action research. The 
bibliographical research was used to support the elaboration of the Risk Management 
Guide for Federal Institutions of Higher Education (GERIFES). The documentary analysis, 
in turn, was used with the aim of knowing the organizational structure and the university´s 
macroprocesses.  The author works in the university internal auditing department and 
shares the same problem. This characterizes the work as an action research. The case study 
supported both the elaboration of the guide and the simulation of the specific functionality 
for the university information system, demonstrated through the User Manual Module 
"Risk Management" proposed for the Integrated System of Property, Administration and 
Contracts (SIPAC). This manual has been prepared in order to facilitate the use of this tool 
if it will be incorporated into the university information system. As research results, a risk 
management model for UFRN was elaborated and a simulation of an informational tool, 
which is able to manage risks related to events that may affect the achievement of 
institutional objectives, was provided to the university administration. 

 

KEY-WORDS: Enterprise Risk Management; IFES; Corporative Governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

O principal propósito do gerenciamento de riscos é garantir que os objetivos de 

uma organização venham a ser atingidos por meio da mitigação dos riscos inerentes a sua 

atividade. 

Segundo Carvalho Neto e Silva (2009), o gerenciamento de risco é um processo 

necessário, lógico e sistemático para organizações identificarem e avaliarem riscos e 

oportunidades, visando melhorar a tomada de decisões e a avaliação de desempenhos. 

Existem algumas normas reconhecidas mundialmente que dispõem sobre gestão 

de riscos, como é o caso do Enterprise Risk Management
1 (ERM), Management of Risk – 

Principles and Concepts
2 (Orange Book

3) e Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes 

(ISO
4 31000), editadas pelo COSO

5, pelo Tesouro Britânico (HM Treasury
6) e pela 

ABNT7, respectivamente. 

Essas normas têm como objetivo oferecer uma metodologia ou sistemática 

adequada para a implantação e aprimoramento da gestão de riscos. Enquanto o 

Gerenciamento de Riscos Corporativos amplia o alcance dos controles internos de uma 

organização, de modo a adotar um processo completo de gerenciamento de riscos, a ISO 

31000 estabelece um número de princípios que precisam ser atendidos para tornar a gestão 

de riscos mais eficaz. Já o Orange Book é um modelo de gerenciamento de riscos com viés 

governamental e apresenta metodologia específica para a classificação dos riscos. 

Para Cury (2000), a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo 

no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a 

executar. Portanto, suas unidades devem trabalhar de forma harmônica e integrada. 
                                                           
1 Gerenciamento de Riscos Corporativos em português. 
2 Gestão de Riscos – Princípios e Conceitos em português. 
3 Livro Laranja em português. 
4 International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização em 
português. 
5 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Comitê das Organizações 
Patrocinadoras da Comissão Treadway em português. 
6 Tesouro de Sua Majestade em português. 
7 Sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES), vinculada ao Ministério da Educação, que tem como finalidade a 

prestação de serviços educacionais. Conforme o Relatório de Gestão referente ao exercício 

de 2014, sua comunidade acadêmica é formada por mais de 30.000 estudantes, 3.000 

servidores técnico-administrativos e 2.000 docentes efetivos (UFRN, 2015). Nos últimos 

quatro anos ela tem executado despesas que ultrapassam o montante de um bilhão de reais 

ao ano. Por todos esses motivos, entende-se como essencial uma gestão eficiente, com 

objetivos e macroprocessos institucionais bem definidos, proativa e capaz de gerenciar os 

riscos que possam influenciar no alcance de seus objetivos. 

As unidades de auditoria interna têm um papel muito importante na avaliação dos 

riscos e no aprimoramento da gestão, especialmente por serem consideradas órgãos de 

assessoramento. Segundo o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), a 

auditoria interna auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

gerenciamento de riscos, controle e governança. 

No âmbito do controle, o próprio Tribunal de Contas da União (TCU), por meio 

do Acórdão nº 821/2014 – Plenário, reconheceu a importância do gerenciamento de riscos 

nas organizações ao afirmar ser de sua competência a intensificação de ações que 

promovam a melhoria da gestão de riscos e dos controles da Administração Pública (TCU, 

2014). 

A unidade de Auditoria Interna da UFRN até o presente momento não tem 

realizado trabalhos de auditoria na área de gestão de riscos. Crê o autor da pesquisa que o 

principal motivo pela não realização desse tipo de trabalho é a ausência de um ambiente 

favorável, tanto pela inexistência de um modelo de gestão de riscos, quanto de 

funcionalidade específica no seu sistema de informação, capaz de registrar os 

componentes essenciais à implantação de uma gestão orientada a riscos. Essa questão 

orientou a presente pesquisa, nos moldes em que foi definida neste trabalho. 
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1.2 PROBLEMA E OBJETIVOS 

Diante de todo o exposto na introdução, surge o seguinte questionamento: Como 

viabilizar a realização de atividades de auditoria baseada em riscos na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte? 

Acredita-se que a adoção de um modelo de gestão de riscos pela UFRN, definido 

a partir dos macroprocessos de suas unidades estratégicas8, com a implementação de 

funcionalidade específica em seu sistema de informação, viabilizaria a realização de 

atividades de auditoria baseada em riscos pela unidade de Auditoria Interna da UFRN. 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa consiste na elaboração de um modelo de gestão de 

riscos para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar o Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior 

(GERIFES); 

2. Simular um módulo para o sistema de informação da UFRN com base nos 

principais modelos de gestão de riscos, capaz de registrar seus componentes; 

3.  Elaborar o Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” proposto para o 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Alguns fatores contribuem com a realização desta pesquisa. Estudos científicos, 

como os artigos de Ching e Colombo (2013) e de Pommerening e Bencke (2011), 

evidenciam bem a relevância da gestão de riscos e da auditoria baseada em riscos nas 

organizações. Enquanto o primeiro artigo trata de análise realizada em 10 companhias para 

verificar a adoção de boas práticas na área de gestão de riscos, o segundo ressalta os 

                                                           
8 Entende-se por unidades estratégicas da UFRN suas oito pró-reitorias, definidas no Regimento Interno da 
Reitoria como sendo órgãos auxiliares da direção superior incumbidos de funções de assessoramento, 
supervisão, coordenação e fomento de atividades estratégicas específicas, em consonância com o PDI (Plano 
de Desenvolvimento Institucional) da Universidade. 
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benefícios percebidos na Cooperativa Agroindustrial Alfa, em Santa Catarina, ao realizar 

auditoria baseada em riscos. 

Tanto instituições públicas quanto empresas privadas têm realizado trabalhos de 

auditoria nessa área. Como exemplo, pode-se citar o Banco Central do Brasil, o Banco do 

Nordeste e a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, no âmbito público. Já 

no âmbito privado, a Celesc, empresa do ramo de energia elétrica, e a Mapfre, empresa do 

ramo de seguros. 

O fator principal, no entanto, é a existência de diversas recomendações do 

Tribunal de Contas da União a várias Instituições Federais de Ensino Superior quanto à 

necessidade da existência de uma gestão orientada a riscos e da realização de auditorias 

baseadas em risco, conforme demonstrado no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 – Recomendações do TCU sobre gestão de riscos a IFES  

Acórdão Universidade Recomendações 

3821/2014 
Plenário 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

9.17.3 estruture mais adequadamente as práticas de planejamento 
estratégico adotadas pela organização, com vistas a implementação 
futura de uma gestão orientada à governança e à gestão de riscos. 

3392/2013 
Plenário 

Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA) 

9.2.5 adote política de gestão de riscos, permitindo que o planejamento 
de auditoria seja voltado para a mitigação desses riscos (...). 

3388/2013 
Plenário 

Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) 

9.1.5 adote providências com vistas a sanar as inconformidades 
relativas à ausência de trabalho específico de avaliação de riscos, 
realizado pela Audin ou pela própria UFPE (...). 

3383/2013 
Plenário 

Universidade Federal 
da Grande Dourados 

(UFGD) 

9.1.2.1 ausência de avaliação de riscos sistematizada no âmbito da 
UFGD, impossibilitando que a realização do planejamento das 
atividades da Audin tenha como foco as fragilidades detectadas. 

3466/2014 
Plenário 

Universidade Federal 
do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 

9.2.2 envide esforços para desenvolver e formalizar, com base em 
metodologia adequada, política de gestão de riscos, ainda que por 
etapas sucessivas, até alcançar a cobertura de seus principais processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

O Quadro 1 evidencia recomendações exaradas pelo TCU a cinco universidades 

federais. No entanto, trata-se apenas de uma relação ilustrativa, uma vez que diversas 

outras universidades e institutos federais foram notificados com recomendações da mesma 

natureza. Para o TCU (2013), a gestão de riscos contribui para a boa governança 

corporativa ao aumentar a chance de que os resultados pretendidos sejam atingidos. Dias 

(2011, p. 57) define governança corporativa como o conjunto de práticas que tem por 

finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
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interessadas, ou seja, investidores, empregados e credores. Acrescenta ainda que seu 

objetivo principal é dar maior transparência, equidade de tratamento dos acionistas e 

prestação de contas. 

Segundo De Oliveira Junior, Gomes e Machado (2015, p. 29), são poucos os 

órgãos e entidades públicas no Brasil que possuem políticas ou práticas de gestão de riscos 

formalmente estabelecidas. No entanto, elas dispõem de elementos de resposta (controles 

internos) que, identificados e avaliados, consoante metodologia apropriada, podem ser 

aperfeiçoados, contribuindo assim para a melhoria da governança e para o alcance dos 

objetivos organizacionais. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este Relatório Técnico é constituído por seis capítulos: i. introdução; ii. 

metodologia da pesquisa; iii. controle na Administração Pública; iv. gestão de riscos; v. 

resultado da pesquisa; e vi. considerações finais. Além disso, conta com um apêndice: 

Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” proposto para o Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 

Na introdução é apresentada a contextualização e a problemática envolvida, ou 

seja, o que motivou o autor a desenvolver a pesquisa. São apresentados, também, a 

justificativa e os objetivos geral e específicos. 

No capítulo 2 é descrita a metodologia utilizada pelo autor, os procedimentos 

metodológicos adotados e a limitação da pesquisa. 

Os dois capítulos subsequentes foram escritos com o objetivo de fundamentar o 

estudo. O capítulo 3, “Controle na Administração Pública”, visa situar as unidades de 

Auditoria Interna dentro do controle administrativo. Já o quarto capítulo, “Gestão de 

Riscos”, aborda o tema principal da pesquisa. Apresenta a definição de gestão de riscos, 

mostra sua importância para as organizações, evidencia o seu processo de implantação e 

seus estágios de maturidade. Finaliza descrevendo os principais modelos de gestão de 

riscos e identificando os pontos fortes e fracos de cada um deles. 
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Enquanto o quinto capítulo apresenta o resultado da pesquisa, o sexto e último 

traz algumas considerações acerca dos benefícios a serem desfrutados pela UFRN, e 

eventuais IFES que venham a adotar o modelo de gestão de riscos proposto. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e qualitativa. Aplicada, 

pois tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática; exploratória porque 

visa proporcionar maior familiaridade com os processos institucionais da universidade, 

tendo como objetivo principal propor-lhe um modelo capaz de gerenciar de forma 

sistemática seus riscos; e qualitativa porque envolve tanto atribuição de significados 

quanto interpretação de fenômenos para alcançar os objetivos propostos. Segundo Matias-

Pereira (2010, p. 71), a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como 

análise documental, bibliográfica, pesquisa-ação e estudo de caso. Matias-Pereira (2010, p. 

72 e 73) considera pesquisa documental aquela realizada a partir de matérias que não 

receberam tratamento analítico, diferenciando-se da pesquisa bibliográfica, que envolve 

materiais já publicados, constituído de livros, artigos de periódicos e atualmente com 

material disponibilizado na internet. Para o mesmo autor, a pesquisa-ação é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo, no qual os pesquisadores e participantes representativos do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo; já o estudo de caso envolve uma análise 

profunda e exaustiva de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento.  

Enquanto a pesquisa bibliográfica foi utilizada para subsidiar a elaboração do guia 

de gestão de riscos em IFES, a pesquisa documental foi empregada com o objetivo de 

conhecer a estrutura organizacional e os macroprocessos da UFRN. O autor da pesquisa é 

lotado na unidade de Auditoria Interna da universidade e compartilha do mesmo problema 

da gestão, caracterizando assim a pesquisa-ação. Já o estudo de caso, que envolveu uma 

das unidades estratégicas da UFRN, contribuiu tanto para a elaboração do guia de gestão 

de riscos em IFES, como para levantar os seus componentes, utilizados na simulação do 

módulo proposto para o sistema de informação da universidade. 
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2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise documental foi realizada com base no estatuto e organograma da UFRN, 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Regimento Interno da Reitoria e Relatório de Gestão do exercício de 2014. 

A pesquisa bibliográfica se deu a partir das publicações dos três principais 

modelos de gestão de riscos, artigos científicos, papers, manuais, guias, informativos e 

livros. 

No que se refere ao estudo de caso, a pró-reitora da Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGESP) foi consultada no sentido de saber do seu interesse em participar do 

estudo. Ela, de imediato, aceitou e informou que já havia planejado dar início ao processo 

de gerenciamento dos riscos de sua unidade. Nesse sentido, foram realizadas reuniões com 

os gestores da PROGESP com o objetivo de identificar os componentes da gestão de 

riscos, conforme detalhado mais adiante no Quadro 2. 

No dia 26 de janeiro de 2015 foi discutido com a pró-reitora e o assessor técnico 

da PROGESP a aplicação do estudo de caso. Ficou acordado que seria importante uma 

explanação inicial a todos os gestores, visando familiarizá-los sobre o tema abordado. 

Como já constava no planejamento estratégico da unidade a realização de reuniões com 

suas diretorias, visando mapear ou otimizar os processos já existentes, ficou decidido que 

logo após o mapeamento, seria iniciado o processo de gerenciamento de riscos.   

No dia 27 de fevereiro de 2015 ocorreu a palestra de sensibilização com os 

gestores da PROGESP, incluindo tanto os dirigentes das unidades operacionais 

(coordenadorias), quanto das unidades táticas (diretorias). Estava presente, também, o 

responsável pela unidade estratégica, ou seja, a pró-reitora. A palestra foi proferida pelo 

próprio autor da pesquisa e teve como objetivo apresentar os principais conceitos de gestão 

de riscos, bem como discorrer sobre a metodologia a ser empregada na identificação dos 

eventos e demais componentes da gestão de riscos. 
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A partir do mês de março iniciaram-se as reuniões com as três diretorias da 

PROGESP: Diretoria de Administração de Pessoas (DAP), Diretoria de Desenvolvimento 

de Pessoas (DDP) e Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS). Apresenta-se a 

seguir o Quadro 2 com as datas das reuniões realizadas. 

Quadro 2 – Reuniões realizadas com as diretorias da PROGESP  

Data Diretoria 
05/03/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
10/03/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
11/03/15 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
18/03/15 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
19/03/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
24/03/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
25/03/15 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
26/03/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
31/03/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
15/04/15 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
16/04/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
17/04/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
22/04/15 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
23/04/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
24/04/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
04/05/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
06/05/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
12/05/15 Diretoria de Administração de Pessoas 
13/05/15 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
14/05/15 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Durante os encontros foram identificados os componentes da gestão de riscos de 

nove objetivos operacionais (subprocessos), descrito no quadro a seguir: 

Quadro 3 – Objetivos operacionais cujos componentes da gestão de riscos foram levantados  

Subprocesso Diretoria Associada 
Acidente em serviço Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
Avaliação da capacidade laboral Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 
Averbação por tempo de contribuição Diretoria de Administração de Pessoas 
Cessão Diretoria de Administração de Pessoas 
Concessão de retribuição por titulação – RT Diretoria de Administração de Pessoas 
Incentivo à qualificação Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
Progressão por capacitação Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
Remoção de ofício Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
Vacância por falecimento Diretoria de Administração de Pessoas 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 
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As reuniões contavam com a participação de todos os servidores envolvidos nos 

subprocessos. Inicialmente, as discussões eram voltadas para a definição do fluxograma do 

subprocesso (mapeamento). Posteriormente, iniciava-se o levantamento dos componentes 

da gestão de riscos. Considerando que a técnica utilizada para identificação dos eventos foi 

“Realização de Oficinas com Facilitadores”9, os procedimentos foram adotados 

obedecendo a seguinte ordem: i. enquanto se realizava o mapeamento do subprocesso, o 

facilitador10, por ter experiência na área de controle, listava eventuais riscos que poderiam 

influenciar no alcance do objetivo do subprocesso; ii. uma vez finalizado o mapeamento, o 

facilitador apresentava aos gestores os riscos identificados11, encorajando-os a 

identificarem novos riscos; e iii. após a identificação dos eventos, iniciava-se o 

levantamento dos demais componentes da gestão de riscos12: classificação, definição da 

resposta ao risco, estabelecimento de planos de ação e/ou de contingência e gestão do 

risco. 

Apesar de detalhado no referencial teórico deste relatório e, especialmente, no 

Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (GERIFES), 

entende-se como importante um breve resumo sobre os componentes da gestão de riscos. 

Uma vez definido o fluxograma do subprocesso, o passo seguinte consistia na 

identificação dos eventos que poderiam influenciar no seu resultado. Esses eventos têm 

origem tanto dentro da própria organização quanto fora dela. Os eventos de origem interna 

estão geralmente relacionados a questões de pessoal, infraestrutura, de processo, 

tecnológicas, de conformidade ou comunicação. Já os eventos de origem externa estão 

associados a questões políticas, sociais, ambientais, econômicas, ou de imagem.  

A classificação do risco era definida a partir do produto entre a probabilidade do 

evento ocorrer e o seu provável impacto. Para isso, foram utilizadas escalas de 01 a 05 para 

cada uma dessas variáveis. O grau de risco, por sua vez, recebia a seguinte classificação: 

baixo, moderado, alto ou muito alto. 

                                                           
9 O Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (GERIFES) prevê uma outra 
técnica de identificação de eventos, qual seja “Análise de Fluxo de Subprocessos”.  
10 O próprio autor da pesquisa. 
11 Os riscos identificados com o auxílio do facilitador eram ratificados pelos gestores presentes. 
12 Durante as reuniões, todas as informações eram armazenadas em planilha eletrônica. 
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A etapa seguinte visava definir a resposta ao risco. Conforme demonstrado na 

palestra de sensibilização, os gestores poderiam apresentar as seguintes resposta ao risco: 

aceitar, mitigar, transferir ou evitar. Considerando que a resposta mais comum era mitigar, 

o passo seguinte consistia no estabelecimento de planos de ação e/ou de contingência. 

Enquanto os planos de ação correspondem ao conjunto de medidas adotadas pela 

gestão com o objetivo de diminuir a probabilidade dos eventos ocorrerem, os planos de 

contingência podem ser definidos como um conjunto de medidas a serem adotadas pela 

gestão caso algum risco venha a se materializar, visando diminuir o seu impacto. O 

objetivo dos planos de ação e/ou de contingência é justamente reduzir o risco a um patamar 

aceitável, ou seja, coerente com o apetite a risco da organização. 

A última etapa das reuniões consistia na gestão do risco, ou seja, na sua 

reclassificação. Foi realizada a gestão dos riscos apenas dos eventos cujos planos de ação 

já haviam sido implementados e estavam em pleno funcionamento. Evidencia-se de forma 

mais detalhada essa limitação no subitem 2.2 “Limitação da Pesquisa”. 

Os componentes da gestão de riscos levantados nas reuniões foram inseridos e 

compilados no módulo proposto para o sistema de informação da universidade. Com base 

nas informações registradas no referido módulo foi possível a geração dos seguintes 

relatórios (Quadro 4): 

Quadro 4 – Relatórios disponíveis no módulo "Gestão de Riscos" proposto para o SIPAC  

Referência Relatório Gerado 

Macroprocessos 
Macroprocessos por classificação 
Processos ou macro objetivos por macroprocesso 
Subprocessos ou objetivos estratégicos por macroprocessos 

Eventos 

Eventos por macroprocesso 
Eventos por processo ou macro objetivo 
Eventos por subprocesso ou objetivo estratégico 
Eventos por tipo de risco 
Eventos por tipo de objetivo 
Evento por cadastrador 

Planos de Ação e 
de Contingência 

Planos de ação por macroprocessos 
Planos de ação por processo ou macro objetivo 

Planos de ação por subprocesso ou objetivo estratégico 

Planos de ação de eventos por cadastrador 
Planos de contingência por macroprocessos 
Planos de contingência por processo ou macro objetivo 

Planos de contingência por subprocesso ou objetivo estratégico 

Planos de contingência de eventos por cadastrador 
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Resposta ao Risco Eventos por resposta ao risco 

Risco Inerente x 
Risco Residual 

Risco inerente x risco residual por macroprocesso 
Risco inerente x risco residual por processo ou macro objetivo 
Risco inerente x risco residual por subprocesso ou objetivo estratégico 
Risco inerente x risco residual de evento por cadastrador  

Grau de Risco Eventos por grau de risco 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Todos os 23 relatórios evidenciados no Quadro 4 estão demonstrados no Manual 

de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” proposto para o SIPAC (Apêndice A). Essa 

ferramenta informacional foi concebida concomitantemente com a elaboração do Guia de 

Gestão de Riscos em IFES. 

2.2 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Apesar do modelo de gestão de riscos ter sido concebido para ser adotado em toda 

a universidade, o estudo de caso foi aplicado em apenas uma das oito unidades estratégicas 

da UFRN, qual seja, a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP). 

Além disso, foram levantados apenas os componentes da gestão de riscos 

referentes aos objetivos operacionais (subprocessos), por serem menos subjetivos que os 

objetivos estratégicos. No entanto, os procedimentos a serem utilizados são os mesmos, 

alterando apenas o grau de subjetividade envolvido. 

Em função da natureza e delimitação temporal desta pesquisa, a sexta e penúltima 

etapa do processo de gestão de riscos, denominada “Gestão de Riscos”13, não pôde ser 

integralmente validada. Essa etapa consiste na reclassificação do risco, ou seja, verificar se 

a implementação dos planos de ação e/ou definição dos planos de contingência foram 

suficientes para reduzir o risco a um patamar aceitável.  

Apesar das limitações da pesquisa citadas, acredita-se que tais limitações não 

foram suficientes para comprometer substancialmente a elaboração do modelo de gestão de 

riscos proposto, prejudicando tão somente a validação dos aspectos mencionados. 

                                                           
13 Detalhada no subitem 5.2.2.6 do Guia de Gestão de Riscos em IFES (Apêndice A). 
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3. CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Segundo De Castro (2011, p. 293), o controle na Administração Pública pode ser 

compreendido como o conjunto de métodos e procedimentos adotados pela entidade, para 

salvaguardar os atos praticados pelo gestor e o patrimônio sob sua responsabilidade, 

conferindo fidedignidade aos dados contábeis e segurança às informações deles 

decorrentes.  

Já Alexandrino e Paulo (2010, p. 758) definem o controle como o conjunto de 

instrumentos que o ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria administração 

pública, os Poderes Judiciário e Legislativo, e ainda o povo, diretamente ou por meio de 

órgãos especializados, possam exercer o poder de fiscalização, orientação e revisão da 

atuação administrativa de todos os órgãos, entidades e agentes públicos, em todas as 

esferas de Poder. 

O controle administrativo pode ser classificado de diversas maneiras. Carvalho 

Filho (2005) apresenta a seguinte classificação: i. quanto à natureza do controlador: 

legislativo, judicial ou administrativo; ii. quanto à sua extensão: interno ou externo; iii. 

quanto à sua natureza: de legalidade ou de mérito; iv. quanto ao âmbito da administração: 

por subordinação ou por vinculação; v. quanto à oportunidade: prévio, concomitante ou 

posterior e, finalmente, vi. quanto à iniciativa: de ofício ou provocado. 

Para fins desta pesquisa, será abordado apenas a classificação do controle quanto à 

sua extensão, uma vez que são as unidades de auditoria, integrantes dos controles interno e 

externo, que têm a competência para realizar trabalhos de auditoria baseada em risco. 

De Castro (2011, p. 373) sustenta que a auditoria do Sistema de Controle Interno 

(hoje SFC/CGU) representa para o Governo Federal o mesmo papel da auditoria interna, 

que, por sua vez, deve assessorar o Governo e, ao mesmo tempo, apoiar o controle externo, 

informando qualquer fato de que tiver conhecimento e que resulte ou possa resultar em 

prejuízo para a Administração Pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

Já o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, conforme estabelecido no art. 71 da Constituição Federal do 

Brasil (Brasil, 1988). 



29 
 

3.1 CONTROLE EXTERNO 

Conforme se depreende da definição de Alexandrino e Paulo (2010), o controle 

pode ser exercido por diversos órgãos, entidades, agentes públicos e pela própria 

sociedade. Para De Castro (pag. 267 a 283), existem quatro formas de se exercer o controle 

externo: i. controle entre os poderes (sistema de freios e contrapesos da Constituição 

Federal); ii. controle de contas, pelos Tribunais de Contas; iii. controle social, pela 

população; e iv. controle pelos conselhos fiscais. 

Discorrer-se-á apenas sobre o controle de contas previsto no art. 71 da CF, 

exercido pelo Tribunal de Contas da União, já que esse órgão é o único responsável pela 

realização de auditorias externas no âmbito da Administração Pública brasileira. 

Em 16 de julho de 1992 foi instituída a Lei Federal nº 8.443, dispondo sobre a Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de garantir que a autonomia 

dada aos administradores viesse acompanhada da correta aplicação dos recursos públicos, 

sob pena de serem responsabilizados. 

A referida lei estabelece em seu art. 5º a jurisdição do TCU, ficando obrigados a 

prestar-lhe contas os responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, das unidades dos 

Poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal; os responsáveis por entidades 

dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais 

e prestem serviço de interesse público ou social e aqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário (BRASIL, 1982). 

Para dar conta de tantas atribuições, o TCU conta com o apoio do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal (SCIPEF), que disponibiliza relatórios anuais 

de contas, realiza tomada de contas especiais e verifica os atos de admissão e 

aposentadoria, conforme disposto na própria Lei Orgânica daquele órgão. 

