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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta uma proposta de plano para a implementação da Política de 
Gestão de Riscos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte - IFRN. A fim de viabilizar esse plano, foi realizada uma pesquisa descritiva de 
abordagem qualitativa. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a Pesquisa 
Bibliográfica (GIL, 2008), a Pesquisa Documental (GIL, 2008) e o Grupo Focal (GIL, 
2008). A análise dos dados foi realizada de acordo com a Técnica de Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2011). A fundamentação teórica aborda as metodologias de referência do 
COSO 2 (2007) e ISO 31000 (ABNT, 2009), IIA (2013), IBGC (2017), TCU (2018) e a 
Resolução 50/2017-CONSUP/IFRN. O desenvolvimento do trabalho se deu em duas 
fases. Na primeira fase, caracterizou-se o contexto atual da gestão de riscos do IFRN, 
sendo apresentados a estrutura de governança; os elementos de gestão de riscos da 
Instituição; e o resultado da análise de maturidade em gerenciamento de riscos em sete 
dimensões: estratégia de gerenciamento de riscos; governança de gerenciamento de 
riscos; política de gerenciamento de riscos; processos de gerenciamento de riscos e 
interação do protocolo de gerenciamento de riscos com os demais ciclos de gestão; 
linguagem de riscos e métodos de avaliações; sistemas, dados e modelos de informação; 
e cultura, comunicação e treinamento, monitoramento e melhoria contínua (IBGC, 2017). 
Na segunda fase, elaborou-se a proposta de intervenção para implementação da Política 
de Gestão de Riscos do IFRN, contemplando os seguintes elementos: o contexto atual do 
processo de gerenciamento de riscos; a metodologia para o processo de gerenciamento de 
riscos, que se divide em cinco etapas: entendimento do contexto do risco; identificação e 
análise de riscos; avaliação, priorização e respostas a riscos; tratamento de riscos e 
monitoramento; e comunicação de riscos. Ao final do plano, são trazidas propostas de 
ações para a disseminação da cultura de gestão de riscos no âmbito da Instituição e os 
resultados esperados com a sua implementação. 
 
Palavras-chave: Governança Pública. Gestão de riscos. Processo de gerenciamento de 
riscos. Metodologia de Gestão de Riscos. Política de Gestão de Riscos.  
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ABSTRACT 

This work presents a proposal. It is the plan for the implementation of a Risk Management 
Policy at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do 
Norte - IFRN. We carried out a descriptive research based on a qualitative approach. For 
data collecting, we used Bibliographical Research (GIL, 2008), the Documental Research 
(GIL, 2008) and the Focal Group (GIL, 2008). For the analysis, we had the Techniques 
of Content Analysis (BARDIN, 2011). The theoretical basis approaches the reference 
methodologies of COSO 2 (2007) and ISO 31000 (ABNT, 2009), IIA (2013), IBGC 
(2017), TCU (2018) and the resolution 50/2017-CONSUP/IFRN. The development had 
two distinct phases. First, it occurred during the current management risk context at IFRN. 
we presented the governance structure; the elements of the risk management at the 
institution; the results of the analysis of the maturity of the risk management in seven 
dimensions: risk management strategy; risk management governance; risk management 
policy; process of risk management and protocol interaction of risk management with 
management cycles; risk language and evaluation methods; systems, data and models of 
information; training and culture, monitoring and continuous improvement (IBGC, 2017). 
Second, we elaborated an intervention proposal for the implementation of a Risk 
Management Policy at IFRN. It contemplates the following elements: the current context 
of risk management process; the methodology for the risk management process – it is 
divided into 5 steps: understanding the risk context; identifying and analyzing the risks; 
evaluation, prioritization and responses to risks; risks and monitoring treatments; and 
risks communication. In the final sections of the plan, we show actions for the 
dissemination of the culture of risk management within IFRN and the expected results 
after implementation. 
 
Keywords: Public governance. Risk management. Risk management process. Risk 
management methodology. Risk management policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata de um Projeto de Intervenção junto ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com o fim de apresentar uma 

proposta para a implementação da Política de Gestão de Riscos. Nesse item, têm-se: a 

contextualização do tema; a caracterização da Instituição e o diagnóstico da situação problema; 

a descrição da intervenção proposta, objetivos do trabalho, a justificativa e os procedimentos 

metodológicos. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Os desafios contemporâneos presentes no universo da Gestão Pública retratam uma 

realidade que há algum tempo vem sendo apresentada com mais naturalidade no âmbito das 

organizações privadas. Ter por princípios o exercício da capacidade de resposta, da integridade, 

da confiabilidade, da melhoria regulatória, da prestação de contas, da responsabilidade 

(accountability) e da transparência, é um desafio para as instituições públicas. Atualmente, as 

instituições públicas estão buscando aperfeiçoar a sua governança e o seu desenvolvimento 

institucional para otimizar o seu fazer, melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, 

como também para atender os normativos legais e as determinações instituídas pelos órgãos de 

controle internos e externos. 

Nesse sentido, e diante da necessidade de se atender aos desafios contemporâneos, as 

instituições públicas devem ter como política estratégica a gestão de riscos, dotando os agentes 

públicos de conhecimento necessário para que percebam os benefícios de se implantar um 

sistema capaz de eliminar, mitigar ou controlar eventos que podem trazer prejuízos às suas 

instituições. Torna-se essencial, portanto, a sensibilização dos gestores públicos para que 

percebam o gerenciamento de riscos como uma questão inerente às políticas públicas (ÁVILA, 

2014). 

Até pouco tempo, a gestão de riscos tinha o seu foco estabelecido no contexto das 

instituições do mercado financeiro. Mas, já no final dos anos 1990, passam a ser percebidas 

iniciativas de aperfeiçoamento da gestão pública, com a adoção de práticas inovadoras no 

universo de suas instituições, como foi o caso do Reino Unido (IBGC, 2017). Nesse percurso, 

algumas estruturas e modelos de gestão de riscos corporativos passaram a ser utilizadas tanto 

pela iniciativa privada como pelo poder público de muitos países, a exemplo do Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, que publicou o guia Internal 
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Control - integrated  framework (COSO-IC ou COSO I); do Comitê Cadbury, do Reino Unido, 

com a publicação de um relatório que aponta diretrizes para a construção de uma política de 

gestão de riscos; das entidades australianas e nova zelandesas Standards, com a norma técnica 

Risk Management Standard – AS/NZS 4360:1995; assim como iniciativas do Canadá e de 

vários países do mundo (TCU1). 

Nas instituições privadas, destaca-se o ano de 2004, quando foi publicado o Enterprise 

Risk Management - integrated framework (COSO-ERM ou COSO II), impresso no Brasil em 

2007, e a nova versão australiana da norma AS/NZS 4360. Nessa época, foi assinado o “Acordo 

de Basileia II, aplicável a instituições bancárias em nível mundial, tendo como grande 

diferencial, em complemento às previsões já existentes no documento firmado em 1988, a 

inclusão de requisitos específicos relacionados com a gestão de riscos operacionais (BCBS, 

2004)” (TCU2). Em 2009, foi publicada a norma técnica ISO 31000 Risk management – 

Principles and guidelines, que estabelece princípios e boas práticas de gestão de riscos 

aplicáveis a organizações diversas. Essas duas últimas estruturas foram atualizadas em 2017 e 

2018, respectivamente (TCU3). 

No contexto das instituições públicas brasileiras, somente a partir de 2016, registra-se 

as primeiras iniciativas no que se refere à gestão de riscos corporativos, com a publicação da 

Instrução Normativa Conjunta n.º 01/2016, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), atual Ministério da Economia, e da Controladoria Geral da União (CGU), que 

trata da obrigatoriedade da implantação da gestão de riscos no âmbito das instituições públicas 

do Poder Executivo Federal. 