3.2 CONTROLE INTERNO 

A lei Federal nº 10.180 de 6 de fevereiro de 2001 criou o Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal, que tem como objetivo avaliar a ação governamental e 
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de gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e apoiar o controle externo no 

exercício de sua missão institucional. 

O SCIPEF é constituído: 

i. Pela Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda (SFC/MF), 

como órgão central; 

ii. Pelas Secretarias de Controle Interno do Ministério da Defesa, do Ministério das 

Relações Exteriores, da Casa Civil e da Advocacia-Geral da União, como órgãos 

setoriais; 

iii. Pelas Unidades de Controle Interno dos comandos militares, como unidades 

setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; e 

iv. Pelas Gerências Regionais de Controle Interno (GRCI) nos Estados, como 

unidades regionais. 

Em 06 de abril de 2001 foi editada a Instrução Normativa 01 pela SFC definindo 

diretrizes, princípios, conceitos e aprovando normas técnicas para a atuação do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

3.2.1 Auditoria Interna 

As unidades de auditoria interna das IFES não integram o SCIPEF, no entanto, 

estão sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica conforme disposto no capítulo 

10, subitem 9 da IN SFC 01/2001 (Brasil, 2001).  

Segundo a mesma IN, a auditoria interna constitui-se em um conjunto de 

procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento 

indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os 

desvios gerenciais da entidade à qual está vinculada (BRASIL, 2001).  

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a auditoria interna constitui o 

conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, 

adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, 

financeiras e operacionais da Entidade (CFC, 2008).  
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Já o IIA considera a auditoria interna uma atividade independente e objetiva de 

avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização. Auxilia na realização dos objetivos organizacionais a partir da aplicação de 

uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos 

de gerenciamento de riscos, controle e governança (IIA, 2014). 

Percebe-se que das três definições de auditoria interna apresentadas, a única que 

se alinha à auditoria baseada em riscos é a do IIA, uma vez que segundo ele, a auditoria 

interna visa avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos. 

3.2.1.1 Auditoria Baseada em Riscos 

Segundo De Cicco (2007, p. 1) a auditoria baseada em riscos tem sido a nova 

ênfase dos auditores internos nas últimas décadas. 

O IIA do Brasil define auditoria baseada em riscos como uma metodologia que 

associa a auditoria interna ao arcabouço global de gestão de riscos de uma organização. 

Possibilita que uma auditoria interna dê garantia ao conselho diretivo de que os processos 

de gestão de riscos estão gerenciando os riscos de maneira eficaz em relação ao apetite por 

riscos. 

Ao falar em arcabouço global, o IIA está se referindo à estrutura de gestão de 

riscos, definido pela ABNT na ISO 31000 (2009, p. 2) como sendo um conjunto de 

componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a 

concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão 

de riscos em toda organização. 

Já o “apetite por riscos” é definido pelo COSO (2007, p. 20) como a quantidade 

total de riscos que uma companhia ou outra organização está disposta a aceitar na busca de 

sua missão (ou visão). 

Até o surgimento da auditoria baseada em riscos, os trabalhos de auditoria 

possuíam um viés bastante retroativo, realizados com base em fatos pretéritos, ou seja, atos 

de gestão já praticados. A pró-atividade tem sido, desde muito tempo, um anseio dos 

auditores internos. 
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Pommerening e Bencke (2011) denominam essa forma tradicional de se fazer 

auditoria como convencional. Ao abordar a auditoria baseada em riscos com o objetivo de 

conhecer suas vantagens frente à auditoria convencional praticada na Cooperativa 

Agroindustrial Alfa (Cooperalfa), de Chapecó, Santa Catarina/SC, eles apresentaram uma 

tabela demonstrando as características de cada uma dessas abordagens, o qual é 

evidenciada na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 – Características das auditorias convencional e baseada em riscos  

Aspecto Auditoria Convencional Auditoria Baseada em Riscos 
Foco Demonstrações Financeiras Foco no negócio 

Direção Conformidade Performance 

Enfoque Transações Risco e processo 

Equipe Basicamente de auditores Equipe multidisciplinar 

Relatório Parecer, carta de recomendações Parecer, análise dos riscos e sugestões de melhoria 

Fonte: Pommerening e Bencke, 2011 (adaptado) 

A auditoria baseada em riscos traz muitos benefícios para as organizações. 

Destaca-se, como um dos mais importantes, uma maior receptividade dos trabalhos de 

auditoria por parte dos gestores, justamente por deixar de lado esse viés retroativo e passar 

a se preocupar com o gerenciamento dos riscos que podem comprometer os objetivos 

institucionais. 
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4. GESTÃO DE RISCOS 

4.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE GESTÃO DE RISCOS 

Segundo o COSO (2007, p. 6), o gerenciamento de riscos corporativos é o 

processo conduzido em uma organização pelo Conselho de Administração, pela diretoria 

executiva e pelos demais funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias 

formuladas para identificar, em toda a organização, eventos em potencial, capazes de afetar 

a referida organização, e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o seu 

apetite a risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da entidade. 

A definição do COSO reflete alguns conceitos fundamentais, os quais são 

destacados no Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 – Conceitos fundamentais na definição de gerenciamento de ricos do COSO  

Conceitos Envolvidos na Definição de Gerenciamento de Riscos 
• Um processo contínuo e que flui pela 

organização; 
• Conduzido pelos profissionais em todos os 

níveis da organização; 
• Aplicado à definição das estratégias; 
• Aplicado em toda a organização, em todos os 

níveis e unidades, e inclui a formação de uma 
visão de portfólio de todos os riscos a que ela 
está exposta; 

• Formulado de modo que identifique eventos em 
potencial, cuja ocorrência poderá afetar a 
organização, e que administre os riscos de acordo 
com o seu apetite a risco; 

• Capaz de propiciar garantia razoável para a 
diretoria executiva e para o conselho de 
administração de uma organização; 

• Orientado para à realização de objetivos em uma 
ou mais categorias distintas, mas dependentes. 

Fonte: Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada, 2007 

Segundo a ABNT (2009, p. 2), a gestão de riscos compreende um conjunto de 

atividades coordenadas com o objetivo de dirigir e controlar uma organização no que se 

refere a riscos. 

O Orange Book (2004, p. 9) define riscos como a incerteza do resultado de ações 

ou eventos, seja ela decorrente de oportunidades (incertezas positivas) ou ameaças 

(incertezas negativas). O risco deve ser avaliado com base na combinação da probabilidade 

de algum evento vir a acontecer com o seu eventual impacto. 

Assi (2012, p. 87) corrobora com as definições apresentadas anteriormente ao 

afirmar que o gerenciamento de riscos não apenas permite identificar, avaliar e administrar 

riscos diante de incertezas, como também integra o processo de criação e preservação de 
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valor. Por esse motivo, fica evidente que o gerenciamento de riscos corporativos é um 

processo conduzido pelo conselho de administração, pela diretoria executiva, gestores e 

pelos demais colaboradores, e aplicado no estabelecimento de estratégias por meio de toda 

a organização. 

4.2 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS 

Os ricos quando não são gerenciados adequadamente influenciam no 

cumprimento dos prazos, no controle dos custos e na qualidade dos serviços prestados, ou 

seja, influenciam diretamente no alcance dos objetivos organizacionais. 

Segundo a ISO 31000, a gestão de riscos quando implementada adequadamente 

propicia a uma organização algumas vantagens, conforme apresentado no Quadro 6: 

Quadro 6 – Vantagens na adoção da gestão de riscos segundo a ISO 31000  

Vantagens na Adoção da Gestão de Riscos 
Aumento na probabilidade de atingir os objetivos; 
Adoção de uma postura de gestão proativa; 
Identificação e tratamento dos riscos por toda a organização; 
Melhora na identificação de oportunidades e ameaças; 
Atendimento às normas internacionais e requisitos legais e regulatórios pertinentes; 
Melhora no reporte das informações financeiras; 
Melhora na governança; 
Melhora na confiança das partes interessadas; 
Estabelecimento de uma base confiável para o planejamento e tomada de decisão; 
Melhora nos controles; 
Alocação e utilização de forma mais eficaz quanto aos recursos para o tratamento de riscos; 
Melhora na eficácia e eficiência operacional; 
Melhora no desempenho em saúde e segurança, bem como na proteção do meio ambiente; 
Melhora na prevenção de perdas e na gestão de incidentes; 
Minimização das perdas; 
Melhora na aprendizagem organizacional; e 
Aumento da resiliência da organização. 

Fonte: ISO 31000, 2009 

Dentre as inúmeras vantagens decorrentes da implantação da gestão de riscos 

descritas pela ISO 31000, destaca-se aquela que prevê uma melhora na eficiência 

operacional. Definida como algo que obtém resultados ou tem funcionamento esperado 
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com uma maior economia de recursos e/ou tempo14, a eficiência tem sido cada vez mais 

buscada pelas organizações. 

A Emenda Constitucional nº 19 de 1998, considerada por Miragem (2011, p. 28) o 

marco da reforma constitucional da Administração Pública, introduziu mais um princípio à 

Carta Magna, ampliando de quatro para cinco o rol dos princípios norteadores que regem a 

Administração Pública brasileira (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência). Segundo esse mesmo autor, uma das caraterísticas desse novo modelo de 

gestão adotado pelo Brasil (modelo gerencial) foi a adoção do controle da ação 

administrativa por resultado, ao invés de controle rígido procedimental da atuação 

administrativa (característico do modelo burocrático).  

O Instituto dos Auditores Internos do Reino Unido, por sua vez, apresenta os 

seguintes benefícios para as organizações que adotam o gerenciamento de riscos 

corporativos, evidenciado no Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 – Benefícios da adoção da gestão de riscos segundo o Orange Book  

Benefícios na Adoção da Gestão de Riscos 
Maior probabilidade de alcançar seus objetivos; 
Consolidação de relatórios de riscos à nível de administração; 
Compreensão melhor dos riscos chave e suas implicações; 
Identificação e compartilhamento de riscos de negócio transversais; 
Maior foco de gestão sobre questões que realmente importam; 
Menos surpresas ou crises; 
Mais foco em fazer as coisas certas da maneira correta; 
Aumento na probabilidade de iniciativas de mudança serem alcançada; 
Capacidade em assumir maiores riscos com melhores recompensas; e 
Maior informação ao assumir riscos e tomar decisões. 

Fonte: Orange Book, 2004 

4.3 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 

Enquanto a gestão de riscos corporativos está cada vez mais em evidência, muitas 

são as organizações que não têm adotado essa prática. No entanto, pouco se sabe sobre os 

motivos pelos quais isso ocorre. Em 2005 foi publicado um artigo por Beasley, Clune e 

Hermanson no Journal of Accounting and Public Policy
15 intitulado Enterprise risk 

                                                           
14 http://www.priberam.pt 
15 Jornal de Contabilidade e Política Pública. 
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management: An empirical analysis of factors associated with the extent of implementation 

(Gestão de riscos corporativos: uma análise empírica de fatores associados com o grau de 

implementação).  

Esse estudo visava examinar os fatores associados à fase de implementação da 

gestão de riscos em diversas organizações americanas e internacionais. Com base em 

dados recolhidos a partir de 123 organizações, concluiu-se que a implementação da gestão 

de riscos era mais positiva em organizações que possuíam diretores de riscos (CRO)16, 

conselhos administrativos independentes e diretores executivos (CEO)17 e financeiros 

(CFO)18 que se mostravam favoráveis ao processo de implantação. Constatou-se também 

que as organizações bancárias, de educação e seguro eram mais propícias à adesão do 

processo de gerenciamento de riscos.  

No Brasil, o Tribunal de Contas da União (2013) publicou um relatório, que 

subsidiou o Acórdão 2467/2013 – Plenário, com o objetivo de elaborar indicador que 

refletisse o grau de maturidade dos órgãos e entidades públicos em relação à gestão de 

riscos e aos controles internos. O resultado desse relatório traz um diagnóstico do processo 

de implantação da gestão de riscos na Administração Pública brasileira. Ele será melhor 

evidenciado no subitem 4.4.1 “Maturidade da Gestão de Riscos na Administração Pública 

Federal”. 

4.3.1 O Papel do Gestor no Processo de Implantação da Gestão de Riscos 

Mais adiante, especificamente no subitem 4.5 “ Principais Modelos de Gestão de 

Riscos”, onde os três modelos considerados neste trabalho são abordados de forma mais 

detalhada, ficará mais fácil de compreender o papel do gestor no processo de implantação 

da gestão de riscos. Apesar da ISO 31000 não deixar explícito, o COSO e o Orange Book 

são bem claros quanto a esse aspecto. 

O COSO (2007, p. 93) destaca que os diretores das unidades organizacionais são 

responsáveis pela administração dos riscos relativos aos objetivos de suas unidades. São 

                                                           
16 Sigla inglesa de Chief Risk Officer. 
17 Sigla inglesa de Chief Executive Officer. 
18 Sigla inglesa de Chief Executive Officer. 
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eles quem transformam estratégias em operações, identificam eventos, avaliam riscos e 

adotam respostas a riscos. 

O Orange Book (2004, p. 16), ao mencionar uma das abordagens mais utilizadas 

para identificar riscos, ressalta a importância de que a adoção de “comissões de avaliação 

de riscos” não deve prejudicar o entendimento do gestor de que é de sua competência o 

gerenciamento dos riscos organizacionais. 

Para Collier (2009, p. 99), cada gestor tem, pelo menos, parte de sua função 

associada à identificação, avaliação e comunicação de risco. Isso pode ocorrer com relação 

a riscos específicos ou genéricos, como é caso dos riscos associados à saúde e segurança 

no trabalho. Além dessas funções de gestão de risco, cada gerente tem também uma ampla 

responsabilidade no âmbito do gerenciamento de riscos corporativos, uma vez que eles têm 

consciência das mudanças ambientais, regulatórias, tecnológicas ou similares que afetam a 

organização. Não importa, portanto, se essas mudanças estão ou não associadas às suas 

responsabilidades funcionais específicas. 

Apesar da responsabilidade do gerenciamento de riscos ser de competência da 

gestão, isso não impede que ela possa se valer de outras unidades organizacionais para lhe 

auxiliar no seu processo de implantação. Conforme já citado anteriormente no subitem 

3.2.1 “Auditoria Interna”, o Instituto dos Auditores Internos do Brasil define a auditoria 

interna como uma atividade de consultoria que tem como propósito, dente outros, 

avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos. Logo, ela não 

só pode, como deve contribuir com o processo de implantação da gestão de riscos na 

organização. 

4.3.2 O Papel do Auditor no Processo de Implantação da Gestão de Riscos 

Em 2009 o Instituto dos Auditores Internos do Reino Unidade publicou um 

comunicado intitulado The role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management 

(O papel da Auditoria Interna no Gerenciamento de Riscos Corporativos). Segundo o IIA 

(2009, p. 3), o papel da auditoria interna é dar garantia ao conselho de administração ou 

órgão equivalente sobre a eficácia da gestão de riscos. Acrescentou ainda que a auditoria 

interna agrega valor à organização quando assegura que os riscos chave estão sendo 
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gerenciados adequadamente e que a organização possui uma estrutura efetiva de gestão de 

riscos e controle interno. Essa conclusão fora tomada com base em estudo que contava 

com a concordância dos conselheiros e dos auditores internos.  

O próximo subitem, “Maturidade da Gestão de Riscos”, trata da abordagem da 

auditoria interna no que se refere à gestão de riscos, que pode sofrer alterações a depender 

do seu grau de maturidade na organização. Além de dar garantia quanto a sua eficácia, a 

Auditoria Interna também pode ser usada como um órgão de consultoria. Vale salientar, 

porém, que ela não deve assumir responsabilidades de gestão, ou seja, as atividades de 

consultoria não poderão interferir no seu grau de independência e objetividade, 

principalmente no que se refere à sua competência primordial, que é de avaliar a eficácia 

da gestão de riscos. 

Pensando nisso, o próprio IIA do Reino Unido elencou algumas atividades que 

podem ser desempenhadas pela auditoria interna, bem como outras que devem ser evitadas, 

as quais são apresentadas na figura a seguir: 

 

Figura 1 – Atividades relativas a gestão de riscos desempenhadas pela Auditoria Interna 

 

 

Fonte: O Papel da Auditoria Interna no Gerenciamento de Riscos Corporativos, 2009 (traduzido) 
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As atribuições demonstradas no lado esquerdo da figura representam as atividades 

de garantia prestadas pela Auditoria Interna. Já do lado direito, estão as atividades que 

devem ser evitadas. São justamente as atividades apresentadas no meio da figura que 

requerem maior cautela por parte da Auditoria Interna. 

Na prática, quanto maior o grau de maturidade da gestão de riscos, menor será a 

necessidade das atividades de consultoria prestadas pela Auditoria Interna. Evidencia-se a 

seguir algumas dessas atividades: 

i. Colocar à disposição da gestão ferramentas e técnicas utilizadas pela auditoria 

interna para analisar riscos e controles de gestão; 

ii. Encorajar a implementação da gestão de riscos corporativos, aproveitando sua 

expertise em gestão de risco e controle, além do seu conhecimento global da 

organização; 

iii. Agir como facilitador em oficinas, promovendo o desenvolvimento de uma 

linguagem comum; 

iv. Agir como o ponto central para a coordenação, acompanhamento e elaboração de 

relatórios de riscos; e 

v. Apoiar os gestores na identificação das melhores formas de mitigar o risco. 

4.4 MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS 

Segundo De Cicco (2007, pág. 6), a gestão de riscos apresenta cinco estágios de 

maturidade: ingênuo, consciente, definido, gerenciado ou habilitado. Em seu manual de 

auditoria baseada em riscos ele apresenta algumas questões que podem ser usadas para 

auxiliar na identificação do grau de maturidade da gestão de riscos em uma organização. 

Ele estrutura algumas perguntas relacionadas a gestão de riscos e sugere, para cada um dos 

estágios, suas respectivas respostas. Dessa forma, uma vez aplicado esse questionário, é 

possível definir com maior facilidade o nível de adoção desse processo pela organização. O 

Quadro 8 a seguir evidencia esse questionário. 
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Quadro 8 – Identificando o estágio de maturidade da gestão de riscos 

Questão 
Resposta para cada Estágio 

Ingênuo Consciente Definido Gerenciado Habilitado 

Os objetivos da organização 
foram definidos? 

Possível 
Sim, mas a abordagem 

pode não ser 
consistente 

Sim Sim Sim 

A direção foi treinada para 
compreender os riscos e sua 
responsabilidade por eles? 

Não 
Algum treinamento 

limitado  
Sim Sim Sim 

Há sistema de pontuação 
para avaliar riscos? 

Não 
Improvável, sem 

definição de 
abordagem consistente  

Sim Sim Sim 

O apetite a risco da 
organização foi definido em 
termos do sistema? 

Não Não Sim Sim Sim 

Foram definidos e 
implementados processos 
para determinar os riscos? 

Não Improvável   
Sim, mas ainda 
não se aplica à 

organização toda 
Sim Sim 

Todos os riscos foram 
compilados em uma lista. Os 
riscos foram alocados a 
cargos específicos? 

Não 
Pode haver uma lista 

incompleta  

Sim, mas ainda 
não se aplica à 

organização toda  
Sim Sim 

Todos os riscos foram 
avaliados de acordo com o 
sistema de pontuação 
definido? 

Não 
Pode haver uma lista 

incompleta  

Sim, mas ainda 
não se aplica à 

organização toda 
Sim Sim 

As respostas para os riscos 
foram selecionadas e 
implementadas? 

Não 
Algumas respostas 

identificadas  

Sim, mas ainda 
não se aplica à 

organização toda 
Sim Sim 

A direção estabeleceu 
métodos adequados para 
monitorar os planos de ação? 

Não 
Alguns controles de 

monitoramento  

Sim, mas ainda 
não se aplica à 

organização toda 
Sim Sim 

Os riscos são analisados pela 
organização regularmente? 

Não 

Alguns riscos são 
analisados 

criticamente, mas não 
frequentemente  

Análises críticas 
regulares, 

provavelmente 
anuais 

Sim, de 
preferência 
a cada três 

meses 

Sim, de 
preferência 
a cada três 

meses 

A administração relata os 
riscos à direção quando suas 
respostas não foram 
suficientes para reduzi-los a 
um nível aceitável? 

Não Não 
Sim, mas pode 

não ser um 
processo formal 

Sim Sim 

Os gerentes dão garantia da 
eficácia de sua gestão de 
riscos?  

Não Não Não 
Algumas 

vezes 
Sim 

Gerentes são avaliados 
quanto ao seu desempenho 
na gestão de riscos? 

Não Não Não 
Algumas 

vezes 
Sim 

Fonte: Manual de Auditoria Baseada em Riscos, 2007 
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O grau de maturidade da gestão de riscos influencia na abordagem a ser adotada 

pela unidade de Auditoria Interna.  Para Griffiths (2006, p. 30), não é possível realizar 

atividades de auditoria baseadas em risco em organizações que apresentam graus de 

maturidade ingênua ou consciente. No entanto, em situações como essa, atividades de 

consultoria podem ser desenvolvidas com o objetivo de aprimorar o processo de gestão de 

riscos nessas organizações. 

O Quadro 9 apresenta as abordagens da Auditoria Interna para cada grau de 

maturidade sugerido por De Cicco (2007, pág. 5). 

Quadro 9 – Abordagem da Auditoria Interna com base na maturidade da gestão de riscos 

Grau de 
Maturidade Característica Principal Abordagem da Auditoria Interna 

Ingênuo 
Nenhuma abordagem formal 
desenvolvida para a gestão de 
riscos. 

Promove a gestão de riscos e se baseia em 
método alternativo de planejamento de 
auditorias. 

Consciente 
Abordagem para a gestão de 
riscos dispersa em “silos”. 

Promove abordagem corporativa de gestão 
de riscos e se baseia em método 
alternativo de planejamento de auditorias.  

Definido 
Estratégias e políticas 
implementadas e comunicadas; e 
apetite por riscos definido. 

Facilita a gestão de riscos e usa a avaliação 
dos riscos pela direção quando apropriado.  

Gerenciado 
Abordagem corporativa para a 
gestão de riscos desenvolvida e 
comunicada. 

Audita os processos de gestão de riscos e 
utiliza a avaliação dos riscos pela direção 
conforme apropriado.  

Habilitado 
Gestão de riscos e controles 
internos totalmente incorporados 
às operações. 

Audita os processos de gestão de riscos e 
utiliza a avaliação dos riscos pela direção 
conforme apropriado.  

Fonte: Implemente a ABR em sua Organização, 2007 

Apesar do processo de gestão de riscos apresentar cinco estágios diferentes, é 

importante frisar que nem todas as organizações necessitam atingir o estágio habilitado. 

Esse pensamento é compartilhado pelo TCU no Acórdão 2467/2013 – Plenário, ao citar 

que as organizações sujeitas a riscos mais críticos e que operam em ambientes de maior 

complexidade (sistema financeiro, por exemplo) precisam desenvolver maior competência 

em gestão de riscos do que outras que não operam nessas condições (TCU, 2013).  

4.4.1 Maturidade da Gestão de Riscos na Administração Pública Federal 

O TCU (2013) realizou trabalho de auditoria com o objetivo de avaliar o grau de 

maturidade da gestão de riscos em 65 entidades da Administração Pública Federal Indireta. 
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Foram avaliadas 26 autarquias, 02 fundações públicas, 20 empresas públicas e 17 

sociedades de economia mista. Da mesma forma que De Cicco (2207), o TCU levou em 

consideração cinco estágios de maturidade. Porém, com algumas divergências na 

nomenclatura. Os cinco estágios considerados pelo TCU foram: inicial, básico, 

intermediário, aprimorado e avançado. 

Para realizar esse diagnóstico, foi preciso ser desenvolvido um modelo próprio de 

avaliação da maturidade da gestão de riscos, uma vez que não há no Brasil um referencial 

que oriente sua estruturação na Administração Pública Federal. Para maiores 

esclarecimentos quanto à metodologia adotada, sugere-se consultar a íntegra do relatório 

de auditoria que subsidiou o Acórdão 2467/2013 – Plenário19. O resultado do trabalho que 

reflete o estágio de maturidade nas 65 entidades avaliadas é representado na Figura 2. 

Figura 2 – Maturidade da gestão de riscos da Administração Pública Federal 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União, 2013 

Embora o gráfico apresente o resultado global, foram realizados estudos por 

natureza (autarquia, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia 

mista) e por grupo de organizações (agências reguladoras, setor de petróleo, de transporte, 

elétrico e financeiro). Desses estudos, chegou-se às seguintes conclusões: i. as sociedades 

de economia mista têm a gestão de riscos mais desenvolvida que as empresas públicas, as 

quais, por sua vez, estão à frente das autarquias e fundações públicas; e ii. as organizações 

pertencentes aos setores de petróleo e financeiro apresentam melhores graus de maturidade 

de gestão de riscos, alcançando em média o estágio intermediário. 

                                                           
19

 Disponível em https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight. 
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Segundo o TCU (2013), as conclusões são bem coerentes porque a gestão de 

riscos tem origem no ambiente corporativo e é mais necessária em ambientes onde há 

maior incerteza quanto ao alcance de resultados. Além disso, pressupõe-se que as 

sociedades de economia mista e as empresas públicas (boa parte delas pertencentes ao 

setor de petróleo e financeiro) atuam em ambiente mais semelhante ao corporativo do que 

as autarquias e fundações públicas. 

4.5 PRINCIPAIS MODELOS DE GESTÃO DE RISCOS 

O objetivo desse capítulo é apresentar de forma resumida cada um dos três 

modelos de referência utilizados pelo autor para propor o modelo de gestão de riscos para a 

UFRN. Logo, seu propósito é ajudar o leitor a refletir sobre o processo de gestão de riscos 

na ótica de cada um desses modelos.  

A intenção dos modelos a seguir apresentados não é servir de manual de 

instruções detalhadas de como se deve gerenciar os riscos. Assim, a concepção e a 

implementação de estruturas e processos de gestão de riscos deverão levar em 

consideração as especificidades de cada organização no que diz respeito aos seus objetivos, 

qualificação técnica, produtos ou serviços prestados etc. 

Será apresentado nos itens 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3 a seguir os aspectos mais relevantes 

dos três modelos de gestão de riscos pesquisados, extraídos de suas próprias publicações.  

4.5.1 Enterprise Risk Management (ERM) 

Em 2001, o COSO iniciou um estudo com o intuito de ajudar as organizações a 

gerenciar riscos. Apesar da vasta literatura sobre o tema, o COSO concluiu que seria 

necessário a elaboração de uma estrutura de riscos. A PricewaterhouseCoopers20 foi 

contratada para conduzir o projeto, que culminou na publicação intitulada Enterprise Risk 

Management (ERM). 

                                                           
20 A PricewaterhouseCoopers, também chamada de PwC, é uma das maiores prestadoras de serviços 
profissionais do mundo nas áreas de auditoria, consultoria e outros serviços acessórios para todos os tipos 
de empresa. 
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Essa publicação fornece definições básicas, conceitos, categorias de objetivos, 

componentes e princípios de modo que seja estabelecida uma estrutura completa de 

gerenciamento de riscos corporativos. Ela se destina, também, a servir de base para que as 

organizações determinem se o seu gerenciamento de riscos corporativos é eficaz e, caso 

contrário, estabelece diretrizes para que assim os tornem. 

O processo de gestão de riscos, que segundo o COSO integra o modo pelo qual a 

administração gerencia a organização, é constituído por oito componentes. Esses 

componentes se inter-relacionam e servem de critério para determinar se o gerenciamento 

de riscos é eficaz ou não. A Figura 3 a seguir apresenta esses componentes e, em seguida, 

são descritos cada um deles. 

Figura 3 – Componentes da gestão de riscos segundo o COSO 

 

Fonte: Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada, 2007 
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Os oito componentes são retratados em um cubo tridimensional. As outras duas 

dimensões, parte superior e lateral, apresentam respectivamente os objetivos 

organizacionais e as unidades que devem gerenciar os riscos. 

4.5.1.1 Estrutura de Gestão de Riscos 

4.5.1.1.1 Ambiente Interno 

O ambiente interno é a base para todos os outros componentes do gerenciamento 

de riscos corporativos. Esse ambiente influencia o modo pelo qual as estratégias e os 

objetivos são estabelecidos; os negócios são estruturados; e os riscos são identificados, 

avaliados e geridos. Estes, por sua vez, influenciam no desenho e no funcionamento das 

atividades de controle, dos sistemas de informação e comunicação, bem como das 

atividades de monitoramento. 

Sendo influenciado pela história e cultura de uma organização, o ambiente interno 

compreende muitos elementos, inclusive os valores éticos da organização, a competência e 

o desenvolvimento de pessoal, a filosofia da administração referente à gestão de riscos e as 

maneiras pela qual são atribuídas alçada e responsabilidade.  

Serão descritos a seguir todos os elementos envolvidos no contexto do ambiente 

interno: 

i. Filosofia de gestão de riscos: A filosofia de gestão de riscos de uma organização 

é representada pelo conjunto de convicções e atitudes compartilhadas que 

caracterizam a forma pela qual a referida organização considera o risco em tudo 

aquilo que faz, desde o desenvolvimento e implementação de estratégias até as 

suas atividades do dia-a-dia. É muito importante que a administração reconheça 

que uma gestão de riscos eficaz contribui para a criação ou preservação de valor 

da organização. Apenas quando essa filosofia tiver sido absorvida pela 

organização, é que ela estará em condições de identificar e administrar os riscos 

com eficácia. Caso contrário, poderá ocorrer uma aplicação inaceitável e irregular 

do gerenciamento de riscos corporativos pelas unidades; 

ii. Apetite a riscos: O apetite a risco se refere ao nível de riscos que uma organização 

está disposta a aceitar na busca de valor. O apetite a risco reflete na filosofia de 
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gestão de riscos corporativos e, por sua vez, influencia a cultura e o estilo de 

operação. As organizações consideram o apetite a risco de forma qualitativa, 

classificando-o em categorias como elevado, moderado ou baixo, ou adotam, 

ainda, uma abordagem quantitativa, que reflete e equilibra as metas de 

crescimento e retorno aos riscos; 

iii. Conselho de administração: O conselho de administração é parte crítica do 

ambiente interno e influencia bastante os demais elementos que o integra. Um 

conselho de administração ativo e empenhado deve atuar com um grau de 

conhecimento gerencial e técnico capaz de desempenhar adequadamente sua 

responsabilidade de supervisão. Ele pode ser composto por membros da diretoria 

executiva, no entanto, para garantir a eficácia do ambiente interno, ele deve ter na 

sua composição uma maioria constituída por membros externos independentes; 

iv. Integridade e valores éticos: As organizações estabelecem procedimentos e 

normas que devem ser observadas por todos os seus colaboradores. É justamente 

com o fortalecimento dos valores éticos que as organizações valorizam sua 

reputação. Esse fortalecimento se dá por meio da internalização de que o 

comportamento ético compensa. A integridade da administração é fundamental, 

devendo ela servir de espelho e inspiração para os demais. Algumas ações podem 

ser adotadas pela gestão para criar um ambiente interno melhor, tais como 

incentivos de desempenho, maior divulgação dos códigos de conduta, 

desenvolvimento de canais de comunicação que permita a veiculação de 

informações relevantes pelos colaboradores e previsão de penalidades para 

aqueles que infrinjam as normas; 

v. Compromisso com a competência: A competência reflete no conhecimento e nas 

habilidades necessárias à execução de tarefas designadas. No entanto, é necessário 

que haja dentro da organização um bom programa de capacitação. As habilidades 

e os conhecimentos necessários, por sua vez, também dependem do grau de 

inteligência e experiências individuais; 

vi. Estrutura organizacional: É imprescindível que a organização esteja bem 

estruturada, ou seja, bem definida em termos de autoridade e responsabilidade, 

com linhas apropriadas de comunicação. Um exemplo disso seria o 

posicionamento da unidade de Auditoria Interna no organograma. Ela deve estar 
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disposta de modo tal que possa ter acesso irrestrito à alta administração, devendo 

o chefe de auditoria reportar-se a um nível da organização que permita à atividade 

de auditoria interna cumprir com as suas responsabilidades; 

vii. Atribuição de alçada e responsabilidade: Esse elemento está relacionado com a 

capacidade que as pessoas/equipes têm em adotar sua própria iniciativa ao abordar 

questões e solucionar problemas, bem como os limites dessa autorização. A 

depender da organização, o nível de autoridade é delegado para escalões inferiores 

ou são mais centralizadas. A delegação de autoridade é importante, no entanto 

deve sempre ser acompanhada por limites. Às vezes, o aumento da delegação 

ocorre propositadamente visando incentivar a criatividade e a iniciativa 

individual; 

viii. Padrões de recursos humanos: A forma como a organização enxerga seus 

colaboradores é essencial para o desenvolvimento de um excelente padrão de 

recursos humanos. A meritocracia é algo que deve ser cultivado pelas 

organizações. Transferências e promoções fundamentadas em avaliações de 

desempenho demonstram o empenho da organização com o progresso dos 

empregados qualificados. A maneira pela qual são realizadas as admissões 

também influencia. Normas de admissão dos indivíduos mais qualificados, com 

ênfase no histórico educacional, experiência de trabalho anterior, realizações 

anteriores, bem como comprovação da integridade e do comportamento ético, 

demonstra o compromisso de uma entidade com o profissional competente e 

digno de confiança. 

4.5.1.1.2 Fixação de Objetivos 

Uma vez verificado um ambiente interno adequado, o passo seguinte é estabelecer 

os objetivos. É necessário que eles existam para que a administração possa identificar e 

avaliar os riscos, bem como adotar as medidas necessárias para administrá-los. 

O pontapé inicial para a fixação dos objetivos é a “missão” da organização. A 

partir dela ou de qualquer outro documento com a mesma finalidade, a alta administração 

fixa objetivos estratégicos, formula estratégias e estabelece os objetivos da organização 

relativos às operações, à conformidade e à comunicação. 
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O gerenciamento de riscos requer que haja uma disseminação dos objetivos com 

todos os envolvidos, de modo que eles possam conhecê-los e contribuir mais efetivamente 

com o alcance desses resultados. 

Os objetivos são fixados no âmbito estratégico, estabelecendo uma base para os 

objetivos correlatos, os quais são descritos a seguir: 

i. Objetivos operacionais: Os objetivos operacionais referem-se à eficácia e à 

eficiência das operações da organização. Um conjunto nitidamente definido de 

objetivos operacionais, associados aos sub objetivos, é fundamental para o êxito 

da organização. Caso não haja essa definição clara, os seus recursos poderão ser 

mal aproveitados. 

ii. Objetivos de comunicação: A comunicação oferece suporte ao processo decisório 

da administração e ao acompanhamento das atividades e do desempenho da 

organização. São exemplos de relatórios que dão suporte aos administradores: 

resultados de programa de marketing, resultados da satisfação dos empregados e 

dos clientes e relatórios diários de estimativas de vendas. Existem também os 

relatórios que visam ao atendimento de demandas externas, tais como os 

destinados à acionistas, ao governo e à sociedade de uma forma geral. As 

demonstrações financeiras e notas explicativas são exemplos de relatórios 

voltados ao público externo. 

iii. Objetivos de conformidade: Esses objetivos estão relacionados à adoção de 

medidas específicas, de acordo com a leis/regulamentos, que poderão dispor sobre 

impostos, meio-ambiente, bem-estar social de empregados e comércio 

internacional. O histórico de conformidade de uma organização pode afetar de 

modo significativo, positivamente ou negativamente, a sua reputação perante a 

sociedade e o mercado. 

Conforme se depreende desse componente, os objetivos organizacionais recebem 

quatro classificações: i. estratégicos, ii. operacionais, iii. de comunicação e iv. de 

conformidade. Enquanto para essas duas últimas classificações a organização tem total 

controle sobre a sua capacidade de realizá-los, o mesmo não acontece com os objetivos 

estratégicos e operacionais. Ela está sujeita a eventos externos, como mudança de governo, 



49 
 

condições climáticas adversas e assim por diante, em que as ocorrências fogem ao seu 

controle.  

As organizações podem criar subcategorias para cada uma das quatro 

classificações. Os objetivos de comunicação, por exemplo, podem ser detalhados nas 

seguintes subcategorias: publicação de relatórios financeiros ou gestão de riscos 

corporativos sobre comunicação externa. 

Ao fixar os seus objetivos, as organizações necessitam sempre verificar se eles 

estão coerentes com o seu apetite a riscos. Um alinhamento falho poderá fazer com que os 

riscos aceitos sejam demasiadamente baixos para alcançar os objetivos, ou, por outro lado, 

que sejam aceitos riscos em demasia. 

Além do conceito de apetite a risco, já definido anteriormente, a gestão de riscos 

corporativos apresenta também o conceito de tolerância a risco, definido como a variação 

aceitável quanto à realização de um determinado objetivo. Em outras palavras, significa 

dizer que é possível se aceitar determinada margem de tolerância para alcançar 

determinados objetivos. Por exemplo, uma companhia fixa a sua meta de entregas pontuais 

em 98%, com uma variação aceitável na faixa de 97% a 100% das vezes; sua meta de 

treinamento prevê um índice de aprovação de 90%, com um desempenho aceitável de pelo 

menos 75%; e espera que o pessoal responda a todas as reclamações de clientes dentro de 

24 horas, mas aceita que até 25% das reclamações poderão receber uma resposta entre 24 e 

36 horas. 

4.5.1.1.3 Identificação de Eventos 

Eventos são incidentes ou ocorrências originadas a partir de fontes internas ou 

externas que afetam a implementação da estratégia ou a realização dos objetivos. Os 

eventos podem provocar impacto positivo (oportunidades), negativo (riscos) ou ambos. 

Apresenta-se a seguir, na Tabela 2, uma série de eventos agrupados por categoria 

e origem. 
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Tabela 2 – Eventos por categoria segundo o COSO  

Origem Classificação Eventos 

Externa 

Econômico 
Oscilações de preços, disponibilidade de capital e redução nas barreiras 
comerciais. 

Meio Ambiente Incêndios, inundações e terremotos. 

Político 
Eleições governamentais, elevação da carga tributária e maior acesso ao 
mercado estrangeiro.  

Social Alterações demográficas, atividade terrorista e paralização da produção. 

Tecnológico 
Novas formas de comércio eletrônico e aumento da demanda de serviços 
com base em tecnologia. 

Interna 

Infra-estrutura 
Aumento de alocação de capital em manutenção preventiva e suporte ao 
call center. 

Pessoal Acidentes de trabalho, atividades fraudulentas e paralização da produção. 

Processo 
Modificação de processos sem alteração adequada dos protocolos, erros de 
execução de processos e terceirização da entrega a clientes. 

Tecnologia 
Violação da segurança e aumento de recursos para fazer face à 
variabilidade de volume. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base no Gerenciamento de Riscos Corporativos, 2015 

Uma vez classificados os eventos, é possível, ainda, agrupá-los por categoria de 

modo a tornar mais fácil a identificação de riscos e oportunidades. Os riscos relacionados 

ao meio ambiente, por exemplo, podem ser agrupados nas seguintes categorias: emissões e 

dejetos, energia, desastres naturais e desenvolvimento sustentável. 

Existem diversas técnicas de identificação de eventos. A depender da técnica, ela 

examina tanto eventos passados quanto eventos futuros. Apesar da diversidade de técnicas, 

algumas inclusive sofisticadas, é comum a utilização de técnicas mais simples, como é o 

caso de seminários e entrevistas com o auxílio de facilitadores. Cada uma dessas técnicas 

são descritas a seguir: 

i. Inventário de eventos: Trata-se de relação detalhada de eventos disponíveis 

geralmente em softwares. Serve como ponto de partida para a identificação de 

novos eventos. 

ii. Análise interna: Pode ser realizada como parte da rotina do ciclo de planejamento 

de negócios, tipicamente por meio de reuniões dos responsáveis pela unidade de 

negócios. Pode dispor também de informações de outras partes interessadas 

(clientes, fornecedores etc.) ou consultoria de um especialista no assunto 

(auditoria interna, por exemplo). 

iii. Alçadas e limites: Essa técnica visa alertar a administração sobre áreas de 

preocupação pela comparação de transações ou ocorrências atuais com critérios 
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predefinidos. Isso acontece, por exemplo, quando uma organização pesquisa as 

estruturas de preço da concorrência e considera a hipótese de alterar os seus 

próprios preços se um limite for atingido. 

iv. Seminários e entrevistas com facilitadores: Por meio dessa técnica, são levadas 

em consideração a experiência e o conhecimento acumulado da administração, do 

pessoal ou de outras partes interessadas por meio de discussões estruturadas. O 

facilitador liderará um debate sobre eventos que possam afetar a realização dos 

objetivos de uma organização ou unidade. 

v. Análise de fluxo de processo: Os eventos são identificados por meio da análise 

das entradas, tarefas, responsabilidades e saídas que se combinam para formar um 

processo. São considerados os fatores internos e externos que podem influenciar 

no alcance dos objetivos do processo.  

vi. Indicadores preventivos de eventos: Ao monitorar dados associados aos eventos, 

as organizações identificam a existência de condições que poderiam originar um 

evento. Isso acontece com instituições financeiras, por exemplo. O atraso no 

pagamento de empréstimo geralmente implica em um maior índice de 

inadimplência. Dessa forma, o monitoramento de padrões de pagamento permite 

que o potencial de inadimplência seja reduzido por meio de ações adotadas pela 

instituição. 

vii. Metodologias de dados sobre eventos de perdas: As bases de dados de eventos 

individuais de perdas passadas representam uma fonte útil de informações para 

identificar as tendências e a raiz dos problemas. Isso acontece, por exemplo, 

quando uma companhia que opera uma frota de transportes já possui informações 

das localidades onde ocorre um maior índice de acidentes. Essa análise possibilita 

que a administração identifique as causas dos eventos e adote as medidas 

necessárias. 

A identificação de eventos necessita ser suficientemente eficaz pelo fato de servir 

de base aos componentes de avaliação e resposta aos riscos. 
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4.5.1.1.4 Avaliação de Riscos 

A avaliação de riscos visa permitir que as organizações considerem até que ponto 

eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. Quanto a sua 

classificação, existem dois tipos de risco: risco inerente e risco residual. Enquanto o risco 

inerente consiste no risco que as organizações precisam enfrentar antes da adoção de 

medidas para alterar sua probabilidade e impacto, o risco residual é aquele que ainda 

permanece após a implementação dessas medidas. 

A incerteza de eventos em potencial é avaliada a partir de duas perspectivas: 

probabilidade e impacto. A probabilidade representa a possibilidade de que um 

determinado evento ocorra, enquanto o impacto representa a sua consequência. 

Probabilidade e impacto são termos de uso comum, embora algumas organizações 

utilizem termos como probabilidade e severidade, gravidade ou consequência. Às vezes os 

termos assumem conotações mais específicas, como é o caso de likelihood, usado para 

indicar a possibilidade de que um evento ocorra em termos qualitativos, definida como 

“elevada”, “média” e “reduzida” ou outros critérios de escalas; e de probability, que indica 

uma medida quantitativa, como porcentagem, frequência de ocorrência ou outra medida 

numérica. Percebe-se, portanto, que existe uma sucinta diferença entre os termos likelihood 

e probability. Embora ambos em português sejam traduzidos como probabilidade, um 

assume uma conotação qualitativa enquanto o outro, quantitativa. 

A metodologia de avaliação de riscos de uma organização inclui uma combinação 

de técnicas qualitativas e quantitativas. Geralmente, a administração emprega técnicas 

qualitativas de avaliação se os riscos não se prestam a quantificação, ou se não há dados 

confiáveis em quantidade suficiente para a realização das avaliações quantitativas, ou, 

ainda, se a relação custo-benefício para obtenção e análise de dados não for viável. 

Tipicamente, as técnicas quantitativas apresentam maior precisão e são utilizadas em 

atividades mais complexas e sofisticadas para suplementar as técnicas qualitativas. 

Existem três técnicas de avaliação de riscos, descritas a seguir: 

i. Comparação com referência de mercado (benchmarking): É um processo 

cooperativo entre um grupo de organizações. Ela enfoca eventos ou processos 
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específicos, compara medições e resultados utilizando métricas comuns, bem 

como identifica oportunidades de melhoria. Dessa forma, dados de eventos, 

processos e medidas são desenvolvidos para a comparação de desempenho. 

ii. Modelos probabilísticos: A probabilidade e o impacto são avaliados com base em 

dados históricos ou resultados simulados que refletem hipóteses de 

comportamento futuro. Exemplos de modelos probabilísticos incluem valor em 

risco (value-at-risk), fluxo de caixa em risco, receitas em risco e distribuições de 

prejuízo operacional e de crédito. 

iii. Modelos não probabilísticos: Empregam critérios subjetivos para estimar o 

impacto de eventos, sem quantificar uma probabilidade associada. A avaliação do 

impacto de eventos baseia-se em dados históricos ou simulados a partir de 

hipóteses sobre o comportamento futuro. Os exemplos de modelos não 

probabilísticos incluem medições de sensibilidade, testes de estresse e análises de 

cenários. 

Os eventos podem ser avaliados individualmente, no entanto, haverá situações na 

qual a avaliação deverá ocorrer em conjunto com outros eventos. O simples fato, por 

exemplo, de uma válvula defeituosa de um tanque de propano em um armazém de 

distribuição causar um vazamento pode gerar um risco. Porém, considerando a necessidade 

desse armazém ser fechado, sem a mínima circulação de ar, a consequência de uma 

explosão causada por alguém que acendeu um interruptor e liberou uma faísca é bem maior 

do que considerando o evento isoladamente. 

4.5.1.1.5 Resposta ao Risco 

Ao considerar a própria resposta ao risco, a administração avalia o efeito sobre a 

probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, assim como os custos e benefícios, 

selecionando, dessa forma, uma resposta que mantenha os riscos residuais dentro da 

tolerância a risco desejada. São quatro as maneiras pelas quais a administração responde ao 

risco, apresentadas e exemplificadas a seguir: 

i. Evitar: Descontinuação das atividades que geram os riscos. Evitar riscos pode 

implicar a descontinuação de uma linha de produtos, declínio da expansão em um 

novo mercado geográfico ou a venda de uma divisão. Ex.: Uma organização sem 
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fins lucrativos identificou e avaliou os riscos de fornecer serviços médicos diretos 

aos seus membros e decidiu, desse modo, não aceitar os riscos associados. 

ii. Reduzir: São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos 

riscos, ou, até mesmo, ambos. Basicamente, ela corresponde a maioria das 

decisões do negócio no dia-a-dia. Ex.: Uma Companhia de compensação de títulos 

identificou e avaliou o risco de seus sistemas permanecerem inoperantes por um 

período superior a três horas e concluiu, assim, que não aceitaria o impacto dessa 

ocorrência. A Companhia investiu em tecnologia no aprimoramento de sistemas 

de autodetecção de falhas e sistemas de back-up para reduzir a probabilidade de 

indisponibilidade do sistema. 

iii. Compartilhar: Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela 

transferência ou pelo compartilhamento de parcela do risco. As técnicas comuns 

compreendem a aquisição de produtos de seguro, a realização de transações de 

headging ou a terceirização de uma atividade. Ex.: Uma universidade identificou e 

avaliou os riscos associados com a administração de seus dormitórios de 

estudantes e concluiu que não possuía internamente os requisitos necessários e as 

funcionalidades para administrar eficazmente essas grandes propriedades 

residenciais. A universidade terceirizou a administração do dormitório a uma 

empresa de administração de patrimônio, a fim de apresentar melhores condições 

de reduzir o impacto e a probabilidade de riscos relacionados com a propriedade. 

iv. Aceitar: Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de 

impacto dos riscos. Ex.: Um órgão do governo identificou e avaliou os riscos de 

incêndio de sua infraestrutura por meio de diversas regiões geográficas e o custo 

de compartilhar o impacto de seu risco mediante cobertura de seguro. O órgão 

concluiu que o custo adicional dos seguros ultrapassava o custo provável de 

substituição dos veículos incendiados e decidiu assim em aceitar o risco. 

Ao determinar as respostas ao risco, a administração deverá levar em 

consideração: i. os efeitos das respostas em potencial sobre a probabilidade e o impacto do 

risco, de modo a verificar se elas serão compatíveis com as tolerâncias a risco da 

organização; ii. os custos versus os benefícios das respostas em potencial; e iii. as possíveis 

oportunidades que poderão surgir e facilitar o alcance dos seus objetivos. 
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É importante salientar que as respostas aos riscos, em especial a de reduzir, são 

atribuídas com o objetivo de trazer o risco a um patamar aceitável, ou seja, fazer com que o 

risco inerente seja reduzido de tal modo que o risco residual seja compatível com a 

tolerância a riscos da organização. Porém, nem sempre isso acontece. Nesse caso, restam à 

administração duas opções: reavaliar as respostas ao risco ou reconsiderar os limites de 

tolerância estabelecidos em relação ao risco. Com isso, haverá um reestabelecimento do 

reequilíbrio desejado. 

Outro fator importante é o estabelecimento de um plano de implementação para 

executar a resposta ao risco. Esse plano de execução, definido como atividade de controle, 

será discutido no próximo subitem. 

4.5.1.1.6 Atividades de Controle 

As atividades de controle são políticas e procedimentos que direcionam as ações 

individuais na implementação das políticas de gestão de riscos, diretamente ou mediante a 

aplicação de tecnologia, a fim de assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas. 

Assim, as atividades de controle incluem dois elementos: uma política que 

estabelece aquilo que deverá ser feito e os procedimentos para fazê-la ser cumprida. Por 

exemplo, uma política poderá requerer a revisão das atividades de negociação do cliente 

pelo gerente de varejo da filial com a corretora. O procedimento é a própria revisão, 

realizada oportunamente e com especial atenção para os fatores estabelecidos na política, 

como a natureza e o volume dos títulos transacionados e o volume destes em relação ao 

patrimônio líquido. 

Muitas vezes, as políticas são comunicadas verbalmente. As que não são escritas 

podem ser eficazes quando existirem há muito tempo e forem adequadamente entendidas 

ou nas pequenas organizações, em que os canais de comunicação envolvem poucas 

camadas gerenciais e existe uma estreita interação e supervisão dos empregados. No 

entanto, independentemente do fato de estar escrita ou não, uma política deve ser 

implementada com atenção, de forma conscienciosa e consistente. Um procedimento não 

terá nenhuma utilidade se for executado mecanicamente, sem um enfoque nítido e contínuo 

nas condições às quais a política se destina. Além disso, é essencial que as condições 
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identificadas em razão do procedimento sejam analisadas e que medidas corretivas 

apropriadas sejam adotadas. 

O objetivo das atividades de controle é reforçar o cumprimento de planos de ação 

estabelecidos e, também, manter as organizações direcionadas ao cumprimento de seus 

objetivos. Elas abrangem atividades preventivas, que evitam a concretização de 

determinadas transações, e de detecção, que identificam outras transações discrepantes 

oportunamente. Algumas atividades de controle, inclusive as que envolvem sistemas 

informatizados, são apresentadas a seguir. Ressalta-se que essa relação não é exaustiva, 

apenas ilustrativa. 

i. Revisões da alta direção: A alta direção compara o desempenho atual em relação 

ao orçado, às previsões, aos períodos anteriores e aos de concorrentes. As 

principais iniciativas são acompanhadas, tais como campanhas de marketing, 

processos de melhoria de produção e programas de contenção ou de redução de 

custo, para medir até que ponto as metas estão sendo alcançadas. 

ii. Controles físicos: Os equipamentos, estoques, títulos, dinheiro e outros bens são 

protegidos fisicamente, contados periodicamente e comparados com os valores 

apresentados nos registros de controle. 

iii. Segregação de funções: As obrigações são atribuídas ou divididas entre pessoas 

diferentes com a finalidade de reduzir o risco de erro ou de fraude. Por exemplo, 

as responsabilidades de autorização de transações, do registro e da entrega do bem 

em questão são divididas. O gerente que autoriza vendas a crédito não deve ser 

responsável por manter os registros de contas a pagar nem pela distribuição de 

recibos de pagamento. 

iv. Administração da segurança: Controles lógicos de acesso, tais como senhas de 

segurança à rede, à base de dados e aos aplicativos. Contas de usuários e controles 

de acesso contribuem para limitar os usuários autorizados a utilizar apenas os 

aplicativos ou funções de aplicativos necessárias ao cumprimento de suas tarefas. 