No entanto, percebe-se, há algum tempo, ações voltadas a instituir um arcabouço legal 

para o fortalecimento da eficiência da Administração Pública Brasileira, a partir da EMC 

19/1998, fazendo parte desse rol: a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101, 

de 4 de maio de 2000); o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GesPública, “instituído em 2005 e revisado em 2009 e em 2013, cujos treze fundamentos 

norteiam-se pelos princípios constitucionais da administração pública e pelos fundamentos da 

excelência gerencial contemporânea” (TCU, 2014, p. 19); a Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, 

que trata do conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo 

Federal; e a Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (TCU, 2014). 

 
 

1 https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/gestao-de-riscos/historico.htm 
2 https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/gestao-de-riscos/historico.htm 
3 https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/gestao-de-riscos/historico.htm 



15 
 

Além da Instrução Normativa conjunta do MPOG e da CGU, foi publicado, em 22 de 

novembro de 2017, o Decreto nº 9.203, que dispõe sobre a Política de Governança da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e reforça a obrigatoriedade para 

que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal implementem, mantenham, monitorem 

e revisem o processo de gestão de riscos e que ele seja compatível com sua missão e seus 

objetivos (BRASIL, 2017). O Decreto estabelece, em seu art. 2º, a Gestão de Riscos como um 

processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela 
alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e 
gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a 
fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos (BRASIL, 
2017). 

 

Na metodologia COSO 2 (COSO, 2007, p.16), “o risco é representado pela possibilidade 

de que um evento ocorrerá e afetará negativamente a realização dos objetivos”. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível que haja, por parte das organizações, uma metodologia que apresente 

alternativas para identificação desses eventos e para a avaliação dos riscos, de modo a 

estabelecer as possibilidades para o seu gerenciamento. 

A ISO 31000 (ABNT, 2009) define a gestão de riscos como a arquitetura que dá suporte 

ao processo de gerenciamento dos riscos de forma eficaz, devendo ser responsável por cumprir 

com os seguintes princípios: “criar valor”; ser “parte integrante dos processos organizacionais”; 

ser “parte da tomada de decisões”; ser “sistemática, estruturada e oportuna”; ser “baseada nas 

melhores informações disponíveis”; ser “feita sob medida”; ser “transparente e inclusiva”; ser 

“dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças”; abordar “explicitamente a incerteza”; 

considerar  “fatores humanos e culturais”; e facilitar “a melhoria contínua da organização” 

(ABNT, 2009, p. 7 - 8). 

Observa-se, a partir da legislação presente e dos modelos referenciados pelos órgãos de 

controle interno e externo, dois deles citados acima, que as instituições públicas necessitam 

aperfeiçoar os seus mecanismos de gestão para dar suporte à inserção da prática do 

gerenciamento de riscos. O Tribunal de Contas da União sublinha que a gestão de riscos, sendo 

corretamente implantada, se traduz em benefícios para os cidadãos, oferece suporte às tomadas 

de decisões quanto ao uso apropriado dos recursos públicos, amplia a eficiência, a eficácia, 

protege as instituições e permite “a entrega de valor público, otimizando o desempenho e os 

resultados entregues à sociedade” (TCU, 2018a, p.14).  Por isso, a importância de as instituições 

públicas brasileiras aperfeiçoarem a sua governança no que tange à gestão de riscos, buscando 

melhorar o seu processo de tomada de decisões, a partir do gerenciamento de riscos realizado, 
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ampliando a transparência, os controles internos e a responsabilidade, conforme sugere o IBGC 

(2017). 

No contexto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a gestão de 

riscos vem sendo implantada desde de 2017, quando passou a surgir as primeiras cobranças por 

parte dos órgãos de controle, com destaque para a edição da INC 01/2016 – MPOG/CGU, que 

tornou obrigatória a construção de políticas e metodologias no âmbito das instituições públicas 

federais vinculadas ao Poder Executivo. 

No que concerne ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, a Resolução n. º 50/2017-CONSUP/IFRN instituiu a Política de Gestão de Riscos no 

âmbito do IFRN, buscando dar cumprimento ao que estabelece a referida Instrução Normativa 

e, também, o Decreto 9.203/2017. No entanto, apesar da existência dessa política e de 

iniciativas diversas que são realizadas para tratar eventos que ameaçam comprometer os 

objetivos institucionais, a gestão de riscos não integra de forma estruturada os projetos e 

processos do IFRN, conforme estabelece a ISO 31000. 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, 

criado através da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, apesar de ser uma instituição nova, 

considerando-se apenas a sua nova institucionalidade, quando deixou de ser o Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET/RN), trata-se de uma instituição 

que tem as suas raízes nos primeiros anos do século XX, nascida em 1909.  

Atualmente, o IFRN faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Rede EPCT), que conta com 38 Institutos Federais, escolas técnicas vinculadas a 

23 Universidades Federais, 2 CEFETs e o Colégio Pedro II, desenvolvendo suas atividades em 

647 unidades de ensino espalhadas pelo Brasil. Ao final do ano de 2019, conforme dados da 

Plataforma Nilo Peçanha, responsável por concentrar os dados estatísticos da Rede, foi 

registrado o total de 1.023.303 alunos matriculados em todo o país, como pode ser percebido 

no gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 – Matrículas da Rede Federal de EPCT 

 

Fonte:  Plataforma Nilo Peçanha 2020, ano base 2019 
(http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2020.html) 

De acordo com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), as instituições da Rede EPCT caracterizam-se 

por possuir os diferenciais trazidos na figura seguinte: 

 

FIGURA 1 – Diferenciais da Rede EPCT 

 

Fonte:  Sítio Eletrônico do CONIF 

A Lei 11.892/2008 –  que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras 

providências – define, em seu texto, os institutos federais como uma estrutura multicampi, com 

proposta orçamentária devidamente identificada para fins de manutenção de funcionamento de 
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cada um dos seus campi. Ademais, traz que as instituições dessa Rede “possuem natureza 

jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar”. Quanto a sua estrutura organizacional, o art. 10 determina que 

administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes, de 

caráter consultivo, e o Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, ambos 

presididos pelo Reitor da Instituição, estando a sua estruturação, competências e normas de 

funcionamento delineadas no estatuto do respectivo instituto federal. 

No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o IFRN é uma instituição de grande 

capilaridade regional. São 21 campi instalados e em pleno funcionamento e 1 campus em 

construção, este último na cidade de Jucurutu, contemplando 18 cidades e abrangendo todas as 

regiões do Estado, conforme apresentado na Figura 2: 

 

FIGURA 2 - Mapa do Estado, com a alocação dos campi do IFRN por município 

 

Fonte:  Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN, 2019-2026 (IFRN, 2019a). 

Em razão dessa capilaridade, o IFRN tem se destacado nacionalmente no que se refere 

ao número de alunos matriculados, alcançando o expressivo número de 39.271 alunos, no ano 

de 2019, em todo o Rio Grande do Norte, conforme dados do Relatório Anual de Gestão do 

IFRN. Para além disso, em termos de execução orçamentária e financeira, o IFRN ocupa a 

quinta posição entre todos os institutos federais do país, com o montante de 3,66% do total de 
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17,6 bilhões de reais que foi investido na Rede EPCT em 2019, conforme apresentado no 

gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 - Gastos Totais da Rede EPCT no ano de 2019, com destaque para o IFRN. 