Firewalls da internet e redes virtuais particulares protegem os dados contra acesso 

externo não autorizado. 
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v. Dígitos de verificação: Validam os dados por meio de cálculos. É gerado a partir 

do código da organização um dígito de verificação para detectar e corrigir pedidos 

imprecisos de seus fornecedores. 

vi. Testes lógicos: Incluem a utilização de limites de faixas ou de valor ou testes 

alfanuméricos. Um órgão do governo constata erros em potencial em número do 

seguro social ao verificar se todos os números digitados contêm nove dígitos. 

Pelo fato de cada organização ter seu próprio conjunto de objetivos e abordagens 

de implementação, sempre haverá diferenças nas respostas a riscos e nas atividades de 

controle relacionadas. Ainda que duas organizações com objetivos idênticos tomem 

decisões semelhantes sobre o modo de atingir os seus objetivos, é provável que as 

atividades de controle sejam diferentes. As organizações, por serem administradas por 

pessoas diferentes, utilizam critérios próprios para exercer o controle. 

4.5.1.1.7 Informação e Comunicação 

As informações originam-se tanto de fontes internas, quanto externas. Um dos 

grandes desafios que se apresenta à administração é o processamento/depuração de grandes 

volumes de dados em informações úteis. 

Os sistemas de informação podem ser formais ou informais. Conversas com 

clientes, fornecedores, órgãos reguladores e empregados da organização frequentemente 

provêm informações críticas necessárias à identificação de riscos e de oportunidades. Da 

mesma forma, a participação em seminários de profissionais ou da indústria, bem como o 

ingresso em associações comerciais podem ser fontes valiosas de informações. 

É comum que os sistemas de informação estejam totalmente integrados à maioria 

dos aspectos operacionais. Para exemplificar, temos uma companhia de construção civil 

que atua em diversos projetos de grande escala e emprega um sistema integrado, com base 

na extranet para alcançar às expectativas de eficiência e do mercado. O sistema provê 

informações que auxiliam o gestor a acompanhar o estoque, identificar materiais em 

excesso ou em falta, obter economias de custo com os fornecedores de materiais comuns, 

aliar-se a organizações semelhantes para obter descontos de volume e, ainda, monitorar as 

atividades dos subempreiteiros. O sistema também permite que os empregados 
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compartilhem as plantas atuais com os arquitetos, engenheiros, clientes, subempreiteiros e 

órgãos normativos, bem como, ao mesmo tempo, mantenha o controle da versão da planta. 

Um sistema de informação é adequado quando ele propicia informações 

adequadas, de forma tempestiva, de preferência em tempo real, no nível correto de detalhes 

ao maior número de pessoas possível. Dados imprecisos podem gerar riscos não 

identificados de eventos ou avaliações deficientes, implicando em decisões gerenciais 

inadequadas. 

O processo de comunicação, por sua vez, é inerente a todos os sistemas de 

informação. A comunicação pode ser tanto interna, quanto externa. Ela, por sua vez, deve 

transmitir com eficácia: i. a importância e a pertinência do gerenciamento de riscos 

corporativos; ii. os objetivos da organização; iii. o apetite a riscos e a respectiva tolerância; 

iv. uma linguagem comum de riscos; e v. as funções e as responsabilidades do pessoal ao 

conduzir e apoiar os componentes do gerenciamento de riscos corporativos. 

Todos os empregados, especialmente os indivíduos aos quais foram atribuídas 

importantes responsabilidades de gestão operacional ou financeira, necessitam receber uma 

mensagem clara da alta administração alertando-lhes que o gerenciamento de riscos 

corporativos deve ser levado a sério. Tanto a clareza da mensagem quanto à eficácia com a 

qual é comunicada são fatores importantes. 

O pessoal também necessita saber de que forma as suas atividades relacionam-se 

com o trabalho dos outros. Dessa forma, cabe aos canais de comunicação assegurar que 

esteja havendo um fluxo adequado de informações baseadas em riscos por todas as 

unidades comerciais ou silos funcionais e para os seus superiores. Por exemplo, 

representantes de vendas ou gerentes de contas podem conhecer necessidades importantes 

de design de produto do cliente, o pessoal da produção pode constatar deficiências custosas 

de processo, e o pessoal de compras pode se deparar com incentivos indevidos de 

fornecedores. 

As falhas de comunicação podem ocorrer quando pessoas ou unidades perdem a 

motivação de fornecer informações importantes a outras pessoas ou não dispõem de um 

meio de fazê-la. O pessoal pode estar ciente de riscos significativos, mas não se mostrar 

disposto nem capaz de relatá-los. 
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Uma comunicação apropriada é necessária não apenas dentro da organização, 

como também fora dela. Por meio de canais de comunicação abertos, clientes e 

fornecedores podem fornecer informações altamente significativas referentes ao design ou 

à qualidade dos produtos ou serviços, possibilitando, assim, a abordagem da organização 

em relação à evolução das exigências ou preferências do cliente. 

Existem diversas formas de comunicação. Como exemplo pode-se citar 

memorandos, manuais de políticas, mensagens de correio eletrônico, notificações em 

quadro de aviso, mensagens pela internet e mensagens gravadas em vídeo. 

A forma pela qual a administração se comunica com os colaboradores pode 

transmitir uma mensagem muito poderosa. Cabe aos gestores sempre lembrar que os atos 

dizem mais do que as palavras. 

4.5.1.1.8 Monitoramento 

O gerenciamento de riscos corporativos de uma organização modifica-se com o 

passar do tempo. As respostas a risco que se mostravam eficazes anteriormente podem 

tornar-se inócuas; as atividades de controle podem perder a eficácia ou deixar de ser 

executadas; ou os objetivos podem mudar. Essas modificações podem ser causadas pela 

chegada de novos profissionais, pelas mudanças na estrutura ou no direcionamento da 

organização ou, ainda, pela introdução de novos processos. Diante dessas mudanças, a 

administração necessita determinar se o funcionamento do gerenciamento de riscos 

corporativos permanece eficaz. 

O monitoramento pode ser conduzido de duas maneiras: mediante atividades 

contínuas ou por avaliações independentes. Geralmente, os mecanismos de administração 

de riscos corporativos são estruturados para fazer, até certo ponto, o próprio 

monitoramento de forma contínua. Quanto maior o alcance e a eficácia do monitoramento 

contínuo, menor a necessidade de avaliações independentes. Fica a critério da 

administração definir a frequência necessária de avaliações independentes, de forma a ter 

garantia razoável da eficácia do gerenciamento de riscos corporativos. Ao fazer essa 

determinação, a administração leva em conta a natureza e a extensão das mudanças que 

estão ocorrendo, os riscos associados, a competência e a experiência do pessoal que 
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implementa as respostas a risco e os controles pertinentes, além dos resultados do 

monitoramento contínuo. Via de regra, uma combinação de monitoramento contínuo e 

avaliações independentes será capaz de assegurar que o gerenciamento de riscos 

corporativos mantenha a sua eficácia com o passar do tempo. 

O monitoramento contínuo é incorporado às atividades normais e repetitivas de 

uma organização. Ele também é conduzido em tempo real, responde dinamicamente a 

mudanças nas condições e está firmemente arraigado na organização. Consequentemente, 

ele é mais eficaz do que as avaliações independentes, visto que estas geralmente ocorrem 

após a constatação de algum fato. Ainda assim, muitas organizações que possuem sistemas 

complexos de atividades de monitoramento contínuo realizam periodicamente avaliações 

independentes do seu gerenciamento de riscos corporativos. Apresenta-se a seguir, de 

forma bastante sucinta, ambas as maneiras de monitoramento da gestão de riscos. 

i. Atividades de monitoramento contínuo: Em geral, as atividades de 

monitoramento contínuo são conduzidas pelos gerentes de operação de linha ou de 

suporte funcional, que dedicam profunda consideração às implicações das 

informações que recebem. Ao concentrar-se nos relacionamentos, nas 

inconsistências ou em outras implicações relevantes, levantam questões para 

determinar se existe necessidade de adotar medidas corretivas ou não. Um 

exemplo de monitoramento contínuo ocorre quando os gerentes analisam 

relatórios operacionais, como uma atividade rotineira, e identificam imprecisões 

ou exceções em resultados esperados. 

ii. Avaliações independentes: Elas podem ser realizadas de diversas formas. É 

comum que elas tenham a forma de auto avaliação na qual as pessoas 

responsáveis por uma unidade ou função específica determinam a eficácia do 

gerenciamento de riscos corporativos em relação às suas atividades. Isso acontece, 

por exemplo, quando o próprio executivo principal de uma divisão dirige a 

avaliação de suas atividades de administração de riscos corporativos. Elas podem 

ser realizadas também pelas unidades de auditoria interna, como parte de seus 

deveres normais, ou mediante solicitação específica do conselho de administração, 

comitê de auditoria, diretoria ou executivos de subsidiárias ou divisões. Além 

disso, a administração poderá utilizar informações dos auditores externos ao 
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considerar a eficácia do gerenciamento de riscos corporativos. Em resumo, pode-

se utilizar uma combinação de esforços na realização de procedimentos de 

avaliação que a administração julgue necessários. 

As deficiências no gerenciamento de riscos corporativos de uma organização 

podem ter diversas origens, inclusive os procedimentos de monitoramento contínuo, 

avaliações independentes e partes externas. Uma deficiência é uma condição do 

gerenciamento de riscos de uma organização que merece atenção. Ela pode representar 

uma desvantagem real, percebida ou em potencial 

Uma das melhores fontes de informação sobre deficiências ocorre por meio do 

monitoramento contínuo. Outras fontes de deficiências são as avaliações independentes do 

processo de gerenciamento de riscos. As partes externas também fornecem informações 

importantes sobre a atuação do gerenciamento de riscos corporativos de uma organização. 

Essas partes podem ser clientes, revendedores e outras pessoas que realizam transações 

com a organização, auditores externos e agentes reguladores. 

As informações geradas no decorrer das atividades operacionais são geralmente 

comunicadas pelos canais normais aos superiores imediatos. Canais de comunicação 

alternativos também devem existir para o relato de informações sensíveis, como atos 

ilegais ou impróprios. As constatações de deficiências no gerenciamento de riscos 

corporativos comumente devem ser relatadas não apenas à pessoa responsável pela função 

ou atividade em questão, como também pelo menos a um nível de chefia acima dessa 

pessoa. Esse nível de chefia superior fornece o necessário suporte ou supervisão para a 

adoção de medidas corretivas e ele é orientado a comunicar-se com outras pessoas na 

organização, cujas atividades podem ser afetadas. 

4.5.2 Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes (ISO 31000) 

A ISO 31000 (Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes) foi publicada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que é o Foro Nacional de 

Normalização, reconhecida pela sociedade brasileira desde a sua fundação em 28 de 

setembro de 1940. Trata-se, na verdade, da adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura 
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e redação, à ISO 31000:2009, elaborada pela ISO Technical Management Board Working 

Group on risk management
21. 

Essa norma foi editada com o objetivo de fornecer os princípios e orientações 

gerais sobre gestão de riscos. Ela não é específica, podendo ser, portanto, empregada por 

qualquer organização, seja ela pública ou privada. Está estruturada basicamente em três 

partes: princípios, estrutura e processo de gestão de riscos. 

4.5.2.1 Princípios 

Segundo a ISO 31000, para que a gestão de riscos seja eficaz, é necessário que as 

organizações, em todos os seus níveis, atendam aos seguintes princípios: 

i. A gestão de riscos cria e protege valor: A gestão de riscos contribui para a 

realização demonstrável dos objetivos e para a melhoria do desempenho referente, 

por exemplo, à saúde das pessoas, à segurança, à conformidade legal e regulatória, 

à aceitação pública, à proteção do meio ambiente, à qualidade do produto, ao 

gerenciamento de projetos, à eficiência nas operações, à governança e à reputação. 

ii. A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais: A 

gestão de riscos não é uma atividade autônoma separada das principais atividades e 

processos da organização. A gestão de riscos faz parte das responsabilidades da 

administração e é parte integrante de todos os processos organizacionais, incluindo 

o planejamento estratégico e todos os processos de gestão de projetos e gestão de 

mudanças. 

iii. A gestão de riscos é parte da tomada de decisões: A gestão de riscos auxilia os 

tomadores de decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e distinguir entre 

formas alternativas de ação. 

iv. A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza: A gestão de riscos 

explicitamente leva em consideração a incerteza, a natureza dessa incerteza, e como 

ela pode ser tratada. 

v. A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna: Uma abordagem 

sistemática, oportuna e estruturada para a gestão de riscos contribui para a 

eficiência e para os resultados consistentes, comparáveis e confiáveis. 

                                                           
21 Grupo de Trabalho Técnico sobre Conselho de Administração em gestão de riscos em português. 
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vi. A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis: As entradas 

para o processo de gerenciar riscos são baseadas em fontes de informação, tais 

como dados históricos, experiências, retroalimentação das partes interessadas, 

observações, previsões, e opiniões de especialistas. 

vii. A gestão de riscos é feita sob medida: A gestão de riscos está alinhada com o 

contexto interno e externo da organização e com o perfil do risco. 

viii. A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais: A gestão de riscos 

reconhece as capacidades, percepções e intenções do pessoal interno e externo que 

podem facilitar ou dificultar a realização dos objetivos da organização. 

ix. A gestão de riscos é transparente e inclusiva: O envolvimento apropriado e 

oportuno de partes interessadas e, em particular, dos tomadores de decisão em 

todos os níveis da organização assegura que a gestão de riscos permaneça 

pertinente e atualizada. O envolvimento também permite que as partes interessadas 

sejam devidamente representadas e terem suas opiniões levadas em consideração na 

determinação dos critérios de risco. 

x. A gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças: A gestão 

de riscos continuamente percebe e reage às mudanças. Na medida em que 

acontecem eventos externos e internos, o contexto e o conhecimento modificam-se, 

o monitoramento e a análise crítica de riscos são realizados, novos riscos surgem, 

alguns se modificam e outros desaparecem. 

4.5.2.2 Estrutura de Gestão de Riscos 

O sucesso da gestão de riscos irá depender da eficácia de sua estrutura, que 

fornece os fundamentos e os arranjos que irão incorporá-la através de toda a organização, 

em todos os níveis. A estrutura auxilia a gerenciar riscos eficazmente através da aplicação 

do processo de gestão de riscos em diferentes níveis e dentro de contextos específicos da 

organização. 
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Figura 4 – Componentes da estrutura de gestão de riscos segundo a ISO 31000 

 

Fonte: ISO 31000, 2009 

A estrutura apresentada pela ISO 31000 não pretende prescrever um sistema de 

gestão, mas sim auxiliar a organização a integrar a gestão de riscos em seu sistema de 

gestão global. Portanto, é imprescindível que as organizações adaptem os componentes da 

estrutura a suas necessidades específicas. 

Antes de iniciar a concepção e a implementação da estrutura para gerenciar riscos 

é necessário que as organizações criem um ambiente interno adequado, e o primeiro passo 

para isso é o mandato e comprometimento. 
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Quadro 10 – Estabelecendo o mandato e comprometimento segundo a ISO 31000  

Ações a serem Observadas no Estabelecimento do Mandato e Comprometimento 

Definir e aprovar a política de gestão de riscos; 
Assegurar que a cultura da organização e a política de gestão de riscos estejam alinhadas; 
Definir indicadores de desempenho para a gestão de riscos que estejam alinhados com os 
indicadores de desempenho da organização; 
Alinhar os objetivos da gestão de riscos com os objetivos e estratégias da organização; 
Assegurar a conformidade legal e regulatória; 
Atribuir responsabilidades nos níveis apropriados dentro da organização; 
Assegurar que os recursos necessários sejam alocados para a gestão de riscos; 
Comunicar os benefícios da gestão de riscos a todas as partes interessadas; e 
Assegurar que a estrutura para gerenciar riscos continue a ser apropriada. 

Fonte: ISO 31000, 2009 

Uma vez estabelecido o mandato e comprometimento, o passo seguinte seria a 

concepção da estrutura. 

Quadro 11 – Concebendo a estrutura da gestão de riscos segundo a ISO 31000  

Aspectos a serem Considerados na Concepção da Estrutura da Gestão de Riscos 

Entendimento da organização e seu contexto; 
Estabelecimento da política de gestão de riscos; 
Responsabilização e integração nos processos organizacionais; 
Recursos; 
Estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte internos; e 
Estabelecimento de mecanismos de comunicação e reporte externos. 

Fonte: ISO 31000, 2009 

No momento da implementação da gestão de riscos é importante que a 

organização deva estar atenta a algumas ações. 

Quadro 12 – Implementando a gestão de riscos segundo a ISO 31000  

Ações a serem Consideradas na Implementação da Gestão de Riscos 

Definir a estratégia e o momento apropriado para implementação da estrutura; 
Aplicar a política e o processo de gestão de riscos aos processos organizacionais; 
Atender aos requisitos legais e regulatórios; 
Assegurar que a tomada de decisões, incluindo o desenvolvimento e o estabelecimento de 
objetivos, esteja alinhada com os resultados dos processos de gestão de riscos; 
Manter sessões de informação e treinamento; e 
Consultar e comunicar-se com as partes interessadas para assegurar que a estrutura da 
gestão de riscos continua apropriada.  

Fonte: ISO 31000, 2009 

Após a implementação da estrutura de gestão de riscos, dois processos são 

importantes: i. monitoramento e análise crítica da estrutura, que tem como objetivo 

assegurar que a gestão de riscos seja eficaz e que continua a apoiar o desempenho 
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organizacional; e ii. melhoria contínua da estrutura, que visa traçar melhorias na 

capacidade de gerenciar riscos da organização e em sua cultura de gestão de riscos. 

4.5.2.3 Processo de Gestão de Riscos 

É importante que o processo de gestão de riscos se incorpore à cultura da 

organização e se adapte aos processos de negócio. Segundo a ISO 31000, são cinco os 

componentes do processo de gestão de riscos, conforme demonstrado na Figura 5 a seguir: 

Figura 5 – Processo de gestão de riscos segundo a ISO 31000 

 

Fonte: ISO 31000, 2009 

4.5.2.3.1 Comunicação e Consulta 

Conforme se depreende ao analisar a figura anterior, é desejável que o processo de 

comunicação e consulta se dê durante todo o processo de gestão de riscos. É importante 

que ele seja realizado a fim de assegurar que os responsáveis pela implementação do 
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processo de gestão de riscos e as partes interessadas compreendam os fundamentos sobre 

os quais as decisões são tomadas e as razões pelas quais ações específicas são requeridas. 

4.5.2.3.2 Estabelecimento do Contexto 

Ao estabelecer o contexto, a organização articula seus objetivos, define os 

parâmetros externos e internos a serem levados em consideração ao gerenciar riscos, e 

estabelece o escopo e os critérios de risco para o restante do processo. É possível que o 

contexto estabelecido seja bastante similar àquele considerado na concepção da estrutura, 

aspecto já citado anteriormente. No entanto, nesse momento eles precisam ser 

considerados com mais detalhe. A norma estabelece de forma detalhada esse 

procedimento. 

4.5.2.3.3 Processo de Avaliação de Riscos 

O processo de avaliação de riscos abrange três etapas: i. identificação; ii. análise; 

e iii. avaliação de riscos. 

A finalidade do processo de identificação é gerar uma lista abrangente de riscos 

baseada nestes eventos que possam vir a criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar 

a realização dos objetivos. 

É durante a análise dos riscos que as variáveis “probabilidade” e “consequência” 

são consideradas. A ISO 31000 não traz uma metodologia específica para analisar 

(classificar) o risco. Limita-se a informar que a análise pode ser realizada com diversos 

graus de detalhe, dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, dados e 

recursos disponíveis. Dependendo das circunstâncias, a análise pode ser qualitativa, 

quantitativa ou uma combinação destas. 

A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco encontrado durante o 

processo de análise com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi 

considerado. Em outras palavras, significa comparar o grau de risco com o apetite ao risco 

definido pela organização, de modo a estabelecer a adequada resposta ao risco. 
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4.5.2.3.4 Tratamento de Riscos 

O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar 

os riscos e a implementação dessas opções. Consiste em estabelecer planos de ação para 

mitigar os riscos, de modo a criar novos controles ou modificar os já existentes. Deve-se, 

nesse momento, levar em consideração o aspecto econômico ao estabelecer as ações, 

especialmente quando envolver riscos severos (com grande consequência negativa), porém 

raros (com baixa probabilidade). 

As opções de tratamento podem incluir os seguintes aspectos: i. decidir não iniciar 

ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco; ii. tomada ou aumento do risco na 

tentativa de tirar proveito de uma oportunidade; iii. remoção da fonte de risco; iv. alteração 

da probabilidade; v. alteração das consequências; vi. compartilhamento do risco com outra 

parte ou partes; e vii. retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada.  

4.5.2.3.5 Monitoramento e Análise Crítica 

Assim como o processo de comunicação e consulta, o processo de monitoramento 

e análise crítica deve ser realizado durante todo o processo de gestão de riscos com a 

seguinte finalidade: i. garantir que os controles sejam eficazes e eficientes no projeto e na 

operação; ii. obter informações adicionais para melhorar o processo de avaliação dos 

riscos; iii. analisar os eventos (incluindo os “quase incidentes”), mudanças, tendências, 

sucessos e fracassos e aprender com eles; iv. detectar mudanças no contexto externo e 

interno, incluindo alterações nos critérios de risco e no próprio risco, as quais podem 

requerer revisão dos tratamentos dos riscos e suas prioridades; e v. identificar os riscos 

emergentes.  

4.5.3 Management of Risk – Principles and Concepts (Orange Book) 

O Management of Risk – Principles and Concepts
22, também conhecido como 

Orange Book foi elaborado pelo Tesouro Britânico em 2004. Trata-se, na verdade, da 

                                                           
22 Gestão de Riscos – Princípios e Conceitos em português. 
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sucessão do Management of Risk – A Strategic Overview
23, que tinha como objetivo 

introduzir os conceitos de gestão de risco, algo que se mostrou bastante popular como uma 

ferramenta para desenvolver e implemnetar processos de gestão de risco em organizações 

governamentais. 

Esta publicação continua a fornecer orientações gerais sobre os princípios da 

gestão de riscos, mas foi aprimorada para refletir as lições que se tem aprendido sobre 

gestão de riscos através da experiência dos últimos anos. Percebe-se, portanto, que esse 

modelo é voltado especialmente para gestão de riscos governamentais. Ele é composto por 

quatro elementos, representados graficamente por meio de circunferências inseridas uma 

dentro das outras, conforme pode ser verificado na Figura 6 a seguir: 

Figura 6 – Processo de gestão de riscos segundo o Orange Book 

 
Fonte: Orange Book, 2004 (traduzido) 

A circunferência externa representa o Ambiente de Risco/Contexto. Em seguida, 

vem a Organização Estendida e depois o processo de gestão de riscos, que abrange a 

                                                           
23 Gestão de Riscos – Visão Estratégica em português. 
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identificação, avaliação, tratamento e revisão e reporte dos riscos. Por último, e 

transversalmente, é apresentado o processo de Comunicação e Aprendizado. 

Segundo o Orange Book, a gestão de riscos não é um processo linear; em vez 

disso, é o equilíbrio de um número de elementos entrelaçados que interagem uns com os 

outros. Cada um desses elementos demonstrados na figura anterior são detalhados nos itens 

seguintes. 

4.5.3.1 Ambiente de Risco/Contexto 

Conforme evidenciado mais a frente no subitem 4.5.3.3.1 “Identificando Riscos”, 

veremos que as organizações estão susceptíveis à ocorrência de diversos eventos, não 

apenas de origem interna, mas também de origem externa, como é caso de eventos 

relacionados a fatores políticos, legais, econômicos, ambientais e sociais. Um exemplo 

disso são os atentados terroristas. Nessas situações, pouco se pode fazer para diminuir a 

probabilidade da sua ocorrência. No entanto, as organizações podem estabelecer planos de 

contingência para assegurar uma continuidade do seu negócio caso eles venham a ocorrer. 

Logo, é importante que uma organização considere o seu ambiente de risco o mais amplo 

possível. 

Leis e regulamentos também influenciam o ambiente de risco. É imprescindível 

que uma organização identifique as formas pela qual a legislação atua sobre ela, quer pela 

obrigatoriedade da aplicacão da norma, quer pela regulamentação de matérias de seu 

interesse, como é o caso da legislação trabalhista. 

A economia, tanto nacional quanto internacional, é outro importante elemento de 

risco para o ambiente. Ela reflete nos mercados em que as organizações atuam na obtenção 

ou fornecimento de bens e serviços. 

As organizações, de uma forma geral, existem para atender os interesses das 

partes interessadas24. Algumas ações de gestão de riscos podem até parecer boas e efetivas, 

no entanto, podem desagradar alguma das partes interessadas. Para organizações 

                                                           
24 Termo bastante usado em Administração. Significa pessoas ou grupo que fazem investimento e têm ações 
ou interesse em uma empresa, negócio ou indústria (acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, credores, 
governo etc.). Seu termo equivalente em inglês é stakeholders. 
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governamentais isso é especialmente importante, pricipalmente no que se refere à execução 

de suas políticas públicas. Ações que seriam eficazes diante um risco específico podem 

causar efeitos que a sociedade não esteja disposta a aceitar. 

4.5.3.2 Organização Extendida 

Nenhuma organização é inteiramente autossuficiente. Elas posuem uma série de 

interdependências com outras organizações. Estas interdependências tem um impacto sobre 

a gestão de riscos, dando origem a certos riscos adicionais que precisam ser gerenciados. 

Muitas organizações mantêm interdependência com outras organizações 

governamentais sobre as quais não detêm controle direto. Nestas circunstâncias o que uma 

organização faz tem impacto direto sobre os riscos que outra organização enfrenta. 

Portanto, uma ligação eficaz entre as duas organizações é essencial para facilitar uma 

abordagem coerente de gerenciamento de risco para garantir que ambas as organizações 

atinjam seus objetivos. 

Provavelmente todas as organizações governamentais possuem dependências com 

empreiteiros ou empresas terceirizadas, embora a extensão dessas dependências seja 

variável. Estas relações podem variar de simples fornecimento de bens, até a entrega de 

importantes serviços. Em alguns casos, contratos com terceiros são criados para transferir o 

risco, conforme melhor detalhado no subitem 4.5.3.3.3 “Enfrentando Riscos”. Um 

problema potencial ocorre quando a organização tem uma alta dependência com esse 

terceiro e representa uma pequena parcela de sua clientela. É importante que as 

organizações estabeleçam um adequado processo de comunicação com terceiros 

(empreiteiros ou empresas terceirizadas) de modo a garantir que suas respectivas 

prioridades de risco sejam alcançadas. 

4.5.3.3 Processo de Gestão de Riscos 

4.5.3.3.1 Identificando Riscos 

A fim de gerir o risco, uma organização precisa saber quais riscos ela enfrenta, 

para que possa avaliá-los. Identificar os riscos é o primeiro passo na construção do perfil 

de risco da organização. Não há uma única maneira de elaborar o perfil de riscos, no 
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entanto, essa elaboração é fundamental para o gerenciamento eficaz do risco. A 

identificação dos riscos pode ser separada em duas fases distintas: 

i. Identificação do risco inicial: Usada por organizações que nunca identificaram 

seus riscos de forma estruturada ou para novos projetos ou atividades dentro de 

uma organização; e 

ii. Identificação contínua de risco: Necessária para identificar mudanças nos riscos 

existentes ou identificar novos riscos que até então não existiam, ou se existiam 

não haviam sido identificados (esta fase deve existir como rotina na condução dos 

negócios). 

Em ambos os casos os riscos devem estar relacionados com os objetivos. Quando 

um risco é identificado, ele pode ser relevante para mais de um dos objetivos da 

organização. Seu potencial impacto pode variar de acordo com cada objetivo. Nesse caso, é 

possível que mais de uma única resposta ao risco seja atribuída, a depender do objetivo a 

ser impactado. Ao identificar riscos, deve-se evitar que ele seja definido como sendo uma 

consequência da sua ocorrência. Deve-se evitar, também, que o risco seja identificado 

como sendo o inverso do objetivo. O Orange Book apresenta a seguinte tabela que deve ser 

observada durante o processo de identificação dos riscos. 

Tabela 3 – Pontos a considerar na identificação dos riscos segundo o Orange Book  

Objetivo: Viajar de trem de um ponto A até um ponto B para uma reunião em um horário específico 
Não conseguir chegar ao ponto B a tempo × Isso é simplesmente o inverso do objetivo. 
Atrasar-se e perder a reunião × Esta é a consequência do risco, não o risco em si. 
Não haver buffet no trem e causar fome × Isto não tem impacto no alcance do objetivo. 
Perder o trem implica em chegar atrasado 
e perder a reunião 

√ Este é um risco que pode ser controlado caso se disponha 
de tempo suficiente para chegar à estação. 

Mau tempo atrasa o trem e faz com que se 
perca a reunião 

√ Este é um risco do qual não se tem controle, no entanto, 
pode-se pensar em planos de contingência. 

Fonte: Orange Book, 2004 

Os riscos individuais que uma organização identifica não são independentes entre 

si; em vez disso, eles normalmente vão formar grupos naturais, como é o caso de riscos 

relacionados a questões “políticas”, “ambientais” etc. 
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Todos os riscos devem ser atribuídos a um proprietário, que terá a 

responsabilidade de assegurar que eles serão devidamente geridos e monitorados ao longo 

do tempo. 

É necessário adotar uma abordagem ou instrumento adequado para a identificação 

dos riscos. Duas das abordagens mais usualmente utilizadas são: 

i. Comissão de avaliação de riscos: Uma equipe designada é estabelecida com o 

objetivo de identificar os riscos associados às operações e atividades da 

organização. A equipe deve realizar uma série de entrevistas com pessoal-chave 

em todos os níveis da organização, de modo a construir um perfil de risco. É 

importante que o uso desta abordagem não prejudique a compreensão de que cabe 

à gestão gerenciar os riscos organizacionais. 

ii. Auto avaliação de risco: Uma abordagem pela qual toda a organização é 

convidada a rever suas atividades e contribuir com a identificação dos riscos que 

enfrenta. Isso pode ser feito por meio de uma abordagem documental 

(questionários), porém é mais eficaz quando conduzida por um facilitador com 

competências adequadas. Um dos pontos fortes desta abordagem é que os riscos 

são identificados pelas próprias equipes envolvidas. 

O Orange Book apresenta um quadro com os principais riscos relacionados ao 

ambiente externo identificados pelo Tesouro Britânco. A relação de riscos apresentada a 

seguir não é exaustiva. Algumas organizações podem identificar outras categorias de risco 

além das apresentadas a seguir. 

Quadro 13 – Riscos externos segundo o Orange Book  

Categoria de Risco Questões a Considerar 
Político Mudanças de governo e decisões políticas transversais (o Euro, por exemplo). 

Econômico 
Capacidade de atrair e reter mão-de-obra no mercado de trabalho, mudança de 
câmbio e efeitos da economia global no Reino Unido. 

Sócio-cultural Mudança demográfica e alteração nas expectativas das partes interessadas. 

Tecnológico 
Obsolescência dos sistemas atuais, alto custo para o desenvolvimento de novas 
tecnologias e oportunidades decorrentes do desenvolvimento tecnológico. 

Legal/Regulatório 
Requisitos da União Europeia e leis que impõem exigências (saúde, segurança e 
legislação trabalhista). 

Ambiental Mudanças de normas e descarte de lixos e resíduos. 

Fonte: Orange Book, 2004 (adaptado) 
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4.5.3.3.2 Avaliando Riscos 

Há três princípios importantes para a avaliação de riscos: i. assegurar que há um 

processo bem estruturado, onde tanto a probabilidade e o impacto dos riscos são 

considerados; ii. registrar a avaliação do risco de uma forma que facilite o monitoramento 

e a identificação de prioridades de risco; e iii. ser claro sobre a diferença entre o risco 

inerente e o residual. 

Alguns tipos de risco são mais fáceis de serem avaliados do que outros, como é o 

caso dos riscos que envolvem questões financeiras. O risco de reputação, por exemplo, 

envolve questões bastante subjetivas. Nesse caso, a avaliação de riscos assemelha-se mais 

a uma arte que a uma ciência. 

Devem ser levadas em consideração duas variáveis na avaliação de riscos: tanto a 

probabilidade quanto o seu impacto, caso ele venha a se materializar. Uma categorização 

de “alto”, “médio” e “baixo” em relação a cada uma das variáveis pode ser suficiente. Isso 

resultaria em uma matriz de "3x3". Não existe um padrão absoluto para a escala de riscos, 

podendo ser usada, caso preferível, uma matriz de “5x5”. O importante, é que a 

organização utilize a melhor forma possível de analisar seus riscos. 

Figura 7 – Simples matriz de risco segundo o Orange Book 

 

Fonte: Orange Book, 2004 (traduzido) 



75 
 

Quando a avaliação é então comparada com o apetite a risco, a necessidade de 

ações de controle se torna mais clara. O importante não é o grau de risco, mas sim, se ele é 

ou não tolerável, ou seja, se está coerente com o apetite a risco da organização. 

Até mesmo o risco residual (aquele remanescente após a implementação das ações 

pelo gestor) precisa ser avaliado, ou melhor, reavaliado, especialmente quando as ações 

tomadas pelo gestor tiverem sido ajustadas. 

Portanto, se conclui que tanto o risco inerente (o risco antes da implementação das 

ações pelo gestor), quanto o risco residual precisam ser avaliados. 

A avaliação de riscos deve ser registrada de forma que contemple todas as etapas. 

Esse registro cria para a organização um perfil de risco que: i. facilita a identificação de 

prioridades de risco; ii. justifica as decisões sobre a tolerabilidade dos riscos; iii. facilita a 

identificação do melhor tratamento ao risco; iv. possibilita que todos os envolvidos com a 

gestão de riscos tenham acesso à totalidade dos riscos identificados, permitindo que cada 

área atue da melhor forma possível; e v. facilita a revisão e monitoramento dos riscos. 

Uma vez avaliados os riscos, as prioridades de risco emergirão. Quanto menos 

aceitável for à exposição ao risco, maior a prioridade que deve ser dada para estabelecer o 

seu tratamento. Os riscos mais prioritários (riscos chave) merecem maior atenção pela alta 

gestão e devem ser regularmente acompanhados. 

4.5.3.3.3 Enfrentando Riscos 

O propósito do tratamento dos riscos é transformar a incerteza em benefício para a 

organização, restringindo as ameaças e aproveitando as oportunidades. Qualquer ação 

tomada pela organização para tratar o risco é denominada “controle interno”. Há cinco 

aspectos-chave do tratamento do risco: 

i. Tolerar: A exposição ao risco pode ser tolerável, dispensando qualquer tipo de 

providência. Mesmo se o risco não for tolerável, as ações de controle podem ser 

limitadas. Isso acontece quando os custos das ações são maiores que os possíveis 

benefícios de sua implementação. Nesse caso, a melhor opção é aceitar o nível 
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atual de risco. No entanto, planos de contingência podem ser estabelecidas com o 

objetivo de diminuir seu impacto. 

ii. Tratar: Sem dúvidas, o maior número de riscos organizacionais receberá essa 

forma de tratamento. Considerando que as organizações necessitam 

imprescindivelmente desempenhar algumas atividades que envolvem riscos, é 

necessário que ações sejam estabelecidas para trazê-los a um patamar aceitável. 

Essas ações de controle podem ser subdivididas em quatro, detalhadas mais a 

diante. 

iii. Transferir: Para alguns riscos, o melhor tratamento pode ser transferi-los. Isso 

pode ser feito por meio de seguro convencional ou pelo pagamento a um terceiro 

para que este assuma o risco de qualquer outra forma. É importante perceber que 

nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como é o caso do risco de 

imagem. A relação com o terceiro deve ser cuidadosamente gerida para garantir o 

sucesso da transferência de risco. 

iv. Eliminar: Alguns riscos somente serão tratados ou reduzidos para níveis 

aceitáveis se a própria atividade for eliminada.  No setor público, por exemplo, 

muitas atividades não são eliminadas, mesmo apresentando elevados custos de 

implementação das ações de controle. Isso acontece porque a necessidade da 

prestação do serviço justifica a continuação das atividades. Já no setor privado, 

essa relação custo x benefício é sempre levada em consideração ao estabelecer a 

vantajosidade do projeto. 

v. Aproveitar a oportunidade: Esta opção não é uma alternativa às apresentadas 

anteriormente, pelo contrário, ela deve ser considerada sempre que se estiver 

tolerando, transferindo ou tratando um risco. São citadas a seguir duas maneiras 

de se beneficiar com a oportunidade: a primeira é quando ela surge a partir do 

tratamento de um risco (imaginemos, por exemplo, que para realizar determinada 

atividade seja necessário o investimento de um volume considerado de recursos; 

enquanto não desembolsado, esse valor pode ser utilizado em aplicações rentáveis 

no mercado financeiro); a segunda, acontece quando alguns riscos necessitam 

tratamento, porém antes que as ações de controle sejam iniciadas algumas 

oportunidades aparecem (é o caso, por exemplo, da necessidade de aquisição de 
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determinados insumos, que, por sua vez, sofre uma redução no seu custo antes de 

serem adquiridos; pode-se aproveitar esse momento de redução para empregar os 

recursos decorrentes dessa diferença em outra finalidade). 

Conforme citado anteriormente, as ações de controle consideradas pelas 

organizações para reduzirem o risco a um patamar aceitável (mitigar) se subdividem em 

quatro: 

i. Controles preventivos: Esses controles são adotados para evitar a possibilidade de 

resultados indesejados. A maioria dos controles implementados nas organizações 

são dessa natureza. São exemplos de controles preventivos a segregação de função 

e sistemas de conferência, aprovação e autorização. 

ii. Controles corretivos: Esses controles são adotados para corrigir resultados 

indesejados. Um exemplo disso seria o estabelecimento de cláusulas contratuais 

que permitem a recuperação de pagamentos em excesso. Outros exemplos seriam 

a realização de seguros e o estabelecimento de planos de contingência. 

iii. Controles diretivos: Esses controles são adotados para assegurar que um resultado 

específico seja alcançado. Eles estão principalmente associados a questões de 

saúde e segurança. Como exemplos desse tipo de controle, pode-se citar a 

obrigatoriedade na utilização de vestimentas apropriadas e a exigência de 

capacitações específicas para o exercício de determinadas atividades. 

iv. Controles de detecção: Esses controles são adotados para identificar ocasiões de 

resultados indesejáveis após sua ocorrência. Eles apenas são apropriados quando 

se pode aceitar a possível perda ou dano. Exemplos desse tipo de controle seriam 

o confronto de ativos com os registros contábeis, a reconciliação e as atividades 

de monitoramento. 

4.5.3.3.4 Revisando e Reportando Riscos 

A gestão de riscos deve ser revisada e reportada por três razões: i. para monitorar 

se o perfil de risco está ou não mudando; ii. para garantir que a gestão de riscos é eficaz; e 

iii. para identificar a necessidade da adoção de novas medidas. 
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Não só os riscos devem ser revisados, mas também o próprio processo de gestão 

de riscos, de modo a garantir que ele permaneça adequado e eficaz. O processo de revisão 

deve: i. garantir que todos os aspectos do processo de gestão de riscos sejam revisados no 

mínimo uma vez ao ano; ii. assegurar que os riscos também sejam submetidos à avaliação 

frequentemente; e iii. garantir que os níveis de gestão tenham tempo apropriado para tratar 

os novos riscos ou aqueles que necessitem de alteração. 

Uma série de ferramentas e técnicas está disponível para ajudar com o processo de 

revisão: 

i. Auto avaliação de risco: Técnica já citada no processo de identificação de riscos. 

Trata-se, na verdade, em reaplicar a técnica para verificar alterações. 

ii. Gestão de relato: Requer que os gestores designados em vários níveis da 

organização relatem aos seus superiores o que eles têm feito para manterem 

atualizados os procedimentos de riscos e de controle nas suas áreas de 

responsabilidade. 

iii. Estrutura de avaliação de gestão de risco: Ferramenta produzida pelo Tesouro 

Britânico para avaliar a maturidade de risco de uma organização. Esta ferramenta 

é bastante útil para a elaboração anual da "Declaração sobre o Controle Interno”, 

que é uma declaração pública sobre a revisão do sistema de controle interno. 

Toda organização governamental conta com o auxílio de uma Auditoria Interna. 

Ela é capaz de fornecer um relato objetivo e independente da adequabilidade do processo 

de gestão de riscos, controle e governança. A Auditoria Interna também pode ser usada 

pela administração como uma unidade de consultoria especializada para ajudar com o 

desenvolvimento do processo de gestão de risco estratégico, uma vez que ela tem uma 

visão geral de todas as atividades exercidas pela organização. No entanto, é importante 

deixar claro que a Auditoria Interna não é responsável pelo gerenciamento de riscos, nem 

tampouco pelo sistema de revisão. Isso compete aos gestores, uma vez ser de sua 

competência o gerenciamento dos riscos organizacionais. 

Muitas organizações têm equipes especializadas de revisão e garantia, como é o 

caso das equipes de inspeção contábil e de conformidade. É comum que as organizações 
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governamentais possuam também um Comitê de Auditoria (constituído preferencialmente 

por não-executivos e presidido por um deles), encarregado de apoiar o contador no tocante 

aos aspectos relacionados a risco, controlo e governança. Compete ao Comitê de Auditoria: 

i. garantir que os riscos estejam sendo monitorados; ii. emitir um parecer sobre a gestão de 

riscos; e iii. assegurar a continuidade dos processos de gestão de riscos. 

Caso as organizações possuam também um Comitê de Riscos, as competências 

listadas anteriormente podem ser assumidas por este comitê. 

4.5.3.4 Comunicação e Aprendizado 

A comunicação e aprendizado não é um estágio distinto da gestão de riscos. Pelo 

contrário, é algo que permeia todo o processo de gestão de risco. 

A qualidade na identificação de novos riscos ou alteração dos riscos já existentes 

está diretamente relacionado ao processo de comunicação. Ele permite que: i. todos os 

envolvidos possam compreender a estratégia da gestão de riscos, quais são as prioridades e 

o papel de cada um no processo; ii. novos riscos sejam transferidos e comunicados às 

pessoas responsáveis; e iii. cada nível de gestão, incluindo a alta gestão, planeje suas ações 

de acordo com sua esfera de controle. 

A comunicação com as organizações parceiras, inclusive sobre questões de risco, 

também é importante, especialmente se a organização apresenta alguma relação de 

dependência. Incompreensão na prioridade de riscos pode causar sérios problemas, fazendo 

com que sejam estabelecidos níveis inadequados de controle referente a riscos específicos.  

4.5.4 Pontos Fortes e Fracos de cada Modelo 

Na concepção do modelo de gestão de riscos proposto para a UFRN, o autor levou 

em consideração todos os aspectos considerados como mais relevantes nos três modelos 

pesquisados. Apresenta-se no Quadro 14 a seguir os pontos fortes e fracos de cada um 

desses modelos. 
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Quadro 14 – Pontos fortes e fracos de cada modelo  

Modelo Pontos Fortes Pontos Fracos 

ERM 

(COSO) 

Ambiente Interno; 
Fixação de objetivos; 
Técnicas de identificação de riscos; 
Respostas ao risco; 
Monitoramento do risco. 

Não faz distinção entre a estrutura e o 
processo de gestão de riscos. 

ISO 31000 
(ABNT) 

Princípios; 
Política de gestão de riscos. 

Não detalha as respostas ao risco. 

Orange Book 

(Tesouro Britânico) 

Conceito de proprietário do risco; 
Resposta ao risco; 
Metodologia para classificação do risco; 
Comitê de gestão de riscos. 

Foco governamental. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Para que uma organização adote um modelo de gestão de riscos não basta apenas 

estabelecer um processo e executá-lo. É necessário que haja todo um arcabouço teórico e 

operacional para que ele seja implantando com eficácia. Conforme melhor detalhado no 

Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (GERIFES), esse 

arcabouço teórico e operacional é representado pela estrutura de gestão de riscos, 

constituída por cinco aspectos: ambiente interno, arcabouço para definição dos objetivos 

passíveis de gerenciamento, política de gestão de riscos, comitê de gestão de riscos e 

sistema de informação. 

Percebe-se ao analisar o Quadro 14 que o primeiro e o segundo aspectos foram 

baseados no Enterprise Risk Management (COSO), enquanto que a política e o comitê de 

gestão de riscos encontraram amparo na ISO 31000 (ABNT) e no Orange Book (Tesouro 

Britânico), respectivamente. 

O ambiente interno considerado pelo COSO evidencia de forma clara os pré-

requisitos de uma organização que almeja adotar um modelo de gestão de riscos. Ele 

considera como essencial a existência de uma filosofia de gestão de riscos, estrutura 

organizacional adequada, integridade e valores éticos, compromisso com a competência, 

dentre outros fatores.  

O Enterprise Risk Management é também o único modelo que considera a missão 

da organização como o pontapé inicial para a definição dos objetivos organizacionais. 

Segundo o modelo de gestão de riscos proposto, os objetivos passíveis de gerenciamento 
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de riscos (objetivos estratégicos e operacionais) são estabelecidos a partir da missão da 

IFES, passando pelos macroprocessos e processos ou macro objetivos. 

A política de gestão de riscos, um dos aspectos considerado na concepção da 

estrutura de gestão de riscos do modelo apresentado pela ABNT, é também um dos 

aspectos que integra a estrutura da gestão de riscos em IFES. É de fundamental 

importância que haja uma regulamentação que disponha sobre a importância do 

engajamento de todos os gestores no processo de gestão de riscos, discipline a 

periodicidade do seu monitoramento, dê garantia quanto à alocação dos recursos 

necessários para garantir sua eficácia, dentre outras questões. 

Além do Orange Book, alguns autores, como é o caso de Ching e Colombo (2013) 

ressaltam a importância da existência de um comitê de gestão de riscos. Esse comitê tem 

como objetivo discutir os aspectos mais relevantes para a efetivação da gestão de riscos na 

organização e deve ser constituído por pessoas tanto das áreas meio, como das áreas fim. 

Apesar de nenhum dos três modelos pesquisados dispor sobre sistema de 

informação, entende-se como imprescindível a existência de ferramenta informacional 

capaz de registrar todos os componentes da gestão de riscos. Não dá para gerenciar riscos 

em grandes instituições, como é o caso das IFES, sem considerar a utilização de 

funcionalidade específica em seus sistemas de informação. 

O processo de gestão de riscos em IFES, conforme detalhado no guia, é 

constituído por sete etapas: objetivos organizacionais, identificação de eventos, 

classificação do risco, resposta ao risco, plano de ação e de contingência, gestão do risco e 

informação e comunicação. Percebe-se que dessas sete etapas, cinco delas foram retiradas 

de cada um desses modelos, sendo as outras duas depreendidas a partir dos conceitos 

gerais dos demais documentos pesquisados. 

As etapas objetivos organizacionais, identificação de eventos, resposta ao 

risco e gestão dos riscos (monitoramento) assemelham-se bastante às informações 

apresentadas pelo Enterprise Risk Management. 

Apesar do COSO demonstrar sete técnicas de identificação de eventos, entendeu-

se que somente duas poderiam ser aplicadas de forma objetiva pelas IFES: análise de fluxo 
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de subprocesso e realização de oficinas com facilitadores. Além das técnicas de 

identificação de eventos, foi incorporado ao modelo de gestão de riscos proposto o 

conceito de proprietário do risco, abordado pelo Orange Book. Considera-se proprietário 

do risco a unidade ou o colaborador responsável pelo gerenciamento do risco e controle 

dos planos de ação cadastrados para cada um dos eventos de sua responsabilidade. 

As quatro possíveis respostas ao risco foram bem evidenciadas tanto pelo COSO 

quanto pelo Orange Book. Além de definir bem cada uma das alternativas: aceitar (tolerar), 

mitigar (tratar), transferir e evitar (eliminar), apresentou exemplos práticos. 

No que se refere às formas de monitoramento do risco considerados pelo modelo 

proposto, percebe-se que foram consideradas as mesmas técnicas apresentadas pelo 

Enterprise Risk Management. Enquanto a atividade de monitoramento contínuo é realizada 

pela própria gestão, as avaliações independentes são realizadas pelos órgãos de controle, 

especialmente pela unidade de Auditoria Interna.  

Dos três modelos pesquisados, o único que apresenta uma metodologia para 

classificar de forma sistemática os riscos foi o Orange Book. Apesar de propor uma matriz 

de 3 x 3, decidiu-se adotar uma matriz de 5 x 5, por apresentar maior segurança. 

Além dos pontos fortes de cada modelo, destaca-se também suas fragilidades. O 

Enterprise Risk Management não faz uma distinção clara entre a estrutura e o processo de 

gestão de riscos, induzindo o leitor a depreender que o “ambiente interno”, um de seus oito 

componentes, é o que mais se aproximaria de um arcabouço teórico para a implantação da 

gestão de riscos em uma organização. 

A ISO 31000, por sua vez, apesar de mencionar sete aspectos que podem ser 

levados em consideração no tratamento ao risco (resposta ao risco) não apresenta maior 

detalhamento. A demonstração por meio de exemplos ilustrativos tornaria mais fácil a 

compreensão das formas de tratamento dos riscos. 

A priori, acreditava-se que o fato do Orange Book retratar um modelo de gestão 

de riscos com viés governamental, por ter sido elaborado pelo Tesouro Britânico, ele 

representaria a essência do modelo de gestão de riscos em IFES. No entanto, chegou-se à 
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conclusão que o referido modelo seria melhor utilizado para realizar a gestão de riscos em 

um ambiente governamental do que propriamente organizacional. 

Segundo o Orange Book (2004, p. 10), as decisões ocorrem em três âmbitos 

distintos: estratégico, de programa e operacional. Ao longo da pesquisa, verificou-se que 

os objetivos organizacionais em uma IFES permeiam apenas o âmbito estratégico e 

operacional, não envolvendo assim programas. Isso se justifica pelo fato das próprias IFES 

serem instituições que atuam exatamente na execução dos programas governamentais por 

meio de ações específicas.   
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5. RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 MODELO DE GESTÃO DE RISCOS PROPOSTO 

Como bem ponderado por Assi (2012, p. 87), o significado de gestão de riscos 

corporativos varia de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, fazendo com que o 

processo receba diversos rótulos, o que constitui um obstáculo ao entendimento comum. 

Uma meta importante, segundo ele, seria integrar diversos conceitos de administração e 

gerenciamento de riscos em uma única estrutura. 

O pensamento de Assi resume bem a intenção do autor, cuja ideia central foi 

justamente conceber um modelo de gestão de riscos que possa ser adotado de forma 

sistemática e objetiva pela UFRN. 

Além das informações contidas nos itens 1 a 4 deste relatório, o modelo de gestão 

de riscos proposto é constituído pelo Guia de Gestão de Riscos em IFES, apresentado no 

subitem a seguir, e pelo Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” proposto 

para o SIPAC (Apêndice A). 

O guia de gestão de riscos foi elaborado com base nos três modelos de gestão de 

riscos abordados no subitem 4.5 “Principais Modelos de Gestão de Riscos”, bem como nos 

artigos científicos, papers, manuais, guias, informativos e livros pesquisados. 

O propósito do Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino 

Superior (GERIFES), ilustrado na Figura 8 a seguir, é orientar os gestores das 

universidades e institutos federais quanto aos procedimentos que deverão ser observados 

no gerenciamento dos riscos de suas organizações. 
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Figura 8 – Gestão de riscos em Instituições Federais de Ensino Superior 

 

Enquanto o subitem 5.2.1 aborda a estrutura de gestão de riscos, definida como 

um conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais 

para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da 

gestão de riscos em toda a organização, o subitem 5.2.2 trata do processo de gestão de 

riscos, que consiste no conjunto sistemático de procedimentos adotados para gerenciar 

riscos. Ele permeia toda a organização, abrange os objetivos estratégicos e operacionais e é 

constituído por sete etapas: objetivos organizacionais, identificação de eventos, 

classificação do risco, resposta ao risco, plano de ação e de contingência, gestão do risco e 

informação e comunicação.    