 

Fonte:  Plataforma Nilo Peçanha 2020, ano base 2019 

Considerando o tamanho e a importância do IFRN para a rede e, em especial, para a 

sociedade, há que se considerar uma gestão que busque dar respostas aos desafios que são 

enfrentados no cotidiano das instituições públicas. O TCU apresenta a gestão de riscos como 

“um elemento essencial para a boa governança [...] justamente porque contribui para reduzir as 

incertezas que cercam o alcance de resultados” (TCU, 2014, p. 34). A Controladoria Geral da 

União, órgão de controle interno da Administração Pública Federal, também vem estabelecendo 

normativos que impõe às instituições a busca permanente pela melhoria dos processos de 

gestão,  com o fito de dar cumprimento aos princípios da governança pública estabelecidos no 

Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública e 

Ações Indutoras de Melhoria (TCU, 2014) e, posteriormente, no Decreto n.º 9.203/2017, sejam 

eles “capacidade de resposta”; “integridade”; “confiabilidade”; “melhoria regulatória”; 

“prestação de contas e responsabilidade”; e “transparência”, também como princípio 

constitucional de “eficiência”. 

Embora a Política de Gestão de Riscos tenha sido instituída no IFRN por meio da 

Resolução n. º 50/2017-CONSUP/IFRN e o Plano de Desenvolvimento Institucional, em 2019, 
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tenha apontando para necessidade de sua implementação, como objetivo estratégico, a referida 

política ainda não foi efetivada no fazer institucional, comprometendo o atendimento aos 

preceitos estabelecidos nesse próprio normativo interno e também na INC 1/2016-MP/CGU e 

no Decreto 9.203/2017.  

A ausência total ou parcial de uma política de gestão de riscos em uma instituição e, 

consequentemente, de um processo de gerenciamento de riscos, concorre para que a instituição 

tenha mais chances de comprometer o atendimento aos seus objetivos estratégicos. Segundo o 

COSO (2007), oito componentes inter-relacionados devem ser observados para o alcance dos 

objetivos estratégicos de uma organização, quais sejam: 

 Ambiente interno, refere-se à mensagem que a instituição passa, fornecendo a base 

necessária para que os riscos sejam identificados e tratados pelos funcionários, 

resultando em uma filosofia de gerenciamento de riscos em que são considerados o 

apetite a risco, a integridade e os valores éticos. 

 Fixação de objetivos, que trata do estabelecimento de objetivos de gestão de riscos 

alinhados à missão institucional, dando suporte para o seu alcance; 

 Identificação de eventos, os quais podem impactar positivamente ou negativamente 

na Instituição, representados por riscos ou oportunidades, respectivamente. 

 Avaliação de riscos, tratando-se da análise dos riscos identificados quanto a forma 

com que serão administrados, associando-os aos objetivos que podem ser 

impactados, quanto aos seus efeitos inerentes e residuais e quanto a sua 

probabilidade de ocorrência e impacto. 

 Resposta a risco, que trata da identificação e avaliação das possíveis respostas aos 

riscos, escolhendo se deve evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar o risco, a fim de 

estabelecer o alinhamento aos níveis de apetite a risco e tolerância estabelecidos. 

 Atividades de controle, que trata da formalização de políticas e procedimentos que 

serão exercidas para que sejam dadas as respostas aos riscos identificados pela 

administração. 

 Informações e comunicações, que trata do processo de identificar, colher e distribuir 

informações relevantes para que os riscos possam ser identificados e avaliados, 

permitindo que seja dada a resposta necessária em quaisquer níveis da organização, 

de acordo com as funções e responsabilidades devidamente estabelecidas dos 

funcionários de uma dada instituição. 
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 Monitoramento, que trata do processo de monitorar a integridade do processo de 

gerenciamento de riscos para fins de avaliar possibilidades de mudanças. Esse 

monitoramento é realizado por atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações 

independentes. 

 

Dessa forma, uma instituição que não tem a preocupação de alinhar os seus objetivos 

estratégicos a uma política efetiva de gestão de riscos pode comprometer, sobremaneira, a sua 

eficiência no alcance de sua missão institucional ao deixar de perceber a gestão de riscos como 

uma oportunidade para alavancar o seu desenvolvimento e crescimento. Esse entendimento é o 

mesmo trazido pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 2699/2018 – TCU – Plenário, 

quando o Ministro Relator, ao proferir o seu voto, afirmou que “no caso das contratações, por 

exemplo, a deficiência na gestão de riscos pode levar a aquisições que não atendam à 

necessidade da organização ou que não tragam benefício imediato para a instituição” (BRASIL, 

2018, p. 2). Essa deficiência, quanto ao ponto que trata da gestão de riscos, “põe em cheque o 

alcance dos objetivos da organização ou de cada subárea (contratações, TI, pessoas)” (BRASIL, 

2018, p. 2).  

Além do aspecto qualitativo da gestão, faz-se necessário enxergar a demanda da 

auditoria interna do IFRN, apontada em seus relatórios anuais de 2019 e 2020, que indica para 

a necessidade de implementação da política de gestão de riscos, assim como para a capacitação 

dos gestores do IFRN, que, segundo esses documentos, não têm conhecimento sobre gestão de 

riscos, sendo um dos entraves à introdução efetiva dessa política na instituição (IFRN, 2019b; 

IFRN, 2020a). 

Assim, considerado que a política de gestão de riscos do IFRN não foi implementada na 

prática, e, por esse motivo, não integra, de forma estruturada, os projetos e processos 

institucionais, desenha-se o problema desse projeto de intervenção, sendo necessário tratá-lo a 

partir de uma análise do contexto atual, avaliando os possíveis elementos de gestão de riscos 

presentes em sua estrutura e no fazer dos servidores da administração, para, ao final, apresentar 

uma proposta de intervenção que buscará o aperfeiçoamento da gestão de riscos no âmbito da 

Instituição. Dessa forma, a instituição poderá atender ao aspecto qualitativo para uma boa 

gestão e, também, aos normativos legais e a possíveis demandas de auditorias externas e 

internas. 
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1.3 INTERVENÇÃO PROPOSTA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

1.3.1 Intervenção Proposta 

Considerando a Política de Governança do Governo Federal, instituída através do 

Decreto 9.203/2017, que prevê a gestão de ricos como um processo 

de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta 
administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar 
potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer 
segurança razoável quanto à realização de seus objetivos (BRASIL 2017). 

 

Trazendo, ainda, o que estabelece a ISO 31000 ao apresentar que “convém que as 

organizações desenvolvam e implementem estratégias para melhorar a sua maturidade na 

gestão de riscos juntamente com todos os demais aspectos da sua organização” (ABNT, 2009, 

p. 8), a intervenção aqui proposta apresenta um plano para implementação da Política de Gestão 

de Riscos do IFRN, com base nos modelos propostos pelo COSO 2 (2007),  ISO 31000 (ABNT, 

2009), IIA (2013), IBGC (2017) e TCU (2018), a fim atender a Resolução nº. 50/2017-

CONSUP/IFRN, que trata da referida política, e proporcionar a melhoria dos processos 

institucionais no que se refere ao gerenciamento dos riscos. 

1.3.2 Objetivos 

a) Geral: Construir um plano para implementação da política de gestão de riscos do 

IFRN, embasado nos modelos de referência deste trabalho: COSO 2 (2007), ISO 31000 (ABNT, 

2009), IIA (2013), IBGC (2017) e TCU (2018). 

 

b) Específicos: 

 Apresentar um panorama do contexto atual da gestão de riscos do IFRN; 

 Analisar o nível de maturidade e o estágio em que se encontra o IFRN quanto às 

práticas de gerenciamento de riscos; 

 Identificar os fatores que afetam o nível de maturidade de gerenciamento de riscos; 

 Propor estratégias para a implementação da Política de Gestão de Riscos. 