Antes de elaborar o Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” 

proposto para o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), foi 

necessário idealizar e conceber uma ferramenta informacional capaz de simular o processo 

de gerenciamento de riscos na universidade. A sistemática adotada na sua concepção foi a 

mesma utilizada durante as reuniões realizadas com as diretorias da PROGESP para 

levantar os componentes da gestão de riscos, com a exceção dos objetivos organizacionais. 

Houve a necessidade de se criar uma metodologia específica para definir os objetivos 

organizacionais passíveis de gerenciamento de riscos, partindo do maior objetivo de uma 

organização, que é sua missão, passando pelos macroprocessos, processos ou macro 



86 
 

objetivos até chegar nos objetivos estratégicos e operacionais. Essa metodologia é retratada 

no subitem 5.2.1.2 “Arcabouço para Definição dos Objetivos Passíveis de Gerenciamento”.  

Uma vez concebido o módulo, os dados levantados nas reuniões, que haviam sido 

registrados em planilha eletrônica, foram inseridos e compilados nessa ferramenta, 

tornando possível a geração de 23 relatórios distintos. 

 O Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” proposto para o Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) foi elaborado com o objetivo 

de facilitar o entendimento de como funcionaria essa funcionalidade caso ela venha a ser 

incorporada ao sistema de informação da universidade. Ele segue as diretrizes 

estabelecidas no “Guia de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior 

(GERIFES) e é constituído por quatro abas: “Principal”, “Cadastro”, “Gerenciamento” e 

“Relatório”. 

Constam no manual (Apêndice A) todas as telas referentes ao cadastro de cada 

uma das etapas do processo de gestão de riscos, além das informações relacionadas às 

unidades estratégicas (classificação do macroprocesso e tipo de objetivo). 

5.2 GUIA DE GESTÃO DE RISCOS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 
SUPERIOR (GERIFES) 

5.2.1 Estrutura de Gestão de Riscos 

Para que uma organização possa gerenciar seus riscos, não basta apenas 

estabelecer um processo de gestão de riscos e executá-lo. É necessário que ela apresente 

um ambiente favorável, capaz de dispor das condições mínimas necessárias para torná-lo 

eficaz. 

O ambiente favorável corresponde à estrutura de gestão de riscos. Ela pode ser 

representada graficamente por um pentágono, conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9 – Estrutura de gestão de riscos em IFES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Cada lado do pentágono representa um dos cinco aspectos imprescindíveis para 

tornar o processo de gestão de riscos eficaz. São eles: ambiente interno, arcabouço para 

definição dos objetivos passíveis de gerenciamento, política de gestão de riscos, comitê de 

gestão de riscos e sistema de informação, descritos a seguir. 

5.2.1.1 Ambiente Interno 

Uma organização nada mais é do que o reflexo de seus colaboradores e do 

ambiente em que eles estão inseridos. O ambiente interno compreende à filosofia de gestão 

de riscos; integridade e valores éticos; estrutura organizacional; delegação de autoridade e 

responsabilidade; e capacitação e reconhecimento de servidores. 

5.2.1.1.1 Filosofia de Gestão de Riscos 

A filosofia de gestão de riscos de uma organização é representada pelo conjunto 

de convicções e atitudes compartilhadas que caracterizam a forma pela qual a referida 
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organização considera o risco em tudo aquilo que faz, desde o desenvolvimento e 

implementação de estratégias até as suas atividades do dia-a-dia. É muito importante que a 

administração reconheça que uma gestão de riscos eficaz contribui para a criação ou 

preservação de valor da organização. Apenas quando essa filosofia tiver sido absorvida 

pela organização, é que ela estará em condições de identificar e administrar os riscos com 

eficácia. Caso contrário, poderá ocorrer uma aplicação inaceitável e irregular do 

gerenciamento de riscos pelas unidades. 

5.2.1.1.2 Integridade e Valores Éticos 

As organizações estabelecem procedimentos e normas que devem ser observados 

por todos os seus colaboradores. É justamente com o fortalecimento dos valores éticos que 

as organizações valorizam sua reputação. Esse fortalecimento se dá por meio da 

internalização de que o comportamento ético compensa. A integridade da administração é 

fundamental, devendo ela servir de espelho e inspiração para os demais. Algumas ações 

podem ser adotadas pela gestão para criar um ambiente interno melhor, tais como 

incentivos de desempenho, maior divulgação dos códigos de conduta, desenvolvimento de 

canais de comunicação que permita a veiculação de informações relevantes pelos 

colaboradores e previsão de penalidades para aqueles que infrinjam as normas. 

5.2.1.1.3 Estrutura Organizacional 

É imprescindível que as organizações estejam bem estruturadas, ou seja, bem 

definidas em termos de autoridade e responsabilidade, com linhas apropriadas de 

comunicação. Nas organizações bem estruturadas as unidades estratégicas, táticas e 

operacionais são facilmente identificadas. Elas trabalham com diferentes níveis de gestão, 

porém, quando cada uma cumpre a contento com suas atribuições e se relaciona 

harmonicamente com as demais, os objetivos organizacionais são mais facilmente 

alcançados. 
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5.2.1.1.4 Delegação de Autoridade e Responsabilidade 

A delegação de autoridade e responsabilidade está relacionada com a capacidade 

que os gestores têm em adotar sua própria iniciativa ao abordar questões e solucionar 

problemas. A depender da organização, o nível de autoridade é delegado para escalões 

inferiores. Nessas situações é importante que essa delegação seja sempre acompanhada por 

limites. Às vezes, o aumento da delegação ocorre propositadamente visando incentivar a 

criatividade e a iniciativa individual. 

5.2.1.1.5 Capacitação e Reconhecimento de Servidores 

O conhecimento é muito dinâmico. Em virtude disso é importante que as 

organizações mantenham programas de capacitação continuada. Assim, seus colaboradores 

estarão permanentemente preparados para enfrentar novos desafios. Tão importante quanto 

a capacitação, é o reconhecimento dos servidores. A meritocracia é algo que deve ser 

cultivado pelas organizações. Promoções fundamentadas em avaliações de desempenho, 

contribuições profissionais e comprovação da integridade e do comportamento ético 

demonstram o empenho da organização com o progresso dos servidores qualificados e 

dignos de confiança. 

5.2.1.2 Arcabouço para Definição dos Objetivos Passíveis de Gerenciamento 

Conforme apresentado no subitem 5.2.2 “Processo de Gestão de Riscos”, o 

gerenciamento de riscos é um processo lógico e sistemático que compreende 7 etapas. A 

primeira delas, e uma das mais importantes, é a definição dos objetivos organizacionais. 

Para que isso ocorra, é necessário que haja, inicialmente, a definição dos macroprocessos e 

dos processos ou macro objetivos da organização. Alguns documentos institucionais nas 

IFES contribuem para essa definição, tais como seu organograma, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), estatutos e 

regimentos internos. 

No subitem 5.2.2.1 “Definição dos Objetivos Organizacionais” serão mostradas as 

duas classificações dos objetivos passíveis de gerenciamento: objetivos estratégicos e 

operacionais (subprocessos). 
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Se os objetivos organizacionais fossem estruturados em níveis, verificar-se-ia que 

aqueles passíveis de gerenciamento de riscos se apresentam no 4º nível. Quanto menor for 

o nível, maior o grau de subjetividade envolvido e, consequentemente, mais complexo será 

o processo de definição das variáveis (probabilidade e impacto) utilizadas para determinar 

o grau de risco. 

Para se compreender melhor, apresenta-se a seguinte figura com os quatro níveis 

dos objetivos organizacionais: 

Figura 10 – Níveis dos objetivos organizacionais 

     1º Missão institucional 

2º        Macroprocessos 

3º              Processos ou macro objetivos 

4º                  Objetivos estratégicos e operacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Visando facilitar ainda mais o entendimento, será apresentado a seguir uma série 

de exemplos da UFRN referentes aos quatro níveis de objetivos organizacionais.  

O maior objetivo de uma organização é sua missão. Dessa forma, o 1º nível dos 

objetivos organizacionais da UFRN é “educar, produzir e disseminar o saber universal, 

preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 

comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e 

a cidadania”. 

A segunda etapa do processo de gestão de riscos consiste na identificação de 

eventos que podem influenciar no alcance dos objetivos organizacionais. A partir da 

missão de uma organização é possível identificar tais eventos, porém a subjetividade é 

tamanha que tornaria o processo de gestão de riscos inócuo. A mesma problemática ocorre 

com o 2º e o 3º níveis dos objetivos organizacionais. 
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5.2.1.2.1 Definição dos Macroprocessos 

Apesar da UFRN não dispor de um documento que explicite de forma clara os 

seus macroprocessos (2º nível dos objetivos organizacionais), existe no Relatório de 

Gestão um item específico destinado exclusivamente para descrevê-los. A partir da análise 

dos últimos Relatórios de Gestão, do seu organograma, PDI, PPI, dentre outros 

documentos institucionais, depreendeu-se que os macroprocessos da UFRN poderiam ser 

assim classificados: 

Quadro 15 – Macroprocessos da UFRN  

Macroprocessos 

Descrição Classificação Pró-reitoria Associada Objetivo 

Graduação Finalístico 
Pró-reitoria de Graduação 
(PROGRAD) 

Dispor a toda sociedade um ensino superior 
de qualidade, a nível de graduação, seja ele 
presencial ou à distância. 

Pós-graduação Finalístico 
Pró-reitoria de Pós-
graduação (PPG) 

Contribuir com o desenvolvimento 
acadêmico dos alunos que já possuem curso 
de nível superior. 

Pesquisa Finalístico 
Pró-reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ) 

Viabilizar o desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação por meio da 
pesquisa. 

Extensão Finalístico 
Pró-reitoria de Extensão 
(PROEX) 

Permitir o acesso à universidade por toda a 
comunidade. 

Assistência 
Estudantil 

De apoio 
Pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis (PROAE) 

Prestar assistência ao estudante, em 
articulação com as ações acadêmicas, no 
decorrer de sua trajetória universitária. 

Gestão de 
Pessoas 

De apoio 
Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGESP) 

Implementar a política de gestão de pessoas 
da Universidade e coordenar as ações 
estabelecidas no PDI e no Plano de Gestão. 

Planejamento 
Institucional 

De apoio 
Pró-reitoria de 
Planejamento 
(PROPLAN) 

Coordenar e executar o planejamento da 
UFRN. 

Administração De apoio 
Pró-reitoria de 
Administração 
(PROAD)25 

Garantir o adequado funcionamento das 
áreas de contabilidade, finanças, material, 
patrimônio, segurança, transportes, 
informática e serviços gerais da UFRN. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos institucionais da UFRN, 2015 

                                                           
25 Apesar de não serem consideradas unidades estratégicas segundo o Regimento Interno da Reitoria, mas 
sim unidades de gerenciamento intermediário, as Superintendências de Informática (SINFO) e de 
Infraestrutura (SIN) poderiam estar associadas a esse macroprocesso, uma vez que tanto o aperfeiçoamento 
dos sistemas informacionais, quanto a melhoria das instalações físicas são atividades meio relacionadas à 
administração da universidade. 
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5.2.1.2.2 Definição dos Processos ou Macro Objetivos 

O estabelecimento do 3º nível dos objetivos organizacionais está a cargo de cada 

uma das unidades estratégicas. São elas que devem definir seus processos ou macro 

objetivos. A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da UFRN, por exemplo, 

apresenta por meio do seu planejamento estratégico os seguintes macro objetivos: 

Quadro 16 – Macro objetivos da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas  

Macro Objetivos 

Descrição Objetivo 
Gestão da força de 

trabalho 
Acompanhar a movimentação da força de trabalho da UFRN, de forma a 
subsidiar o planejamento das necessidades de pessoal da Instituição. 

Desenvolvimento de 
pessoas 

Acompanhar e avaliar as atividades relacionadas com o controle de cargos, 
lotação, legislação de pessoal, pagamento e registro funcional dos servidores da 
UFRN, em articulação permanente com o Sistema de Pessoal da Administração 
Federal. 

Gestão do 
conhecimento 

Tornar acessível grande quantidade de informações organizacionais, 
compartilhando as melhores práticas e tecnologias, de forma a aumentar a 
competitividade da organização através da valorização de seus bens intangíveis. 

Concessão e controle 
dos direitos e 

vantagens 

Garantir aos servidores ativos, inativos e aos seus dependentes, a concessão e o 
pagamento dos benefícios assegurados pelo Regime Próprio de Previdência do 
Servidor Público Federal. 

Qualidade de vida e 
promoção a saúde e 

segurança do trabalho 

Garantir aos servidores da UFRN um acompanhamento digno por meio do 
atendimento em unidades de saúde e da promoção de atividades que lhes 
propiciem uma melhor qualidade de vida. 

Responsabilidade 
ambiental 

Contribuir com o crescimento da universidade, respeitando o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável. 

Atendimento de 
excelência 

Garantir aos servidores ativos, inativos, pensionistas e a comunidade 
universitária em geral um atendimento satisfatório, cortês e dentro do que 
determina as normas legais internas e externas. 

Controle do orçamento 
Acompanhar a execução do orçamento da PROGESP, bem como dar apoio às 
atividades administrativas, visando otimizar a distribuição e o uso dos materiais 
de consumo e permanente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Planejamento Estratégico da PROGESP, 2015 

O 4º é último nível será apresentado no subitem 5.2.2.1 deste guia “Definição dos 

Objetivos Organizacionais”, por se tratar da primeira etapa do processo de gestão de riscos. 

5.2.1.3 Política de Gestão de Riscos 

A política de gestão de riscos estabelece, de forma clara, os objetivos e o 

comprometimento da organização em relação à gestão de riscos. É importante que o 

Conselho de Administração da IFES, ou órgão equivalente, edite resolução 

regulamentando a gestão de riscos na organização. É recomendável que a referida 
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resolução estabeleça uma gestão de riscos em consonância com os princípios descritos na 

ISO 31000, evidenciados no Quadro 17 a seguir: 

Quadro 17 – Princípios descritos na ISO 31000  

Princípios a serem Observados quando da Regulamentação da Gestão de Riscos 

A gestão de riscos cria e protege valor 
A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais 
A gestão de riscos é parte da tomada de decisões 
A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza 
A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna 
A gestão de riscos baseia-se nas melhores informações disponíveis 
A gestão de riscos é feita sob medida 
A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais 
A gestão de riscos é transparente e inclusiva 
A gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças 

Fonte: ISO 31000, 2009 

Outras informações também devem constar na resolução, tais como: i. a 

necessidade do engajamento de todos os gestores no processo de gestão de riscos; ii. a 

periodicidade do monitoramento; iii. a existência de um comitê de gestão de riscos, caso 

haja; iv. a definição do sistema de informação a ser utilizado; v. a garantia da alocação dos 

recursos necessários; e vi. alguns conceitos específicos (risco inerente e risco residual, 

apetite a risco, proprietário do risco etc.). 

5.2.1.4 Comitê de Gestão de Riscos 

Tanto a concepção da estrutura quanto a implantação do processo de gestão de 

riscos são de competência dos dirigentes da organização. No entanto, para viabilizar um 

acompanhamento a contento desse processo, eles podem contar com o apoio da unidade 

responsável pelo planejamento e coordenação geral. A depender do seu tamanho, é 

recomendável que seja criado um grupo interdisciplinar para auxiliar nesse processo, 

denominado Comitê de Gestão de Riscos.  

Esse comitê tem como objetivo discutir os aspectos mais relevantes para a 

efetivação da gestão de riscos na organização. Daí a necessidade desse grupo ser formado 

por gestores não apenas das áreas meio, mas também das áreas relacionadas às atividades 

de graduação, pesquisa e extensão. 
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5.2.1.5 Sistema de Informação 

A gestão de riscos deve ser inserida em uma organização na qual os processos de 

informação e comunicação fluam com eficácia. Em plena era da informação não dá para 

gerenciar riscos em grandes instituições, como é o caso das IFES, sem considerar a 

utilização de funcionalidade específica em seus sistemas de informação. 

O Apêndice A apresenta o manual de utilização do módulo “Gestão de Riscos” 

proposto para o sistema de informação da UFRN. Ele foi elaborado com o propósito de 

registrar os componentes da gestão de riscos apresentados nesse guia. 

5.2.2 Processo de Gestão de Riscos 

Assim como o Enterprise Risk Management (ERM), conhecido também como 

COSO II, decidiu-se ilustrar o processo de gestão de risco em IFES por meio de um cubo 

tridimensional. No entanto, há duas grandes diferenças: 

Em vez de oito componentes, o modelo de gestão de riscos em IFES apresenta 7 

etapas. O ambiente interno passou a ser considerado como um dos cinco aspectos 

necessários na concepção de sua estrutura, junto com o arcabouço para definição dos 

objetivos passíveis de gerenciamento, comitê de gestão de riscos, política de gestão de 

riscos e sistema de informação. 

Enquanto o COSO II considera quatro tipos de objetivos organizacionais, o 

modelo de gestão de riscos em IFES considera apenas dois: objetivos estratégicos e 

operacionais. Os objetivos de comunicação e conformidade foram tratados como tipos de 

risco, conforme evidenciado no Quadro 20. 

Comunicação não foi considerada como objetivo organizacional porque as IFES, 

diferentemente de boa parte das corporações, não precisam divulgar suas demonstrações 

financeiras, embora se saiba que elas necessitam tornar público seus relatórios de gestão. 

No entanto, concluiu-se que considerar comunicação como um tipo de risco não 

comprometeria o processo de gestão de riscos. 

O mesmo aconteceu com o objetivo conformidade. Algumas organizações, em 

especial as financeiras, do setor de energia elétrica e petróleo, por exemplo, estão 
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submetidas a critérios muito rigorosos de conformidade (exigências do Banco Central do 

Brasil e Agências Reguladoras). Isso faz com que elas necessitem considerar a 

conformidade como um de seus objetivos organizacionais. Assim como comunicação, 

concluiu-se que conformidade poderia ser tratada como um tipo de risco sem 

comprometer, assim, o processo de gestão de riscos. 

O processo de gestão de riscos em IFES é ilustrado na Figura 11 a seguir: 

Figura 11 – Processo de gestão de riscos em IFES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Na parte frontal do cubo são apresentadas as sete etapas do processo de gestão de 

riscos: definição dos objetivos organizacionais, identificação de eventos, classificação do 

risco, definição da resposta ao risco, estabelecimento de plano de ação e de contingência, 

gestão do risco e informação e comunicação. Na parte lateral, encontram-se os objetivos 

organizacionais: objetivos estratégicos e operacionais. Já na parte superior, as unidades 

envolvidas no processo de gestão de riscos: unidade estratégicas, táticas e operacionais, ou 

seja, toda a organização. 
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5.2.2.1 Definição dos Objetivos Organizacionais 

Conforme mencionado no subitem 5.2.1.2 “Arcabouço para Definição dos 

Objetivos Passíveis de Gerenciamento”, os objetivos passíveis de gerenciamento de riscos 

são os objetivos estratégicos e operacionais (subprocessos), que correspondem ao 4º nível 

dos objetivos organizacionais. 

5.2.2.1.1 Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos são os objetivos globais e amplos da organização e são 

definidos geralmente para médio ou longo prazo. É importante que esses objetivos estejam 

associados aos processos ou macro objetivos das unidades. Para se compreender melhor, 

tomemos como exemplo os objetivos estratégicos relacionados ao macro objetivo “Gestão 

da força de trabalho” da PROGESP (evidenciado no Quadro 16). 

Quadro 18 – Objetivos estratégicos relacionados à “Gestão da Força de Trabalho”  

Macroprocesso Processo ou Macro Objetivo Objetivo Estratégico 

Gestão de Pessoas Gestão da Força de Trabalho 

Implementar a gestão de processos na PROGESP; 
Fortalecer o projeto de dimensionamento da força 
de trabalho; 
Implementar a gestão por competências; 
Fortalecer as políticas de acompanhamento de 
servidores com tempo de aposentadoria; 
Aprimorar os métodos ou processos de 
recrutamento e seleção; alocação e movimentação; 
Viabilizar uma política de retenção de pessoas. 

Fonte: Planejamento Estratégico da PROGESP, 2015 

5.2.2.1.2 Objetivos Operacionais 

Os objetivos operacionais, também denominados subprocessos, correspondem aos 

objetivos específicos voltados para a execução das operações quotidianas da organização. 

É apresentado no Quadro 19, a seguir, uma relação ilustrativa de alguns objetivos 

operacionais (subprocessos) relacionados ao processo ou macro objetivo “Gestão da Força 

de Trabalho” da PROGESP (evidenciado no Quadro 16). 

 

 



97 
 

Quadro 19 – Objetivos operacionais relacionados à “Gestão da Força de Trabalho”  

Macroprocesso Processo ou Macro Objetivo Subprocesso 

Gestão de Pessoas Gestão da Força de Trabalho 

Remoção de ofício; 
Avaliação da capacidade laboral; 
Contrato temporário; 
Redistribuição; 
Cessão; 
Capacitação de gestor. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Assim, os objetivos organizacionais (estratégicos e operacionais) passíveis de 

gerenciamento de riscos relacionados ao macro objetivo “Gestão da Força de Trabalho” 

são aqueles evidenciados na última coluna dos quadros 18 e 19. 

5.2.2.2 Identificação de Eventos 

A identificação de eventos é a segunda etapa do processo de gestão de riscos. Essa 

é umas das etapas críticas do processo, uma vez que as etapas subsequentes como 

classificação do risco, definição de sua resposta, estabelecimento de planos de ação e de 

contingência e gerenciamento do risco estão sempre associados aos eventos. Antes de 

apresentar as duas técnicas que poderão ser utilizadas pelas IFES na identificação dos 

eventos, discorrer-se-á um pouco sobre sua origem, tipos de risco e proprietário do risco. 

5.2.2.2.1 Origem dos Eventos 

Os eventos que podem influenciar no alcance dos objetivos organizacionais têm 

duas origens: dentro da própria organização ou fora dela. No próximo subitem, será 

mostrado que tanto fatores internos, ligados a questões de pessoal, infraestrutura e de 

processo, como fatores externos relacionados à economia, política e meio ambiente podem 

impactar nas atividades da organização. Não resta dúvida que os eventos de origem interna 

são mais fáceis de serem controlados. No entanto, apesar da dificuldade natural que existe 

em influenciar na realização dos eventos de origem externa, planos de contingência podem 

ser estabelecidos com o objetivo de minimizar seu impacto. 
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5.2.2.2.2 Tipos de Riscos 

O risco nada mais é do que a incerteza quanto à materialização de eventos 

indesejáveis, que podem influenciar no alcance dos objetivos organizacionais.  

Um risco de conformidade, por exemplo, existe quando se constata em 

determinada situação a possibilidade de descumprimento da norma. Um risco político, por 

sua vez, ocorre quando determinada decisão política pode influenciar nos resultados de 

uma organização, e assim sucessivamente. Os tipos de riscos estão estreitamente 

relacionados à origem do evento. No Quadro 20 é apresenta uma relação ilustrativa com os 

tipos de riscos, uma vez que durante a identificação dos eventos, novos tipos de risco 

podem surgir. 

Quadro 20 – Tipos de risco  

Origem Interna Origem Externa 
Infraestrutura Político 

Pessoal Social 
Processo Ambiental 

Tecnológico Econômico 
Conformidade Imagem 
Comunicação  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Na prática, observa-se que os riscos de origem externa estão mais associados aos 

objetivos estratégicos e que, dentre os objetivos operacionais (subprocessos), os mais 

comuns são os riscos de processo, conformidade e de pessoal. 

5.2.2.2.3 Proprietário do Risco 

Uma vez identificados os riscos, eles devem ser atribuídos a uma unidade (seja ela 

estratégica, tática ou operacional) ou, preferencialmente, a um colaborador, que receberá a 

denominação de proprietário do risco. As etapas de classificação do risco, definição da sua 

resposta, estabelecimento de planos de ação e de contingência poderão ficar a cargo de 

toda a equipe envolvida no processo de gestão de riscos, porém, é recomendável que sua 

gestão seja atribuída ao seu proprietário. Além do gerenciamento do risco, caberá a ele o 

controle dos planos de ação cadastrados para cada um dos eventos de sua responsabilidade. 
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5.2.2.2.4 Técnicas de Identificação de Eventos 

Apresenta-se a seguir duas técnicas que podem ser utilizadas com eficiência nas 

IFES durante o processo de identificação de eventos. Para auxiliar no processo de 

identificação de eventos, é recomendável que se faça a seguinte pergunta: o que pode dar 

errado? A resposta a essa pergunta será, muito provavelmente, um risco. 

5.2.2.2.4.1 Realização de Oficinas com Facilitadores 

Essa técnica deve ser utilizada quando a IFES estiver ainda em um estágio inicial 

de gestão por processos, ou seja, quando seus objetivos operacionais (subprocessos) ainda 

não tiverem sido mapeados. 

Para identificar eventos por meio dessa técnica é necessário a realização de 

oficinas com os servidores envolvidos no subprocesso. Durante as oficinas serão discutidos 

aspectos como sua origem, quais unidades ele percorre e onde ele finaliza. 

É recomendável, especialmente quando se tratar de objetivos operacionais 

(subprocessos), que seja esboçado um fluxo que represente graficamente a ordem 

cronológica das atividades envolvidas, não sendo necessário, para esse fim, a utilização de 

uma modelagem específica, tal qual a Business Process Model and Notation
26 (BPMN), 

podendo ser utilizado simples fluxogramas, uma vez que o importante aqui é identificar os 

eventos que podem influenciar no resultado do subprocesso e não o mapeamento em si. 

Importante frisar que a realização dessas oficinas apresenta também uma ótima 

oportunidade para proceder com o mapeamento do subprocesso, ou o contrário, durante o 

mapeamento do subprocesso, pode-se aproveitar o momento, no qual toda a equipe está 

reunida, para identificar os componentes de gestão de riscos. Inclusive, essa foi a estratégia 

utilizada pela PROGESP e se mostrou bastante exitosa. No caso do subprocesso “Acidente 

em serviço” foram identificados os seguintes eventos evidenciados no Quadro 21. 

 

 

                                                           
26 Notação de Modelagem de Processos de Negócio em português. Trata-se de uma série de ícones padrões 
para o desenho de processos, o que facilita o entendimento do usuário. 
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Quadro 21 – Identificação de riscos por meio de oficina com facilitador  

Riscos Identificados em Oficina com Facilitador referente ao Subprocesso Acidente em Serviço 
01. Não considerar acidentes ocorridos no local ou a caminho do trabalho como acidente em serviço; 
02. O acidente em serviço ser percebido apenas no setor de perícia, ou seja, sem que a CAT/SP27 
tenha sido preenchida pelo próprio servidor, colega de trabalho ou gestor; 
03. Insuficiência no quadro médico para atender, tempestivamente, as demandas dos acidentes em 
serviço; 
04. O médico do trabalho não ter acesso ao prontuário do servidor acidentado, nos casos em que o 
acidente em serviço não gerou afastamento, ou seja, quando não houver a necessidade do servidor 
acidentado passar inicialmente pelo perito médico; 
05. Impossibilidade de visita in loco pela Coordenadoria de Promoção da Segurança do Trabalho e 
Vigilância Ambiental (COPS); 
06. Não implementar as recomendações sugeridas no relatório da Coordenadoria de Promoção da 
Segurança do Trabalho e Vigilância Ambiental (COPS). 

Fonte: Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), 2015 

O papel do facilitador nas oficinas é auxiliar no processo de identificação dos 

eventos, cabendo sempre à gestão ratificar os eventos identificados.  

Conforme mencionado no subitem 5.2.2.1 “Definição dos Objetivos 

Organizacionais”, foi mostrado que os objetivos passíveis de gerenciamento de riscos 

podem ser classificados como estratégicos ou operacionais (subprocessos). Ambas as 

técnicas podem ser utilizadas para identificar eventos relacionados aos objetivos 

operacionais (subprocessos). No entanto, quanto aos objetivos estratégicos, apenas a 

técnica de identificação de eventos por meio de oficinas com facilitadores poderá ser 

utilizada, uma vez que, em tese, os objetivos estratégicos não envolvem fluxogramas. 

5.2.2.2.4.2 Análise de Fluxo de Subprocesso 

Já essa técnica deve ser utilizada quando a IFES apresenta uma certa maturidade 

na gestão de processos, com alguns objetivos operacionais ou subprocessos já mapeados. 

Para exemplificar como funciona essa técnica, analisemos o fluxo que envolve a concessão 

de retribuição por titulação da Diretoria de Administração de Pessoas (DAP), vinculada à 

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, demonstrado na Figura 12 a seguir. 

 

 

 

                                                           
27 Sigla para Comunicado de Acidente de Trabalho/Servidor Público. 
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Figura 12 – Identificação de eventos por meio da análise de fluxo de subprocesso 

Fonte: Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), 2015 
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Ao analisar o fluxo da Figura 12, é possível identificar os seguintes ricos 

apresentados no Quadro 22: 

Quadro 22 – Identificação de riscos por meio da análise de subprocesso  

Riscos Identificados a partir da Análise do Fluxo do Subprocesso de Retribuição por Titulação 
01. Implantar RT com insuficiência de documentos ou sem revalidar diploma oriundo de instituições 
estrangeiras; 
02. Deixar de submeter o Termo de Compromisso quando não for apresentada a documentação 
definitiva (certificado); 
03. Implantar RT sem sua respectiva publicação; 
04. Implantar RT com titulação em desconformidade com o processo; 
05. Continuar pagando a RT decorridos 180 dias da sua concessão sem a entrega do certificado ou 
justificativa plausível, nos casos em que forem concedidas sem a entrega definitiva do título; 
06. Deixar de realizar os ajustes financeiros. 

Fonte: Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), 2015 

Um aspecto bastante relevante na utilização dessa técnica de identificação de 

eventos é a subjetividade envolvida. A depender da pessoa que esteja analisando o fluxo do 

subprocesso, ela pode ou não identificar determinados riscos. Por isso, que mesmo nas 

organizações onde já existem processos mapeados é possível se contar com o auxílio de 

um facilitador, preferencialmente, com conhecimentos na área de controle, de modo a 

permitir que o processo de identificação de eventos flua com maior naturalidade. Ressalta-

se apenas que é imprescindível a ratificação dos riscos identificados pela gestão, uma vez 

ser de sua competência a implantação do processo de gestão de riscos. 

5.2.2.3 Classificação do Risco 

A classificação do risco é a terceira etapa do processo de gestão de riscos. Para se 

definir o grau de risco de determinado evento é necessário que sejam consideradas duas 

variáveis: probabilidade e impacto. Boa parte dos modelos de gestão de riscos adotam 

matrizes matemáticas para definir o grau de risco. Alguns modelos utilizam matrizes 

simples de “3” x “3”, no entanto, optou-se pela utilização de uma matriz de “5” x “5”, por 

ser considerada mais segura, conforme demonstrado no próximo subitem. O alto nível de 

subjetividade envolvido nessa etapa do processo requer o máximo de segurança possível. 
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5.2.2.3.1 Matriz de Risco 

Conforme pode ser verificado na matriz de risco apresentada a seguir, existem 

duas escalas que vão de 01 a 05. Uma para definir a probabilidade do evento ocorrer, e 

outra para definir o impacto por ele causado. Optou-se em adotar uma metodologia 

qualitativa devido à ausência de indicadores que reflitam de forma fidedigna a 

probabilidade dos eventos ocorrerem. Aliado a isso, soma-se a existência de diversos 

eventos de caráter subjetivo, especialmente relacionados aos objetivos estratégicos. 

Figura 13 – Matriz de risco 

 

Fonte: Auditoria baseada em riscos: três pontos de vista sobre implementação (traduzido), 2006 

Por se tratar de uma matriz de “5” x “5”, é possível se obter 14 produtos diferentes 

decorrentes da multiplicação entre a probabilidade e o impacto. Esses produtos serão 

apresentados com maior detalhe no subitem 5.2.2.3.2 “Graus de Risco”, no qual será 

evidenciado cada uma das quatro possibilidades: baixo, moderado, alto e muito alto. 

Para compreender melhor a segurança que uma matriz de “5” x “5” proporciona, é 

apresentado o seguinte exemplo: 

Imaginemos que para determinado evento, teríamos como probabilidade e 

impacto, respectivamente, as seguintes definições “baixo” (2) e “médio” (3). Dessa forma, 
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o produto decorrente da multiplicação entre “2” e “3” seria igual a “6”. Logo, seu grau de 

risco seria considerado moderado. Imaginemos, também, que por algum motivo o gestor 

tenha se equivocado ao definir o impacto do evento, quer pelo excesso de subjetividade 

envolvida, quer por uma questão de displicência, e tenha definido o impacto como “médio” 

(3), em vez de tê-lo considerado como “grande” (4). Com essa nova classificação, o grau 

de risco ainda continuaria moderado, mesmo tendo umas das variáveis (impacto) sido 

alterada de “4” para “3”, porque o grau de risco moderado decorre tanto do produto entre 

“2” e “4” (8) quanto “2” e “3” (6). Daí a segurança de se trabalhar com uma matriz de “5” 

x “5”. 

5.2.2.3.2 Graus de Risco 

Os graus de risco baixo, moderado, alto e muito alto são apresentados a seguir. 

5.2.2.3.2.1 Risco Baixo 

O risco baixo é retratado pela cor verde clara. O evento receberá sempre essa 

classificação quando o produto decorrente da multiplicação entre sua probabilidade e seu 

impacto for ≤ 4, ou seja, 1, 2, 3 ou 4. Isso acontecerá nas seguintes situações:  

 
 

          
 
       Risco Baixo 
 

Probabilidade Impacto Produto 

1 (muito baixa) 1 (insignificante) 1 
1 (muito baixa) 2 (pequeno) 2 
1 (muito baixa) 3 (médio) 3 
1 (muito baixa) 4 (grande) 4 
2 (baixa) 1 (insignificante) 2 
2 (baixa) 2 (pequeno) 4 

3 (moderada) 1 (insignificante) 3 

4 (alta) 1 (insignificante) 4 

5.2.2.3.2.2 Risco Moderado 

O risco moderado é retratado pela cor verde escura. O evento receberá sempre 

essa classificação quando o produto decorrente da multiplicação entre sua probabilidade e 

seu impacto for ≥ 5 e ≤ 8, ou seja, 5, 6 ou 8. Isso acontecerá nas seguintes situações: 
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   Risco Moderado 

Probabilidade Impacto Produto 

1 (muito baixa) 5 (crítico) 5 

2 (baixa) 3 (médio) 6 

2 (baixa) 4 (grande) 8 

3 (moderada) 2 (pequeno) 6 

4 (alta) 2 (pequeno) 8 

5 (muito alta) 1 (insignificante) 5 

5.2.2.3.2.3 Risco Alto 

O risco alto é retratado pela cor laranja. O evento receberá sempre essa 

classificação quando o produto decorrente da multiplicação entre sua probabilidade e seu 

impacto for ≥ 9 e ≤ 12, ou seja, 9, 10 ou 12. Isso acontecerá nas seguintes situações:  

 

          
 
         Risco Alto 

Probabilidade Impacto Produto 

2 (baixa) 5 (crítico) 10 

3 (moderada) 3 (médio) 9 

3 (moderada) 4 (grande) 12 

4 (alta) 3 (médio) 12 

5 (muito alta) 2 (pequeno) 10 

5.2.2.3.2.4 Risco Muito Alto 

O risco muito alto é retratado pela cor vermelha. O evento receberá sempre essa 

classificação quando o produto decorrente da multiplicação entre sua probabilidade e seu 

impacto for ≥ 15 e ≤ 25, ou seja, 15, 16, 20 ou 25. Isso acontecerá nas seguintes situações:  

 
 

          
 
   Risco Muito Alto 

Probabilidade Impacto Produto 

3 (moderada) 5 (crítico) 15 

4 (alta) 4 (grande) 16 

4 (alta) 5 (crítico) 20 

5 (muito alta) 3 (médio) 15 

5 (alta) 4 (grande) 20 

5 (muito alta) 5 (crítico) 25 

5.2.2.4 Definição da Resposta ao Riscos 

Uma vez classificado o risco, a etapa seguinte é definir sua resposta, ou seja, 

como se comportar perante ele. Existem quatro possibilidades de resposta: aceitar, mitigar, 

transferir ou evitar. Na prática, a maioria das respostas serão sempre mitigar, uma vez que 

um dos objetivos dos gestores é justamente reduzir os riscos, de modo a viabilizar o 
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alcance dos objetivos organizacionais. Apresenta-se a seguir uma situação ilustrativa para a 

qual são demonstradas cada uma das quatro possíveis respostas.  

Para alcançar certo objetivo estratégico relacionado a um curso técnico, por 

exemplo, um instituto federal precisa lecionar aulas de informática em determinado 

laboratório. Ao identificar os eventos que poderiam comprometer o resultado desse 

objetivo, verifica-se que um deles seria a possibilidade de contaminação dos computadores 

por vírus. Vejamos qual seria a atitude do gestor diante cada uma das possíveis respostas 

ao risco. 

5.2.2.4.1 Aceitar 

Ao aceitar o risco, o gestor abre mão de qualquer plano de ação para combatê-lo e, 

a depender da situação, de eventuais planos de contingência. Esse tipo de resposta 

geralmente é usado em duas situações: 

A primeira ocorre quando o grau de risco é tão irrelevante (baixa probabilidade e 

pequeno impacto) que atividades de controle são dispensáveis. Ex.: O risco de um ar-

condicionado não ser desligado no final do expediente. Nesse caso específico, a 

probabilidade e o impacto desse evento são tão irrelevantes que não exige do gestor planos 

de ação para diminuir sua probabilidade, nem tampouco planos de contingência para 

minimizar o seu impacto. 

A segunda situação ocorre quando a relação “custo x benefício” é tão alta que não 

compensa estabelecer planos de ação. No entanto, planos de contingência podem ser 

estabelecidos para diminuir o impacto do evento, caso ele venha a se materializar. Ex.: O 

risco de um servidor ter um ataque cardíaco no horário do expediente. O custo de se ter à 

disposição uma unidade de emergência não compensaria os possíveis benefícios dessa 

ação. No entanto, é possível treinar colaboradores para que eles possam atuar nas unidades, 

realizando massagem cardiorrespiratória, em casos de emergência. 

Quanto à situação ilustrativa apresentada no subitem 5.2.2.4 “Definição da 

Resposta ao Risco”, o gestor aceitaria o risco caso ele entendesse que o risco fosse baixo, 

não havendo assim a necessidade de adotar atividades de controle. 



107 
 

5.2.2.4.2 Mitigar 

Conforme já mencionado, essa será a resposta mais utilizada pelos gestores diante 

os riscos. Mitigar o risco significa diminuir a probabilidade de eventos indesejados 

ocorrerem ou reduzir o impacto por eles causados. No subitem 5.2.2.5 “Estabelecimento de 

Planos de Ação e de Contingência” será mostrado que essa é a nomenclatura utilizada por 

alguns autores para classificar as atividades de controle.  

Considerando a situação inicialmente apresentada, cujo grau do risco fora, 

hipoteticamente, classificado como alto, poder-se-ia pensar nas seguintes formas de tratar o 

risco: instalar firewalls nos computadores com o objetivo de restringir o acesso a algumas 

páginas da internet e/ou adquirir pacotes de antivírus. 

5.2.2.4.3 Transferir 

Transferir o risco significa atribuir a outrem sua responsabilidade. As principais 

formas de se transferir o risco ocorrem por meio da terceirização ou da contratação de 

seguros. No caso de seguros, por exemplo, o que ocorre não é a transferência do risco, mas 

sim das consequências financeiras decorrentes de eventual perda. 

Nem todos os riscos podem ser transferidos, como é o caso dos riscos causados 

por atentados terroristas ou danos causados a imagem da instituição. 

Se voltássemos a considerar a situação inicial apresentada, cujo risco fora 

classificado como alto, e o gestor não quisesse assumi-lo, ele poderia contratar uma 

empresa para ficar responsável pela integridade dos computadores. Nesse caso, qualquer 

dano que viesse a ocorrer, seja decorrente do desgaste natural das máquinas ou devido à 

contaminação por vírus, o computador seria substituído imediatamente pela empresa 

contratada. 

5.2.2.4.4 Evitar 

Quando se decide evitar, não estaria se falando em evitar o risco, mas sim a 

atividade relacionada com o objetivo que se pretende alcançar.  Pois se assim o fosse, essa 

seria, sem sombra de dúvidas, a resposta mais adotada pelos gestores, em vez de “mitigar”. 



108 
 

Esse tipo de resposta geralmente é usado quando a relação “custo x benefício” não 

justifica o estabelecimento de planos de ação. Percebe-se que existe uma diferença entre 

essa situação e aquela apresentada no subitem 5.2.2.4.1, “Aceitar”. Naquela situação a 

relação “custo x benefício” não compensava estabelecer planos de ação, porém o grau de 

risco era baixo, logo o risco era tolerável. Para se definir como resposta ao risco “evitar”, 

não basta apenas que haja uma relação “custo x benefício” desfavorável, mas que o grau de 

risco também seja elevado. Nesse caso, é recomendável abandonar a ação (projeto, 

atividade etc.) que causaria o risco. 

Não é muito comum que órgãos públicos se valham desse tipo de resposta em 

determinadas situações, uma vez que o mais importante não é o resultado financeiro, mas 

sim a prestação do serviço à coletividade. 

Para finalizar os exemplos decorrentes da situação inicialmente apresentada, 

imaginemos que o risco fora considerado alto, que a relação “custo x benefício” não 

justificaria o estabelecimento de planos de ação e que a única resposta possível fosse 

evitar. Nesse caso, o gestor precisaria abrir mão das aulas no laboratório de informática, 

comprometendo assim o objetivo pretendido, que era capacitar os alunos do ensino técnico. 

5.2.2.5 Estabelecimento de Planos de Ação e de Contingência 

Os subitens 5.2.2.4.1 e 5.2.2.4.2, “Aceitar” e “Mitigar”, mencionaram exemplos 

de planos de ação e de contingência, mas é neste subitem que será feita uma explanação 

mais detalhada sobre cada uma dessas atividades de controle. 

5.2.2.5.1 Plano de Ação 

Para fins desse modelo, plano de ação pode ser definido como o conjunto de 

medidas adotadas pela gestão com o objetivo de diminuir a probabilidade dos eventos 

ocorrerem, ou seja, dos riscos se materializarem. 

O Quadro 23 a seguir apresenta exemplos de planos de ação identificados nas 

oficinas realizadas com a Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS), vinculada à 

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, para levantar os componentes da gestão de 

riscos referentes ao subprocesso “Acidente em serviço”. 
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Quadro 23 – Exemplo de planos de ação  

Subprocesso: Acidente em Serviço 
Evento: O acidente em serviço ser percebido apenas no setor de perícia, ou seja, sem que a Comunicação de 
Acidente de Trabalho/Servidor Público (CAT/SP) tenha sido preenchida pelo próprio servidor, colega de 
trabalho ou gestor. 

Planos de 
Ação 

Sensibilizar os servidores da DAS quanto aos conceitos relacionados a acidentes em 
serviço, de modo a evitar que isso ocorra; 
Disponibilizar a CAT/SP no portal da PROGESP; 
Disponibilizar a CAT/SP no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). 

Fonte: Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), 2015 

Percebe-se que os planos de ação não se resumem apenas a algumas atividades de 

controle tradicionais, tais como segregação de função, dígitos de verificação, contagem 

física, testes lógicos, limites de alçada e autorização etc., mas sim a todas as ações 

estabelecidas pelo gestor visando impedir que eventos indesejáveis ocorrerem. 

Tão importante quanto o estabelecimento dos planos de ação, é o seu 

acompanhamento. O módulo de gestão de riscos proposto para o sistema de informação da 

UFRN prever três status para os planos de ação: não iniciado; iniciado e finalizado. 

Quando os planos de ação já estiverem implementados, ou seja, seu status 

definido como “finalizado”, o sistema possibilitará ao gestor informar se o plano de ação 

foi efetivo ou não. Um plano de ação apenas mitigará o risco, se ele tiver sido efetivo. Por 

mais que não seja comum, é natural que o gestor, no uso de suas atribuições, possa 

estabelecer planos de ação que, a priori, tenha se mostrado viável, porém, ao final não 

tenha apresentado resultado efetivo. 

Durante o processo de identificação dos eventos que podem influenciar no alcance 

dos objetivos organizacionais, é possível se deparar com planos de ação que já tenham sido 

implementados. Nessas situações, eles devem ser inseridos com o status “finalizado”, uma 

vez que o sistema deve refletir de forma fidedigna todas as ações planejadas pelo gestor 

para diminuir a probabilidade dos eventos ocorrerem, ou seja, o risco residual. No subitem 

5.2.2.6.1 “Risco Inerente x Risco Residual”, será evidenciado a diferença entre cada um 

desses tipos de risco. 
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5.2.2.5.2 Plano de Contingência 

Conforme citado no subitem 5.2.2.4.1 “Aceitar”, existem situações em que a 

relação “custo x benefício” é tão alta que não compensa estabelecer planos de ação, não 

restando ao gestor outra opção que não “aceitar” o risco. No entanto, medidas podem ser 

adotadas para minimizar o impacto decorrente da materialização dos eventos. O conjunto 

dessas medidas são denominadas plano de contingência. 

Importante frisar que planos de contingência também podem ser adotados quando 

as respostas ao risco forem “mitigar” ou “transferir”. Planos de ação podem não ser 

suficientes para evitar a ocorrência de eventos indesejados, havendo a necessidade de se 

estabelecer um plano alternativo. O mesmo acontece quando se transfere o risco. O fato de 

uma empresa se responsabilizar por eventuais danos materiais, não significa que as 

atividades normais da organização não possam sofrer alterações. Até que a situação volte à 

normalidade, é recomendável, em alguns casos, a adoção de medidas previamente 

estabelecidas. 

O Quadro 24 a seguir apresenta um exemplo de plano de contingência, 

identificado nas oficinas realizadas com a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 

(DAP), vinculada à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, para levantar os 

componentes da gestão de riscos referentes ao subprocesso “Cessão”. 

Quadro 24 – Exemplo de plano de contingência 

Subprocesso: Cessão 
Evento: Inadimplência de reembolso dos valores devidos pelos órgãos cessionários quando os servidores 
tiverem sido cedidos com ônus. 

Plano de 
Contingência 

Aplicar o que estabelece o art. 10 do Decreto 4.050 de 12 de dezembro de 2001 e caso a 
situação não seja regularizada, sugerir ao gabinete o cancelamento do termo de cessão. 

Fonte: Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), 2015 

5.2.2.6 Gestão do Risco 

Conforme detalhado a seguir, existem dois tipos de riscos: inerente e residual. A 

classificação demonstrada no subitem 5.2.2.3 “Classificação do Risco” reflete o risco 

inerente. A partir desse momento, qualquer alteração que ele venha a sofrer passará a ser 
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retratada por meio do risco residual. Percebe-se, portanto, que o risco residual é dinâmico, 

enquanto que o risco inerente é estático. 

5.2.2.6.1 Risco Inerente x Risco Residual 

Aproveitando o exemplo da situação ilustrativa, apresentada no subitem 5.2.2.4 

“Definição da Resposta ao Risco”, que se refere à possibilidade de contaminação dos 

computadores por vírus, chegar-se-ia às seguintes conclusões quanto aos riscos inerente e 

residual. 

Quadro 25 – Riscos inerente e residual do exemplo ilustrativo apresentado no subitem 5.2.2.4 

Risco Inerente Risco Residual 
Corresponde ao risco dos computadores serem 
contaminados por vírus sem considerar as ações 
sugeridas para tratá-lo, tais como aquisição de 
antivírus e instalação de firewalls. Caso tivesse 
sido estabelecido algum plano de contingência, ele 
também deveria ser desconsiderado para fins da 
classificação do risco inerente. 

É o risco remanescente após a implementação 
dos planos de ação, ou seja, aquisição de 
antivírus e instalação de firewalls. Caso tivesse 
sido estabelecido algum plano de contingência, 
que possivelmente poderia reduzir o seu 
impacto, ele também deveria ser levado em 
consideração para determinar o risco residual.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

Tanto o risco inerente quanto o risco residual são definidos com base nas mesmas 

variáveis: probabilidade e impacto. A diferença é o momento da classificação, ou seja, 

enquanto o risco inerente corresponde ao risco existente antes da implementação das 

atividades de controle, o risco residual é aquele que permanece após sua implementação. 

O desejável é que as atividades de controle, sejam elas os planos de ação ou de 

contingência, reduzam o risco a um patamar aceitável, compatível ao apetite a risco da 

IFES. Em alguns tipos de organizações, como é o caso das instituições financeiras e 

seguradoras, onde o risco é mais crítico, o apetite a risco pode ser definido por setores ou 

departamentos. No entanto, em instituições de ensino, pode-se definir um apetite a risco 

geral, ou seja, para toda a organização. Por exemplo, uma IFES qualquer poderá definir 

como apetite a risco o grau moderado. Isso implica dizer que “a luz vermelha” deverá 

acender sempre que o risco for considerado alto ou muito alto, ou seja, acima do seu 

apetite a risco. Um risco baixo ou moderado seria tolerável por essa instituição. 
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No subitem 5.2.2.3.2 “Graus de Risco”, verificou-se ser possível o 

estabelecimento de plano de ação ou de contingência sem que haja, efetivamente, redução 

do grau de risco. No entanto, é crucial que seja absorvida a seguinte máxima: o risco 

residual, em hipótese alguma poderá ser maior que o risco inerente; no máximo igual. 

5.2.2.6.2 Monitoramento do Risco 

Além de uma ferramenta utilizada para gerenciar o risco em IFES, esse modelo é, 

sobretudo, um sistema de controle, uma vez que ele permite aos gestores acompanhar suas 

ações, desde a sua concepção até sua efetiva implementação. Logo, é recomendável que o 

sistema de informação utilizado para registrar os componentes da gestão de riscos seja 

utilizado permanentemente. 

Além do acompanhamento dos planos de ação, é necessário que haja também o 

monitoramento do risco, ou seja, verificar se as atividades de controle foram suficientes 

para diminuir o risco inerente a um patamar aceitável. 

Existem duas formas de monitorar o risco: monitoramento contínuo ou por meio 

de avaliações independentes. 

5.2.2.6.2.1 Atividades de Monitoramento Contínuo 

As atividades de monitoramento contínuo são realizadas pelos próprios gestores, 

proprietários do risco. A partir de uma frequência pré-estabelecida, definida pela política 

de gestão de riscos, os gestores verificarão se as últimas atividades de controle foram 

suficientes para reduzir o risco a um patamar desejável. Manter o sistema de informação 

atualizado auxilia tanto a unidade de Auditoria Interna planejar adequadamente suas ações, 

como contribui para o alcance dos objetivos organizacionais. 

5.2.2.6.2.2 Avaliações Independentes 

As avaliações independentes geralmente são realizadas por órgãos de controle, 

principalmente pelas unidades de auditoria interna. A partir do momento em que uma 

organização atinge determinada maturidade na gestão de riscos, torna-se possível a 

realização de atividades de auditoria baseada em risco. O propósito desse tipo de auditoria 
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é dar garantia ao conselho de administração ou gestor máximo de que a gestão de riscos 

está sendo realizada de forma adequada, ou seja, que os riscos estão sendo gerenciados 

corretamente. Na realização dessas auditorias, é possível constatar riscos que não tenham 

sido monitorados de acordo com a periodicidade estabelecida pela política de gestão de 

riscos ou propor recomendações que venham a fortalecer os controles internos existentes. 

5.2.2.6.3 Periodicidade do Monitoramento 

No subitem 5.2.1.3 “Política de Gestão de Riscos”, foi mostrado que as IFES 

podem editar resolução regulamentando a gestão de riscos na organização e que um dos 

pontos a ser abordado é a periodicidade do monitoramento dos riscos. 