1.3.3 Justificativa 

Conforme preceitua a política da Administração Pública Federal Brasileira (BRASIL, 

2017), governança pública é o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de 
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políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. Esse documento define, 

ainda, os mecanismos de controle como 

processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance 
dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, 
econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação 
da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. 
(BRASIL, 2017) 

 

Percebe-se, do exposto, a importância depositada na legislação brasileira nas atividades 

relacionadas à gestão de riscos, exigindo que as instituições públicas sejam, crescentemente, 

chamadas a desenvolver um trabalho estruturado nessa área para fins de aperfeiçoar a sua 

governança. 

Tem-se, também, que as ações de controle são fundamentais para o exercício da boa 

governança, especialmente os mecanismos responsáveis por mitigar os riscos que podem 

interferir nos objetivos institucionais. Esse é um tema que vem sendo cobrado, frequentemente, 

pelos órgãos de controle e pelos órgãos superiores do Governo, assim como pelos recentes 

documentos legais e normativos.  

A construção desse plano, e a consequente implementação da Política de Gestão de 

Riscos, possibilitará um aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão de riscos que já são 

realizados no IFRN. Ademais, permitirá que a gestão de riscos no âmbito do Instituto tenha um 

maior alcance, tornando-se uma prática comum a todos os ciclos de gestão e não apenas aos 

processos de contratações da administração pública. 

Nesse sentido, o plano proposto apresenta um modelo de metodologia de gerenciamento 

de riscos condizente com a cultura organizacional do IFRN, considerando a realidade de sua 

estrutura e do seu planejamento estratégico. Visa, também, disseminar uma cultura de gestão 

de riscos para obter, a curto, médio e longo prazos, o máximo desempenho da instituição quanto 

ao atingimento dos seus objetivos estratégicos. 

Busca-se, ainda, através do atingimento dos objetivos propostos no plano, aperfeiçoar o 

tratamento dos processos institucionais à luz da gestão de riscos; auxiliar a Instituição no 

cumprimento dos seus objetivos estratégicos, da sua missão institucional e sua visão no campo 

estratégico; e auxiliar a Instituição para que ela possa dar cumprimento aos normativos legais 

internos e externos, a exemplo da Política de Gestão de Riscos do IFRN e da Política de 

Governança Pública do Poder Executivo Federal, respectivamente. 

O processo de identificação dos pontos sensíveis ou críticos para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos, ocorrerá, em essência, considerando os mecanismos utilizados para 

mensurar o desempenho institucional, possibilitando que o gerenciamento de riscos se torne 
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uma estratégia fundamental ao alcance dos objetivos da Instituição. Com o aperfeiçoamento do 

gerenciamento dos projetos e dos processos institucionais, é possível oferecer uma maior 

precisão e dinamismo no que se refere à identificação e à escolha dos riscos que deverão ser 

reconhecidos, analisados, avaliados, tratados e monitorados pelo IFRN, com o conhecimento e 

a aprovação necessária dos órgãos instituídos por sua Política de Gestão de Riscos. 

Por se tratar de uma temática relevante para aperfeiçoar as estruturas de governança e 

de gestão da administração pública, este trabalho torna-se relevante por apresentar uma 

alternativa aos outros Institutos Federais que ainda não implementaram a Política de Gestão de 

Risco, podendo se consolidar em um trabalho de grande valor para a Rede. 

Outro fator importante a considerar e que também justificou a realização desse trabalho, 

decorreu da implicação do pesquisador com o objeto de estudo e com a instituição pesquisada, 

tendo em vista a sua atuação, há mais de 13 anos, como administrador do IFRN e, também, 

como Diretor-Geral por 8 anos.  Assim, tem-se um processo pessoal de intimidade e uma 

relação social de envolvimento (Barbosa, 1998) com este estudo. 

1.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada para a construção dessa proposta de intervenção seguirá os 

modelos indicados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2017), com 

ênfase à elaboração de planos de melhorias em gerenciamento de riscos, a partir do processo de 

avaliação da maturidade em gerenciamento de riscos e do seu Caderno de Governança 

Corporativa do Gerenciamento de Riscos Corporativos: evolução em governança e estratégia, 

publicado no ano de 2017. Utiliza-se, também, as metodologias de referência desse trabalho 

para auxiliar na análise da maturidade proposta pelo IBGC (2017), assim como para a 

concepção da proposta do plano de implementação da Política de Gestão de Riscos do IFRN. 

A proposta de intervenção ocorreu em duas fases distintas. A primeira, desenvolveu-se 

por meio de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, coleta de dados e análise dos 

dados, estabelecendo as reflexões necessárias à definição dos níveis de maturidade das 

dimensões que compõe o processo de gerenciamento de riscos. Já a segunda, direcionou-se para 

a construção do plano de implementação da Política de Gestão de Riscos. 

O percurso metodológico compreendido na pesquisa foi estabelecido em quatro passos, 

conforme podemos observar na Figura 3. Para o desenvolvimento da primeira fase, recorreu-se 

a seguintes técnicas de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e grupo 

focal. Por sua vez, para a análise qualitativa dos dados coletados, utilizou-se a técnica de análise 
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de conteúdo, recurso metodológico que possibilitou as reflexões necessárias e previstas no 

processo de avaliação da maturidade. 

 

FIGURA 3 - Passos do percurso metodológico da pesquisa

 

Fonte:  Elaborado pelo autor 
 

Podemos observar, de acordo com a figura 3, que essas partes estão dispostas em 

formato cíclico, tendo em vista que o processo de avaliação e melhoria do gerenciamento de 

riscos deve ser contínuo. É importante destacar, segundo exposto no IBCG (2017, p.38), que 

esse processo de melhoria contínua deve ser revisado periodicamente à luz das 
expectativas e da estratégia de GRCorp, do tom que vem do topo, da 
identidade e da cultura estabelecidas pela organização. Toda organização deve 
avaliar a relação de custo/benefício para determinar o nível ideal a ser 
atingido. Em alguns casos, por exemplo, pode não se justificar a busca do 
nível de maturidade otimizado  
 

Por ser um processo cíclico e em movimento, a entrada será sempre as informações e 

reflexões dos sujeitos que vivenciam o gerenciamento de riscos na instituição, de modo que, 

durante o processo de análise e avaliação, essas informações recebam o tratamento devido a 

fim de atestar o nível de maturidade do estágio atual das dimensões que compõem o 

gerenciamento de riscos. 

1.4.1 Percurso Metodológico 

O percurso metodológico do trabalho em tela, conforme já apresentado na figura 3, se 

deu em 4 fases, as quais serão detalhadas a seguir. 

• Escolha do 
método de 
análise de 
dados

• Definição dos 
níveis de 
maturidade e 
construção do 
plano 
proposto

• Escolha dos 
métodos de 
coleta de 
dados

• Escolha da 
metodologia

Elaboração de 
planos de 

melhorias em 
GRCORP -

IBGC

- Pesquisa 
Bibliográfica;

- Pesquisa  
Documental;

- Grupo Focal

Análise de 
Conteúdo

- Avaliação 
da maturidade

- Construção 
do Plano para 
implementaçã
o da PGR do 

IFRN
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1.4.1.1 Metodologia 

A escolha da metodologia do IBGC, para fins de construção de um plano para 

implementar a Política de Gestão de Riscos, deve-se ao fato dela prover ferramentas para 

avaliação da maturidade, com foco na elaboração de estratégias para melhoria do 

gerenciamento de riscos, no âmbito da Instituição pesquisada e, ainda, por: 

a) ter sido elaborada pelo IBGC, instituição reconhecida nacional e internacionalmente 

por fomentar práticas e discussões sobre o tema em estudo neste trabalho. 

b) destacar a importância da governança e da estratégia no processo de gerenciamento 

de riscos, analisando a estrutura organizacional que permite que ocorra o 

gerenciamento de riscos. 

c) ter sido desenvolvida observando os principais referenciais internacionais para a 

gestão de riscos nas organizações públicas e privadas. 