Pelos motivos já expostos no subitem 5.2.2.6.2.1 “Atividades de Monitoramento 

Contínuo”, acredita-se ser do interesse do gestor manter os riscos residuais atualizados. 

Porém, devido as suas inúmeras atribuições, é possível que não o consiga fazê-lo. Por esse 

motivo, é recomendável que a resolução editada pelo Conselho de Administração da IFES, 

ou órgão equivalente, estabeleça a frequência mínima para que esses riscos sejam 

monitorados. O ideal é que esse monitoramento seja realizado pelo menos duas vezes ao 

ano. 

5.2.2.7 Informação e Comunicação 

Um sistema de informação é eficaz quando ele propicia informações adequadas, 

de forma tempestiva, preferencialmente em tempo real e no nível correto de detalhes ao 

maior número de pessoas possível. Dados imprecisos podem gerar riscos não identificados 

ou avaliações deficientes, implicando em decisões gerenciais inadequadas. 

O processo de informação e comunicação se inicia na concepção da estrutura da 

gestão de riscos, em especial por meio da política de gestão de riscos e do arcabouço para 

definição dos objetivos passíveis de gerenciamento. 

É por meio da política de gestão de riscos que informações preciosas são 

divulgadas, tais como a necessidade do engajamento de todos os servidores no processo de 

gestão de riscos, o apetite a riscos, periodicidade do monitoramento etc. Já o arcabouço 

para definição dos objetivos passíveis de gerenciamento permite que os colaboradores 
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tomem conhecimento da missão da organização, dos macroprocessos, dos processos ou 

macro objetivos e dos objetivos estratégicos e operacionais (subprocessos). 

No que se refere ao processo de gestão de riscos, os relatórios gerados a partir do 

sistema de informação, utilizado para registrar os componentes da gestão de riscos, têm um 

papel primordial. 

A possibilidade de disponibilização desses relatórios a todos os colaboradores 

permite que eles tenham acesso às informações de outras unidades, o que facilita na 

compreensão de suas próprias atividades. 

Importante frisar que a gama de relatórios gerados pelo sistema de informação não 

inviabiliza a realização de reuniões para discutir questões críticas referentes ao risco, 

especialmente pelo Comitê de Gestão de Riscos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão de riscos não é uma atividade autônoma separada das principais 

atividades e processos da organização. Ela faz parte das responsabilidades da 

administração e é parte integrante de todos os processos organizacionais, incluindo o 

planejamento estratégico e todos os processos de gestão de projetos e gestão de mudanças 

(ISO 31000, p. 7). Logo, é essencial que os gestores a encarem não como um fim, mas 

como um meio para alcançar seus objetivos. 

O modelo proposto à UFRN consiste na adoção das orientações apresentadas 

neste Relatório Técnico, e, especialmente, no Guia de Gestão de Riscos em Instituições 

Federais de Ensino Superior e no Manual de Utilização do Módulo “Gestão de Riscos” 

proposto para o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 

Importante ressaltar que além de uma ferramenta de gestão de riscos, a 

funcionalidade proposta para o sistema de informação da UFRN é, sobretudo, um sistema 

de controle interno, uma vez que permite cadastrar e controlar todos os planos de ação que 

viabilizam o alcance dos objetivos organizacionais. 

Caso a UFRN venha adotar o presente modelo de gestão de riscos, espera-se que 

ela venha desfrutar dos seguintes benefícios evidenciados no Quadro 26. 

Quadro 26 – Benefícios decorrentes da adoção do modelo de gestão de riscos proposto 

Benefícios para a Gestão 

Possibilidade de cadastrar em seu sistema de informação todos os objetivos organizacionais da universidade, 
bem como anexar os fluxogramas referentes aos subprocessos já mapeados; 
Criação de um banco de dados com os eventos que podem influenciar no alcance dos seus objetivos; 
Registro dos planos de ação e/ou de contingência referentes a cada um dos eventos identificados; 
Visualização dos riscos que exigem maior atenção por parte dos gestores; 
Compreensão de como as unidades estratégicas estão auxiliando à gestão no alcance de sua missão; 
Padronização na gestão de riscos em toda a organização; 
Facilitação no preenchimento do relatório de gestão quanto à avaliação do seu sistema de controles internos; 
Fortalecimento da governança corporativa. 

Benefícios para a unidade de Auditoria Interna 

Possibilidade de planejar as atividades de auditoria com base nas áreas mais críticas, ou seja, aquelas que 
representam maior ameaça à organização;  
Maior receptividade dos trabalhos de auditoria por parte dos gestores, principalmente pelo fato de haver uma 
gradativa substituição dos trabalhos de auditoria convencionais, que têm como base fatos pretéritos, por 
trabalhos de auditoria baseada em riscos, cujo objetivo principal é dar garantia ao gestor máximo de que os 
riscos estão sendo gerenciados de forma adequada e eficaz. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 
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A adoção do modelo proposto permitirá não apenas consolidar o processo de 

gestão de riscos na UFRN28, como viabilizar a realização de atividades de auditoria 

baseada em riscos. O gerenciamento dos riscos organizacionais pelos próprios gestores é 

uma condição sine qua non para que uma unidade de Autoria Interna realize trabalhos de 

auditoria nessa área, e possa, dessa forma, cumprir com sua missão, que é assessorar à alta 

administração, buscando agregar valor à gestão. 

Apesar do estudo de caso ter sido aplicado em apenas uma das oito unidades 

estratégicas da universidade; do levantamento dos componentes de gestão de riscos ter se 

restringido apenas aos objetivos operacionais; e da sexta etapa do processo, “gestão de 

riscos”, não ter sido integralmente validada devido à delimitação temporal da pesquisa, 

conforme apresentado no subitem 2.2 “Limitação da Pesquisa”, acredita-se não ter havido 

prejuízo à concepção do modelo proposto. 

Embora tal modelo tenha sido concebido inicialmente para a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, entende-se que ele pode ser utilizado por qualquer outra IFES que 

tenha o interesse em adotá-lo, bastando para isso realizar eventuais ajustes que se façam 

necessários. 

  

                                                           
28 Conforme recomendado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 3466/2014 – Plenário. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este manual tem como objetivo orientar os servidores usuários do módulo “Gestão 

de Riscos”, caso ele venha a ser incorporado ao Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC). Ele segue as diretrizes estabelecidas no Guia de 

Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (GERIFES) e é constituído 

por quatro abas: “Principal”, “Cadastro”, “Gerenciamento” e “Relatório”. 

A primeira aba possui uma característica estática. É recomendável que esteja 

disponível apenas ao servidor ou unidade responsável pela implementação da gestão de 

riscos na IFES. Nela são cadastradas informações essenciais para que a instituição possa 

gerenciar seus riscos, tais como: unidades estratégicas, origens dos eventos, cadastradores, 

macroprocessos, tipos de risco e possíveis respostas ao risco. 

As três outras abas podem ser utilizadas por qualquer servidor que tenha acesso ao 

módulo. No entanto, alguns relatórios que tratam de informações específicas podem ser 

disponibilizados apenas a alta gestão. 

Na segunda aba, os gestores poderão cadastrar seus processos ou macro objetivos, 

e detalhá-los por meio de seus subprocesssos e objetivos estratégicos. Os próprios gestores 

ou os servidores designados para este fim poderão inserir os eventos capazes de influenciar 

no alcance dos objetivos organizacionais, bem como classificá-los. 

A aba “Gerenciamento”, por sua vez, permite que sejam estabelecidas as respostas 

ao risco; cadastrados os planos de ação e ou/de contingência; e gerenciados os riscos 

residuais. 

Por último, a aba “Relatório” disponibiliza uma gama de informações agrupadas 

de acordo com o interesse dos usuários, tais como macroprocessos por classificação, 

eventos por tipo de risco, planos de ação por cadastrador de eventos etc. Disponibiliza, 

também, relatórios que permitem a comparação entre os riscos inerente e residual.
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1. LOGANDO NO SIPAC 

 Digitar no navegador http://www.sipac.ufrn.br; 

 Clicar em “Entrar no Sistema”; 

 

 Digitar o usuário, senha e clicar em “Entrar”. 

 

http://www.sipac.ufrn.br/
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2. SELECIONANDO O MÓDULO 

 Clicar no ícone   “Módulos”; 

 

 Selecionar o módulo “Gestão de Riscos”; 

 

Pronto, você já está dentro do módulo de gestão de riscos!!! 
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3. ABAS DO MÓDULO DE GESTÃO DE RISCOS 

3.1 ABA “PRINCIPAL” 

Nessa aba são cadastradas as unidades estratégicas, as origens dos eventos, seus 

cadastradores, os macroprocessos, os tipos de risco e suas possíveis respostas.  

Para cadastrar as unidades estratégicas no menu “Unidades” é necessário que seja 

efetuado, inicialmente, o cadastro da classificação do macroprocesso (“finalístico” ou “de 

apoio”). Ainda nesse menu deverão ser cadastrados os tipos de objetivo (“estratégico” ou 

“operacional”), uma vez que essa informação será exigida como campo obrigatório no 

momento em que os subprocessos ou objetivos estratégicos forem cadastrados. 

A seguir, será demonstrado o passo-a-passo para realizar todos os cadastros. Com a 

exceção do menu “Macroprocessos”, que possui campo específico, todas as informações 

cadastradas poderão ser alteradas ou excluídas. Para alterar basta clicar no ícone  

“Alterar” em frente à informação cadastrada. Para excluir, no entanto, basta clicar no ícone 

 “Excluir”.   

3.1.1 Cadastrando os Tipos de Objetivo 

 No menu “Unidades” clicar em “Tipo de Objetivo”; 
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  Clicar em  “Cadastrar”; 

 

 Descrever o “Tipo de objetivo”; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.1.2 Inserindo as Classificações dos Macroprocessos 

 No menu “Unidades”, clicar em “Classificação de Macroprocesso”; 

 

 Clicar em  “Cadastrar”; 
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 Descrever a classificação do macroprocesso; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.1.3 Cadastrando as Unidades Estratégicas 

 No menu “Unidades”, clicar em “Unidade Estratégica”; 
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 Clicar em  “Cadastrar”; 

 

 Descrever o nome da unidade estratégica;  

 Escolher a classificação do macroprocesso; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.1.4 Cadastrando as Origens dos Eventos 

 No menu “Eventos”, clicar em “Origem do Evento”; 

 

 Clicar em  “Cadastrar”; 
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 Descrever a origem do evento; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.1.5 Inserindo os Cadastradores de Eventos 

 No menu “Eventos”, clicar em “Cadastrador de Evento”; 
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 Clicar em  “Cadastrar”; 

 

 Inserir a matrícula do servidor; 

 Descrever o nome do servidor; 

 Informar a lotação do servidor; e  

 Clicar em “Enviar”. 
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3.1.6 Cadastrando os Tipos de Risco 

 No menu “Riscos”, clicar em “Tipo de Risco”; 

 

 Clicar em  “Cadastrar”; 
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 Escolher a origem do evento; 

 Descrever o tipo de risco; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.1.7 Cadastrando as Respostas ao Risco 

 No menu “Riscos”, clicar em “Resposta ao Risco”; 
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 Clicar em  “Cadastrar”; 

 

 Descrever a resposta ao risco; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.1.8 Inserindo os Macroprocessos 

 No menu “Macroprocessos”, clicar em “Inserir Macroprocesso”; 

 

 Descrever o macroprocesso; 

 Escolher a unidade estratégica ao qual o macroprocesso está vinculado; 

 Descrever o objetivo do macroprocesso; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.1.9 Alterando Macroprocessos 

 No menu “Macroprocessos”, clicar em “Listar/Alterar Macroprocesso”; 

 

 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao macroprocesso inserido; 
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 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.2 ABA “CADASTRO” 

Nessa aba são cadastrados os processos ou macro objetivos, e os subprocessos e 

objetivos estratégicos (objetivos organizacionais passíveis de gerenciamento de riscos). O 

módulo permite que sejam inseridos os fluxogramas dos subprocessos que já tenham sido 

mapeados. 

Além dos objetivos organizacionais, serão inseridos também nessa aba os eventos 

de origem interna (infraestrutura, de pessoal, de processo etc.) e externa (político, social, 

ambiental etc.) que podem influenciar no seu resultado. 

Uma vez inseridos os eventos, é possível que os gestores ou os servidores 

envolvidos no processo de gerenciamento de riscos os classifiquem. Ressalta-se apenas que 

a classificação do risco na aba “Cadastro” se refere ao risco inerente, ou seja, aquele 

atribuído aos eventos sem considerar os planos de ação e/ou de contingência estabelecidos 

pela gestão. O risco residual, por sua vez, será evidenciado na aba “Gerenciamento”. 

Para excluir os cadastros efetuados, basta apenas clicar no ícone  “Excluir”. 
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3.2.1 Inserindo Processos ou Macro Objetivos 

 No menu “Processos ou Macro Objetivos”, clicar em “Inserir Processo ou Macro 

Objetivo”; 

 

 Escolher o macroprocesso ao qual o processo ou macro objetivo está vinculado; 

 Descrever o processo ou macro objetivo; 

 Descrever o objetivo do processo ou macro objetivo; e  

 Clicar em “Enviar”. 
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3.2.2 Alterando Processos ou Macro Objetivos 

 No menu “Processos ou Macro Objetivos”, clicar em “Listar/Alterar Processo ou Macro 

Objetivo”; 

 

 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao processo ou macro objetivo inserido; 
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 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.2.3 Cadastrando Subprocessos ou Objetivos Estratégicos 

 No menu “Subprocessos ou Objetivos Estratégicos”, clicar em “Inserir Subprocesso ou 

Objetivo Estratégico”; 
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 Escolher o processo ou macro objetivo vinculado ao subprocesso ou objetivo estratégico; 

 Escolher o tipo de objetivo; 

 Descrever o subprocesso ou objetivo estratégico; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.2.4 Alterando Subprocessos ou Objetivos Estratégicos 

 No menu “Subprocessos ou Objetivos Estratégicos”, clicar em “Listar/Alterar 

Subprocesso ou Objetivo Estratégico”; 
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 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao subprocesso ou objetivo estratégico cadastrado; 

 

 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.2.5 Inserindo Fluxograma de Subprocesso 

 No menu “Fluxogramas”, clicar em “Inserir Fluxograma de Subprocesso”; 

 

 Escolher o subprocesso para o qual se deseja inserir o fluxograma; 

 Selecionar o arquivo que se deseja anexar; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.2.6 Alterando Fluxograma de Subprocesso 

 No menu “Fluxogramas”, clicar em “Listar/Alterar Fluxogramas de Subprocesso”; 

 

 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao subprocesso cujo fluxograma fora inserido; 
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 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.2.7 Inserindo Eventos 

 No menu “Eventos”, clicar em “Inserir Evento”; 
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 Informar o cadastrador do evento; 

 Escolher o tipo de risco; 

 Escolher o subprocesso ou objetivo estratégico ao qual o evento está vinculado; 

 Descrever o evento; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.2.8 Alterando Eventos 

 No menu “Eventos”, clicar em “Listar/Alterar Eventos”; 
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 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao evento inserido; 

 

 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.2.9 Classificando Riscos 

 No menu “Risco Inerente”, clicar em “Classificar Riscos”; 

 

 Clicar no ícone  “Classificar Risco”; 
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 Informar o critério utilizado pelo gestor para definir a probabilidade do evento ocorrer 

(campo não obrigatório, porém de fundamental importância para posteriores análises); 

 Definir a probabilidade; 

 Definir o impacto; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.2.10 Alterando Classificação de Riscos 

 No menu “Risco Inerente”, clicar em “Listar/Alterar Classificação de Risco”; 
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 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao evento classificado; 

 

 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.3 ABA “GERENCIAMENTO” 

Nessa aba são definidas as respostas ao risco, cadastrados os planos de ação e/ou de 

contingencia e gerenciado os riscos. 

Gerenciar o risco nada mais é do que reclassificá-lo, de modo a verificar se os 

planos de ação e/ou de contingência estabelecidos pelos gestores foram suficientes para 

reduzir o risco inerente a um patamar aceitável. A periodicidade desse monitoramento será 

definida pela política de gestão de riscos da IFES. 

Enquanto o risco inerente é o risco inicial, sem considerar qualquer plano de ação 

e/ou de contingência, o risco residual é o risco reclassificado, ou seja, aquele remanescente 

após a implementação dos planos de ação e/ou de contingência pelos gestores. 

Os relatórios gerados na aba “Relatório” levarão sempre em consideração o risco 

residual, com a exceção dos relatórios específicos que trazem informação dos dois tipos de 

riscos (inerente e residual). No caso dos riscos que ainda não tenham sido gerenciados, seu 

risco residual será sempre igual ao risco inerente, até que eles sejam reclassificados. 

3.3.1 Definindo Resposta ao Risco 

 No menu “Resposta ao Risco”, clicar em “Definir Resposta ao Risco”; 
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 Clicar em  “Definir Resposta ao Risco”; 

 

 Escolher a resposta ao risco; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.3.2 Alterando Resposta ao Risco 

 No menu “Resposta ao Risco”, clicar em “Listar/Alterar Resposta ao Risco”; 

 

 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao evento cuja resposta ao risco se deseja alterar; 
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 Alterar a resposta ao risco; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.3.3 Cadastrando Plano de Ação  

 No menu “Planos de Ação”, clicar em “Cadastrar Plano de Ação”; 
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 Clicar em  “Adicionar Plano de Ação”; 

 

 Descrever o plano de ação;  

 Informar o status do plano de ação, ou seja, sua situação: não iniciado, iniciado ou 

concluído. Caso já tenha sido concluído, informar se foi efetivo ou não; 

 Detalhar as ações tomadas para implementar o plano de ação; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 



39 
 

39 
 

3.3.4 Alterando/Atualizando Plano de Ação  

 No menu “Planos de Ação”, clicar em “Listar/Alterar Planos de Ação”; 

 

 Clicar no ícone  “Listar Planos de Ação” em frente ao evento para o qual se deseja 

alterar/atualizar o plano de ação; 
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 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao plano de ação que se deseja alterar; 

 

 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.3.5 Cadastrando Plano de Contingência 

 No menu “Planos de Contingência”, clicar em “Cadastrar Plano de Contingência”; 

 

 Clicar em  “Adicionar Plano de Contingência”; 
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 Descrever o plano de contingência;  

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.3.6 Alterando Plano de Contingência 

 No menu “Planos de Contingência”, clicar em “Listar/Alterar Plano de Contingência”; 
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 Clicar no ícone  “Listar Planos de Contingência” em frente ao evento para o qual se 

deseja alterar o plano de contingência; 

 

 Clicar no ícone  “Alterar” em frente ao plano de contingência que se deseja alterar; 
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 Realizar as alterações necessárias; e 

 Clicar em “Enviar”. 

 

3.3.7 Gerenciando Riscos 

 No menu “Risco Residual”, clicar em “Gerenciar Riscos”; 
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 Clicar no ícone  “Classificar Risco Residual”; 

 

Obs.: Antes de classificar o risco residual, é possível visualizar a situação dos planos de ação 

e de contingência, ou seja, se sua implementação foi suficiente para reduzir o risco, bastando 

para isso clicar nos ícones  e , respectivamente. 

 Informar a nova probabilidade e impacto, caso tenham sido alteradas; e 

 Clicar em “Enviar”. 
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3.4 ABA “RELATÓRIO” 

Nessa aba são disponibilizados diversos relatórios que subsidiarão os gestores na 

sua tomada de decisão. Eles estão agrupados de acordo com seis critérios: macroprocessos; 

eventos; planos de ação e de contingência; grau de risco; resposta ao risco; e risco inerente x 

risco residual. 

Os relatórios gerados nessa aba integram a sétima e última etapa do processo de 

gestão de riscos “Informação e Comunicação”. Esses relatórios permitem que as 

informações sejam disponibilizadas tempestivamente, no nível correto de detalhe ao maior 

número de pessoas possível. No momento em que os servidores passam a ter acesso a essas 

informações, há uma compreensão maior de como suas atividades se relacionam com as 

demais, facilitando assim o alcance dos objetivos organizacionais. 

Além de subsidiar as informações de risco, os relatórios referentes aos 

macroprocessos, processos ou macro objetivos, subprocessos e objetivos estratégicos podem 

ser utilizados para preencher itens específicos do Relatório de Gestão. Aliado a isso, as 

informações registradas nesse módulo permitem uma melhor avaliação do sistema de 

controle interno da UFRN. É apresentado na tela a seguir a gama de relatórios disponíveis. 
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3.4.1 Relatórios Referente a Macroprocessos 

3.4.1.1 Macroprocessos por Classificação 

 No menu “Macroprocessos”, clicar em “Macroprocessos por Classificação”; 

 Selecionar a classificação do macroprocesso e clicar em “Enviar”. Caso se deseje gerar 

um relatório com todos os macroprocessos, basta não informar a classificação. 
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3.4.1.2 Processos ou Macro Objetivos por Macroprocesso 

 No menu “Macroprocessos”, clicar em “Processos ou Macro Objetivos por 

Macroprocesso”; 

 Selecionar o macroprocesso e clicar em “Enviar”.  
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3.4.1.3 Subprocessos ou Objetivos Estratégicos por Macroprocesso 

 No menu “Macroprocessos”, clicar em “Subprocessos ou Objetivos Estratégicos por 

Macroprocesso”; 

 Selecionar o macroprocesso e clicar em “Enviar”.  
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3.4.2 Referente a Eventos 

3.4.2.1 Eventos por Macroprocesso 

 No menu “Eventos”, clicar em “Eventos por Macroprocesso”; 

 Selecionar o macroprocesso e clicar em “Enviar”.  
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3.4.2.2 Eventos por Processo ou Macro Objetivo 

 No menu “Eventos”, clicar em “Eventos por Processo ou Macro Objetivo”; 

 Selecionar o processo ou macro objetivo e clicar em “Enviar”. 
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3.4.2.3 Eventos por Subprocesso ou Objetivo Estratégico 

 No menu “Eventos”, clicar em “Eventos por Subprocesso ou Objetivo Estratégico”; 

 Selecionar o subprocesso ou objetivo estratégico e clicar em “Enviar”. 
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3.4.2.4 Eventos por Tipo de Risco 

 No menu “Eventos”, clicar em “Eventos por Tipo de Risco”; 

 Selecionar o tipo de risco e clicar em “Enviar”. 
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3.4.2.5 Eventos por Tipo de Objetivo 

 No menu “Eventos”, clicar em “Eventos por Tipo de Objetivo”; 

 Selecionar o tipo de objetivo e clicar em “Enviar”. 
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2.4.2.6 Eventos por Cadastrador 

 No menu “Eventos”, clicar em “Eventos por Cadastrador”; 

 Selecionar o cadastrador dos eventos e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3 Referente a Planos de Ação e de Contingência 

3.4.3.1 Planos de Ação por Macroprocesso 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Ação por 

Macroprocesso”; 

 Selecionar o macroprocesso e clicar em “Enviar”.  
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3.4.3.2 Planos de Ação por Processo ou Macro Objetivo 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Ação por Processo 

ou Macro Objetivo”; 

 Selecionar o processo ou macro objetivo e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3.3 Planos de Ação por Subprocesso ou Objetivo Estratégico 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Ação por 

Subprocesso ou Objetivo Estratégico”; 

 Selecionar o subprocesso ou objetivo estratégico e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3.4 Planos de Ação de Eventos por Cadastrador 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Ação por 

Cadastrador”; 

 Selecionar o cadastrador dos eventos e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3.5 Planos de Contingência por Macroprocesso 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Contingência por 

Macroprocesso”; 

 Selecionar o macroprocesso e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3.6 Planos de Contingência por Processo ou Macro Objetivo 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Contingência por 

Processo ou Macro Objetivo”; 

 Selecionar o processo ou macro objetivo e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3.7 Planos de Contingência por Subprocesso ou Objetivo Estratégico 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Contingência por 

Subprocesso ou Objetivo Estratégico”; 

 Selecionar o subprocesso ou objetivo estratégico e clicar em “Enviar”. 
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3.4.3.8 Planos de Contingência de Eventos por Cadastrador 

 No menu “Planos de Ação e de Contingência”, clicar em “Planos de Contingência por 

Cadastrador”; 

 Selecionar o cadastrador dos eventos e clicar em “Enviar”. 
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3.4.4 Referente à Resposta ao Risco 

3.4.4.1 Eventos por Resposta ao Risco 

 No menu “Resposta ao Risco”, clicar em “Eventos por Resposta ao Risco”; 

 Selecionar a resposta ao risco e clicar em “Enviar”. 
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3.4.5 Referente a Risco Inerente x Risco Residual 

3.4.5.1 Risco Inerente x Risco Residual por Macroprocesso 

 No menu “Risco Inerente x Risco Residual”, clicar em “Risco Inerente x Risco Residual 

por Macroprocesso”; 

 Selecionar o macroprocesso e clicar em “Enviar”. 
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3.4.5.2 Risco Inerente x Risco Residual por Processo ou Macro Objetivo 

 No menu “Risco Inerente x Risco Residual”, clicar em “Risco Inerente x Risco Residual 

por Processo ou Macro Objetivo”; 

 Selecionar o processo ou macro objetivo e clicar em “Enviar”. 
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3.4.5.3 Risco Inerente x Risco Residual por Subprocesso ou Objetivo Estratégico 

 No menu “Risco Inerente x Risco Residual”, clicar em “Risco Inerente x Risco Residual 

por Subprocesso ou Objetivo Estratégico”; 

 Selecionar o subprocesso ou objetivo estratégico e clicar em “Enviar”. 
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3.4.5.4 Risco Inerente x Risco Residual de Eventos por Cadastrador 

 No menu “Risco Inerente x Risco Residual”, clicar em “Risco Inerente x Risco Residual 

por Cadastrador”; 

 Selecionar o cadastrador dos eventos e clicar em “Enviar”. 
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3.4.6 Referente a Grau de Risco 

3.4.6.1 Eventos por Grau de Risco 

 No menu “Grau de Risco”, clicar em “Evento por Grau de Risco”; 

 Selecionar o grau de risco e clicar em “Enviar”. 

 