 

Os fatores elencados acima foram decisivos para a escolha da metodologia do IBGC, 

especialmente em razão dessa metodologia abordar diretamente os componentes da estrutura 

de governança de gerenciamento de riscos a partir do modelo das três linhas de defesa 

estabelecidas pela IIA, o que possibilita uma visão clara dos papéis e das responsabilidades do 

processo de gerenciamento de riscos. Tem-se, ainda, os componentes e as estratégias para a 

gestão de riscos elaborados pelo COSO 2 e ISO 31000, principais referenciais dos normativos 

legais e regulamentos internos das instituições públicas. 

Um outro ponto importante a considerar, nesse tópico, é que a metodologia foi adaptada 

pelo pesquisador para a realização desse trabalho. Isso só foi possível porque o IFRN prevê que 

os trabalhos de reflexão, avaliação e análise sejam realizados pela estrutura formal de gestão do 

IFRN, ou seja, pelo Conselho de Administração. Nesse caso específico, o pesquisador entendeu 

que os sujeitos participantes deveriam ser os gestores que atualmente fazem uso da gestão de 

riscos no âmbito do IFRN, tendo em vista que são esses servidores, na prática, que atuam na 

implementação de sua Política de Gestão de Riscos. 

 

1.4.1.2 Participantes da Pesquisa 

 

Apesar do IFRN contar com várias dimensões de atuação que não apenas a 

Administração, como Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Planejamento, Tecnologia da 

Informação, Atividades Estudantis e Gestão de Pessoas, o pesquisador optou por trabalhar com 
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os diretores/gestores de administração e os administradores/gestores que atuam em contratações 

públicas e em áreas como licitações, contratos e finanças, tendo em vista que esse sujeitos são 

os que mais vivenciam, na prática, etapas isoladas do processo de gerenciamento de riscos. 

Destaca-se, contudo, que a proposta poderá ser aplicada em toda as dimensões da Instituição, 

já que o plano não abordou uma metodologia padronizada apenas para uma área, mas para o 

contexto geral.  

Uma vez que o IFRN, com os seus 22 campi, está presente em todas as mesorregiões do 

Estado do Rio Grande do Norte, atuando no ensino profissional de várias áreas/segmentos 

econômicos, o que torna a realidade de cada um desses campi bem diferentes uns dos outros, 

além de dispor de dimensões distintas em tamanho e complexidade, como critério para 

participação, foi considerado a necessidade de se ter presente, pelo menos, um ou mais dos 

componentes das estruturas elencadas a seguir: 

a) Campus pré-expansão: por serem unidades de ensino mais antigas e mais 

complexas, no que se refere a sua gestão patrimonial e de manutenção, e com 

estruturas administrativas maiores e com atendimento a um maior número de 

segmentos econômicos; 

b) Campus pós-expansão: por serem de menor porte e possibilitar que as estruturas, 

apesar de mais enxutas, possam realizar as mesmas atividades gerenciais que uma 

unidade maior. 

c) Campus com unidade agrícola, dada às peculiaridades e complexidade dos seus 

processos de gerenciamento. 

d) Unidade sistêmica (Reitoria), por ser onde são trabalhadas as políticas e construídas 

os principais mecanismos de gerenciamento de processos utilizados pelos vários 

campi do IFRN.  

 

Esse entendimento possibilitou que os sujeitos pudessem compartilhar visões 

semelhantes, mesmo que para estruturas distintas, sobre o gerenciamento de riscos. Com isso, 

foi possível avaliar que não há praticamente distinções quanto às práticas que são realizadas 

nos campi, embora elas sejam realizadas de forma isolada, facilitando a compreensão quanto à 

possibilidade de estabelecer uma metodologia única de gerenciamento de riscos, em todos os 

campi do IFRN, independente das suas especificidades. 

 
1.4.1.3 Coleta de Dados 
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No percurso desse trabalho, foram utilizadas três técnicas de coleta de dados: a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa documental e o grupo focal. A primeira, segundo leciona Gil (2008), 

é desenvolvida a partir de materiais já elaborados, sendo estudados livros, artigos científicos e 

as próprias fontes bibliográficas, nesse último caso, visando preencher lacunas que um estudo 

exploratório não seria capaz. O levantamento bibliográfico permitiu a análise de documentos 

referenciados pela legislação brasileira, possibilitando ao pesquisador um vasto e amplo 

material sobre a temática estudada, para fins de promover uma análise integrada dessas 

informações com as informações coletadas por ocasião do grupo focal realizado. 

No que se refere à pesquisa documental, entendida por Gil (2008) como a técnica de 

coleta de dados que investiga, entre outros documentos, os documentos oficiais que ainda não 

foram tratados de forma analítica, dedicou-se, para essa pesquisa, à leitura de leis, decretos e 

normas internas e externas ao IFRN, documentos com a finalidade de contribuir com a análise, 

conhecer sobre possíveis soluções já existentes dentro e fora do IFRN e proporcionar o alcance 

do objetivo geral do trabalho. A seguir, o quadro 1 apresenta os documentos pesquisados: 

 
QUADRO 1 – Lista dos documentos pesquisados 

INTERNOS: 
 Estatuto do IFRN. 
 Manual de Referência Indicadores de Desempenho: Alimentação e 

acompanhamento do Farol de Desempenho do PDI do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte. 

 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2020. 
 Plano de Desenvolvimento Institucional, 2019-2016. 
 Política de Gestão de Riscos do IFRN. 
 Regimento Geral do IFRN. 
 Relatório Anual da Auditoria Interna - RAINT 2019. 
 Relatório Anual da Auditoria Interna - RAINT 2020. 
 Relatório Anual de Gestão 2019. 

 
EXTERNOS: 

 Acórdão n.º 2699/2018 – TCU – Plenário. 
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Texto 

constitucional de 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas 
emendas constitucionais até jul/2019. 

 Decreto n.º 9.203, de 22 de novembro de 2017 (Política de Governança 
Pública). 

 Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016. 
 Lei 11.892, de 29 dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.  
 

          Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, foi escolhida a técnica denominada grupo focal para dar cumprimento à análise 

da estrutura atual da gestão de riscos no IFRN e a análise do nível de maturidade em que se 

encontra à instituição, assim como contribuir com o desenvolvimento do plano proposto. Gil 

(2008) explica que essa técnica é utilizada em estudos exploratórios e também para se conhecer 

um tema em profundidade, buscando-se uma melhor compreensão do problema. Ressel et al 

(2008, p. 780) definem grupo focal como uma técnica que aborda “grupos de discussão que 

dialogam sobre um tema em particular, ao receberem estímulos apropriados para o debate”, que 

se distingue por características de natureza própria, em razão do processo de interação grupal. 

Com a utilização dessa técnica, pode-se conhecer o problema na visão dos participantes, que 

tiveram a liberdade necessária para refletir sobre o tema proposto pelo moderador do grupo 

(aqui, representado também pelo pesquisador).  

Ainda, concordando com o que leciona Gil (2008) quando estabelece o número de 6 a 8 

sujeitos nas entrevistas do grupo focal, esse trabalho contou com a participação de 8 servidores, 

escolhidos de acordo com o que já foi apresentado no item 3.2.2. O momento de entrevista foi 

realizado de uma só vez, com duração de 3 horas e 35 minutos, e seguiu de forma tranquila e 

num clima de grande harmonia e interesse. Para a realização das entrevistas, elaborou-se um 

roteiro que foi lido para os participantes, a fim de repassar as orientações quanto ao sigilo das 

informações, bem como solicitou-se as assinaturas do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE e do Termo de Autorização para Uso de Imagem e Voz. 

 

1.4.2 Análise dos Dados 
 

A análise dos dados foi realizada a partir da técnica de análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011). A autora apresenta que a análise de conteúdo tem por objetivo manipular as 

mensagens, “conteúdo e expressão desse conteúdo para evidenciar os indicadores que permitem 

interferir sobre uma realidade que não a da mensagem” (2011, p. 52).  

Em relação à organização da análise de conteúdo, Bardin (2011, p.125) apresenta que 

“as fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três polos cronológicos”, 

compreendendo a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. 

 

QUADRO 2 - Fases da Análise de Conteúdo Segundo Bardin 
FASES DETALHAMENTO 

Pré-análise 
Leitura flutuante: 
“Estabelecer contato com os documentos a analisar e conhecer o texto, deixando-
se invadir por impressões e orientações”. 
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Escolha dos documentos a serem submetidos à análise: 
“O universo de documentos de análise pode ser determinado a priori” ou após a 
definição dos objetivos, sendo escolhidos “para fornecer informações sobre o 
problema levantado”. 
Formulação das hipóteses e dos objetivos: 
- A hipótese se trata de “uma afirmação provisória” que se pretende verificar; 
- O objetivo se trata da finalidade geral que se propõe para o alcance dos 
resultados. 
Referenciação dos índices e elaboração de indicadores: 
- Os textos podem ou não ter a manifestação de índices, os quais a análise poderá 
explicitá-los, caso sejam escolhidos; 
- Após a escolha dos índices, devem ser construídos os indicadores, que deverão 
ser precisos e seguros. 
Preparação do material: 
O material a ser analisado deverá ser preparado para facilitar a manipulação da 
análise.  

Exploração do 
material 

Aplicação sistemática das decisões tomadas na pré-análise. 

Tratamento 
dos resultados 
obtidos e 
interpretação 

- Submissão dos resultados a provas estatísticas; 
- Estabelecimento de quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos a partir 
de operações estatísticas, dando ênfase às informações fornecidas pela análise; 
- Proposição de inferências por parte do analista, estabelecendo interpretações a 
propósito dos objetivos. 

Fonte: Bardin, 2011, p. 125 a 131 

Na figura 4 a seguir, apresenta-se o percurso da análise de conteúdo, dividido por fase, 

conforme proposto por Bardin.. 

FIGURA 4 - Percurso da análise de conteúdo realizada 

 

Fonte:  Elaborado pelo autor 

Como apresentado na figura 4, a fase de Pré-Análise subdivide-se em cincos fases 

diferentes. Num primeiro momento, chamada por Bardin de leitura flutuante, é feita a 
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transcrição, na íntegra, do texto da entrevista e a leitura prévia do material. Num segundo 

momento, os relatos são separados com a ajuda do sistema MAXQDA, com a catalogação 

realizada por cores. Conforme exposto no Quadro 3 abaixo, cada cor representa as categorias 

de análise que, por sua vez, representam as 7 dimensões dos componentes de gerenciamento de 

riscos segundo o IBGC. Na sequência, estabelece-se as condições para a definição do nível de 

maturidade em gerenciamento de riscos.   
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QUADRO 3 - Mensurando a maturidade em relação aos componentes de GRCorp 
  

 

Fonte:  IBGC, 2017, p. 36 
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O Quadro 3 contempla as sete categorias analisadas e os indicadores utilizados para a 

definição dos níveis de maturidade de cada categoria, o que possibilitou o atingimento do 

segundo e terceiro objetivos deste trabalho. 

Estando definidas as categorias e indicadores de análise, seguiu-se para a segunda fase 

da análise do conteúdo, que tratou da exploração do material. Aqui, os relatos foram separados 

e analisados individualmente, de acordo com cada dimensão do gerenciamento de riscos e 

observando-se os indicadores de mensuração. Por fim, na terceira fase, as análises foram 

conferidas a partir dos indicadores, para se certificar da correta mensuração, e foi apresentado 

o nível de maturidade alcançado em relação a cada dimensão. Em seguida, cada resultado foi 

interpretado e foram realizadas considerações quanto a possíveis ações que poderiam ser 

realizadas para aperfeiçoar o nível de maturidade por dimensão. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-EMPÍRICA 

Nesse item, será apresentada a fundamentação teórica e legal que abarca a Gestão de 

Riscos, além dos principais modelos de Política de Gestão de Riscos aceitos e indicados pelos 

órgãos de controle do Poder Público Federal, que servirão de referência para a proposta de 

intervenção dessa pesquisa.  

2.1 GESTÃO DE RISCOS 

Buscando entender o significado de riscos, o modelo COSO 2 (2007) retrata que 

incertezas, em relação ao alcance dos objetivos ou eventos, representam riscos e oportunidades, 

agregando ou destruindo valor. Logo, os riscos são definidos como eventos que podem gerar 

impactos negativos, impedindo a criação de valor ou destruindo o valor existente. De forma 

semelhante, a ISO 31000 (ABNT, 2009, p.1) conceitua risco como o “efeito da incerteza nos 

objetivos” e efeito como “um desvio em relação ao esperado”, podendo ser “positivo e/ou 

negativo”. Assim, o risco pode ser evitado ou descontinuado, sua fonte pode ser removida e a 

probabilidade de ocorrência ou suas consequências ser alteradas, além de oportunizar o 

compartilhamento do risco, a sua retenção consciente ou a sua assunção com o objetivo de 

buscar uma oportunidade (ABNT, 2009, p.6). Ávila (2014, p. 182) afirma que saber “como 

identificar e lidar com o risco é um sinal de maturidade tanto para o mundo empresarial como 

em cenários políticos”. Na concepção do autor, o risco geralmente tem uma conotação negativa, 

no entanto, a aceitação desses riscos também pode gerar oportunidades positivas, sendo 

necessário ao crescimento de instituições públicas ou privadas.  

Do exposto, infere-se que o processo de gerenciamento de riscos é um processo próprio 

da organização, não podendo ser paralisado, e deve permear todos os níveis da organização. 

Recomenda-se, por isso, que o risco seja identificado e previsto no campo estratégico, mas seja 

aplicado na instituição como um todo. É fundamental, ainda, a consecução de uma diretriz 

capaz de identificar os riscos que podem afetar a organização e, assim, administrá-los dentro 

um limite estabelecido com apetite a risco. Com base nisso, o gerenciamento de riscos deve ser 

capaz de prover as garantias necessárias aos seus investidores e deve ser orientado para o 

cumprimento dos objetivos da organização (COSO, 2007), conforme pode ser observado no 

quadro 4. 
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QUADRO 4 - Definição do processo de gerenciamento de riscos corporativos 

 

Fonte:  COSO, 2007, p. 4 
 

O IBGC acrescenta que as atividades de gerenciamento de riscos precisam contribuir 

para “longevidade das organizações e para a consecução dos seus objetivos estatutários e 

estratégicos” (IBGC, 2017, p. 11). Logo, é necessário que as organizações “disponham de uma 

estrutura de gerenciamento de riscos e de governança corporativa” (IBGC, 2017, p.11), mesmo 

que se trate de uma estrutura mínima em organizações mais novas ou pequenas, de modo a 

contribuir com os agentes de governança que têm a responsabilidade de assegurar a 

conformidade da organização quanto aos seus princípios, valores, normas, leis e demais 

dispositivos regulatórios. 

A ISO 31000 (ABNT, 2009), tratando da Gestão de Riscos, difere as expressões gestão 

de riscos e gerenciamento de riscos, tratando a gestão de riscos como a arquitetura necessária 

ao gerenciamento eficaz do risco, sendo essa arquitetura composta pelos princípios, estrutura e 

processos de gerenciamento de riscos. Já o gerenciamento de riscos abrange a aplicação dessa 

arquitetura para o gerenciamento dos riscos identificados. A figura 5, abaixo, apresenta o 

relacionamento entre os componentes trazidos por essa norma. 
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FIGURA 5 - Relacionamento entre os princípios da gestão de riscos, estrutura e processo 

 

Fonte:  ABNT, 2009, p. vii 
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Conforme essa estrutura, é possível compreender que os elementos que compõem uma 

política de gestão de riscos, como os princípios, a estrutura e o processo, coexistem entre si.  

2.2 GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO 

A gestão das instituições públicas passa por mudanças constantes para atender 

demandas cada vez mais diversificadas da sociedade. Ao tratar desse assunto, Helou (2009, p. 

119) defende que 

as organizações públicas estão optando por um modelo de gestão mais 
contemporâneo, voltado para o pensamento estratégico, e à gestão de 
resultados, o que as conduz à busca de inovação e aprendizagens contínuas. 
 

Refletindo sobre o significado que aduz à melhoria da gestão pública, esse capítulo 

aponta para a necessidade de se trabalhar questões estruturantes, como marcos legais e 

macroprocessos, além de ser necessário dotar essa gestão de novas metodologias, práticas 

contemporâneas que se alinham as suas necessidades e realidade. Nesse sentido, é que surge a 

necessidade de se trabalhar a gestão de riscos no setor público.  

Sob o aspecto normativo, a gestão de riscos passou a ser introduzida nesse universo a 

partir da edição da INC n.º 01/MP/CGU, de 10 de maio de 2016, e do Decreto n.º 9.203, de 22 

de novembro de 2017. 

No que se refere à INC n.º 01/2016/MP/CGU, tem-se um capítulo dedicado à gestão de 

riscos, que estabelece que os controles internos da gestão do órgão ou entidade devem ser 

desenhados e implementados em consonância, sobretudo, com o princípio de subordinação do 

interesse público como instrumento de apoio à tomada de decisão e ao planejamento estratégico 

das instituições, assim como do suporte à melhoria contínua dos processos organizacionais, 

entre outros que trazem a ideia de construção de valor para as instituições.  

A Instrução Normativa apresenta, ainda, na seção II, os objetivos da Gestão de Riscos, 

quais sejam: assegurar que os tomadores de decisão tenham acesso tempestivo as informações 

quanto os riscos aos quais está exposta a organização; aumentar a probabilidade de alcance dos 

objetivos das instituições; e agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de 

tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos. 

Merece destaque, também, as seções dedicadas à estrutura necessária para a 

implementação e atualização do modelo de gestão de riscos nas Instituições, às especificações 

para a formulação de uma Política de Gestão de Riscos e às responsabilidades que recaem sob 
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os dirigentes encarregados pelo estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de 

gerenciamento de riscos. 

No âmbito das organizações públicas, somente a partir dessa Instrução Normativa é que 

começaram a surgir os primeiros estudos para a implementação da Gestão de Riscos em seus 

planos estratégicos, suas estruturas de governança e seus processos, apesar de órgãos como o 

TCU ter começado a orientar essas práticas, através de seus manuais de referência para 

governança pública, bem antes dessa data. Assim, a INC 01/2016-MP/CGU tornou-se um 

marco legal para as Instituições Federais. 

Merece destaque, também, o Decreto Federal n. º 9.203, de 22 de novembro de 2017, 

que trata da Política de Governança da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 

Fundacional, que apresenta mecanismos de controle como 

processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance 
dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, 
econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação 
da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos 
(BRASIL, 2017). 

 

No Art. 17, o Decreto estabelece que, cabe a administração das organizações,  

manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos 
com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à 
análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e 
a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão 
institucional, observados os seguintes princípios: 
 I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e 
documentada, subordinada ao interesse público;  
II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e 
aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos 
projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da 
estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;  
III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de 
maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada 
a relação custo-benefício;  
e IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria 
contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle 
e governança (BRASIL, 2017). 

 

A INC 01/2016-MP/CGU, antes da existência da Política de Governança, já 

determinava o uso da gestão de riscos no âmbito das instituições do Poder Executivo Federal 

Brasileiro, a fim de dar cumprimento a cinco princípios estabelecidos por ela, quais sejam: 

I – gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna, subordinada 
ao interesse público; 
II – estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados; 
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III – estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao 
risco, observada a relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à 
organização; 
IV – utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à 
elaboração do planejamento estratégico; e 
V – utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos 
processos organizacionais (BRASIL, 2016). 

 

O documento apresenta, ainda, três objetivos específicos para a gestão de riscos, a saber: 

I – assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis 
do órgão ou entidade, tenham acesso tempestivo a informações suficientes 
quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, inclusive para 
determinar questões relativas à delegação, se for o caso; 
II – aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, 
reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e 
III – agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de 
tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos 
negativos decorrentes de sua materialização (BRASIL, 2016). 

 

Diante do exposto, percebemos a preocupação dos órgãos normativos em estabelecer 

que o processo de gerenciamento de riscos aconteça de forma contínua e estruturada, 

objetivando agregar valor às instituições nos procedimentos de tratamento dos riscos e no 

consequente alcance dos objetivos e aperfeiçoamento dos processos organizacionais, devendo 

esse valor estar diretamente relacionado ao interesse público. 

Além desses normativos, o Tribunal de Contas da União, através do seu Referencial 

Básico de Gestão de Riscos; o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(Ministério da Economia), através do seu Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

Internos da Gestão (GIRC, 2017); e a Controladoria Geral da União, através das metodologias 

de gestão de riscos já desenvolvidas, elencam os modelos COSO 2 (2007) e a norma ISO 31000 

(ABNT, 2009) como possuidores das melhores práticas internacionais de gestão de riscos.  

Merece detalhamento, também, a metodologia do IBGC, uma vez que esse modelo foi 

escolhido para a avaliação de maturidade em gestão de riscos. 

2.1.1.1 O modelo COSO 2 

O Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada –  COSO 2, define como 

gerenciamento de riscos corporativos 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 



40 
 

administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o seu apetite a risco e 
possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da entidade. 
(COSO, 2007, p.17) 

  

Afere-se, do exposto, que o modelo COSO 2 abrange um processo contínuo e interativo 

que atinge toda a organização, conduzido por pessoas, conselheiros, dirigentes e empregados 

que têm as suas vidas, suas realidades, influenciadas pelo gerenciamento de riscos. Por ser um 

processo aplicado na fixação da estratégia, os objetivos da organização deverão ser definidos 

com o apoio da gestão de riscos e estabelecidos em quatro categorias: estratégicos, operações, 

comunicação e conformidade, possibilitando assim um enfoque no gerenciamento de riscos 

corporativos. Para a efetivação desse modelo, as responsabilidades de cada gerente deverão 

estar pré-definidas, por área ou processo, num portfólio de risco, devendo ser identificados e 

controlados os riscos inter-relacionados “a fim de que a totalidade dos riscos seja compatível 

com o apetite a risco da organização” (COSO, 2007, p. 19). Entende-se, por apetite a risco, “a 

quantidade de riscos, no sentido mais amplo, que uma organização está disposta a aceitar em 

sua busca para agregar valor” (COSO, 2007, p. 20).  

Esse modelo traz oito componentes a considerar no gerenciamento dos riscos 

corporativos, quais sejam: o ambiente interno, a fixação de objetivos, a identificação de eventos, 

a avaliação de riscos, a resposta ao risco, atividades de controle, as informações e comunicações 

e o monitoramento, como detalhados no quadro 5. 

 
QUADRO 5 - O processo de gerenciamento de riscos segundo o COSO 2 (2007) 

COMPONENTES DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS 

Ambiente Interno 

Se traduz no cuidado com a forma que os empregados da organização 
irão conceber os riscos, os controles e a filosofia adotada pela 
empresa. Entende-se como a ação de preparar o ambiente interno 
para o processo de gerenciamento de riscos seja exercido por todos 
em todos os níveis. 

Fixação de Objetivos 

Os objetivos devem ser definidos de forma prévia sem a preocupação 
com as situações em potencial que podem afetar a sua realização, no 
entanto, considerando o seu alinhamento com a missão institucional 
e compatível com o apetite a risco da organização. 

Identificação de 
Eventos 

A organização identificará e classificará os eventos que afetam a 
realização dos objetivos em riscos, oportunidades ou ambos, sendo 
as oportunidades encaminhadas à alta administração 

Avaliação de Riscos 
Avalia-se os efeitos próprios ou residuais dos riscos, os seus 
impactos e probabilidades, além dos mesmos serem classificados a 
partir dos objetivos que são capazes de impactar 

Resposta a Riscos 
Uma vez identificados, terá que ser dada uma resposta quanto a 
evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar o risco. 

Atividades de Controle 
As respostas aos riscos devem de garantia de sua execução por parte 
da administração. A accountability deve estar presente no ambiente 
em que são gerenciados os riscos.  
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Informações e 
Comunicações 

Torna-se necessário que haja uma comunicação eficaz em todos os 
níveis da organização, devendo todos os envolvidos receber 
informações claras quanto às suas funções e responsabilidades 

Monitoramento 
Deve-se realizar o monitoramento de forma contínua por atividades 
gerenciais, avaliações independentes ou combinando os dois 
procedimentos. 

     Fonte: Adaptado de COSO 2 (2007) 

O modelo COSO 2 propõe uma relação direta entre três dimensões: na primeira, tem-se 

os componentes em alinhamento horizontal; na segunda, os objetivos da organização, 

estratégicos, operacionais, de comunicação e de conformidade em sentido longitudinal; e, na 

terceira, em sentido vertical, a própria organização e seus ambientes.  

 
 

FIGURA 6 - Metodologia COSO 2 – representação gráfica 

 

Fonte:  COSO, 2007, p. 23 

O Ministério da Economia, o TCU e a CGU constituíram as suas metodologias tendo a 

estrutura do COSO 2 como uma de suas principais referências ou como única referência, como 

é o caso do Ministério da Economia, ressaltando a relevância dessa estrutura tridimensional no 

cenário das instituições públicas brasileiras. 

2.1.1.2 O modelo ABNT NBR ISO 31000 

O processo de gestão de riscos, de acordo com a ISO 31000, compreende a 5ª diretriz 

da norma, conforme pode ser observado a seguir: 

5 Processo 
5.1 Generalidades 
Convém que o processo de gestão de riscos seja 
- integrante da gestão, 
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- incorporado na cultura e nas práticas, e 
- adaptado aos processos de negócios da organização. 

 

FIGURA 7 - Processo de gestão de riscos – ISO 31000 (2009) 

 

Fonte:  ABNT, 2009, p. 14 

Oliveira (2018), em seu estudo, determina que o modelo ISO 31000 é amplamente 

utilizado pelas instituições públicas brasileiras e que, para esse modelo, “convém que o projeto 

de gestão de riscos seja parte integrante da gestão, incorporado na cultura e nas práticas, e 

adaptado aos processos de negócios da organização” (2018, p. 47).  

A ISO 31000 estabelece, ainda, que uma gestão de riscos eficaz deve estar pautada nos 

seguintes: “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”, estando “alinhada com o contexto interno e externo da 

organização e com o perfil do risco”; “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”; “a gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização” (ABNT, 

2009, p. 7-8). 

As etapas do processo de gestão de riscos, segundo a ISO 31000, podem ser observadas 

no quadro 6. 
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QUADRO 6 - O processo de gerenciamento de riscos segundo a ISO 31000 (ABNT, 2009) 
FASES DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS 

Integração 

- O ambiente organizacional deve ser preparado para conceber o 
processo de gestão de riscos. 
- O processo deverá ser integrado à gestão, à cultura, às práticas, e 
aos processos da organização. 

Comunicação e Consulta 

- Todas as partes interessadas do processo devem ser comunicadas e 
consultadas em todas as fases do processo de gestão de riscos. 
- Desenvolvimento de planos de comunicação e consulta. 
- Desenvolver uma abordagem de etapa consultiva. 

Estabelecimento do Contexto 

- Os objetivos deverão ser articulados com gestão de riscos. 
- Os Parâmetros externos e internos estabelecidos devem levar em 
consideração o gerenciamento de riscos. 
- Deve ser estabelecido o escopo e os critérios de risco para o 
restante do processo. 

Avaliação de riscos 

- Identificação dos riscos. Identificação das áreas de impactos, dos 
eventos, das causas e consequências potenciais; 
- Análise dos riscos. Compreensão das caudas, fontes de riscos, 
consequências positivas e negativas e probabilidade da ocorrência 
dessas consequências; 
- Avaliação dos riscos. Tomada de decisão com base na análise dos 
resultados. Decidir quais os riscos que devem ser tratados, bem 
como a ordem de prioridade. 

Tratamento de Riscos 

- Momento em que se oferece as condições para modificar o risco: 
ação de evitar o risco; 
decisão quanto a poder tomar proveito do risco; 
remoção da fonte de risco; 
alteração da probabilidade; 
alteração das consequências; 
compartilhamento do risco com outras partes; e 
retenção do risco por decisão embasada. 
- Deve-se selecionar as opções de tratamento de riscos; 
- O tratamento deve ser feito a partir de um plano de tratamento do 
risco. 

Monitoramento e Análise 
Crítica 

Momento que envolve checagem ou vigilância regulares. 
Tem a finalidade de: 
“- garantir que os controles sejam eficazes e eficientes no projeto e 
na operação; 
- obter informações adicionais para melhorar o processo de 
avaliação dos riscos; 
- analisar os eventos (incluindo os “quase incidentes”), mudanças, 
tendências, sucessos e fracassos e aprender com eles; 
- 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 
- identificar os riscos emergentes”. (p. 20) 

Fonte:  Adaptado de ISO 31000 (ABNT, 2009) 

Essa metodologia prevê, também, que sejam registradas as análises críticas para o 

aperfeiçoamento dos métodos, das ferramentas e do próprio processo de gerenciamento de 

riscos, sendo levado em consideração o continuum do aprendizado organizacional, os 
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benefícios quanto à reutilização de informações por parte da gestão, os custos e esforços 

referentes ao registro, o atendimento aos registros de ordem legal, regulatórios e operacionais, 

o método de acesso e armazenamento da informação, o período de retenção do registro e a 

sensibilidade da informação registrada.  

A ISO 31000 apresenta como inevitável que o sucesso da gestão de riscos esteja atrelado 

a uma estrutura de gestão que oportunize a incorporação de seus fundamentos em todos os 

níveis da organização (ABNT, 2009). 

2.1.1.3 O modelo do IBGC (2017) 

O IBGC, em seu caderno 19 – Gerenciamento de Riscos Corporativos: evolução em 

governança e estratégia, sustenta que “a gestão de riscos existe para ser associada ao processo 

decisório” (IBGC, 2017, 22), devendo integrar a governança de um órgão ou entidade, 

identificando, medindo, tratando e monitorando os riscos que ameaçam afetar os objetivos 

organizacionais. 

Para funcionar de forma adequada, a gestão de riscos deve ser estruturada e formalizada 

por meio da definição de atribuições de todos os evolvidos: quem toma as decisões, quem 

executa os processos, quem monitora a estrutura, quem é responsável por disseminar a cultura, 

quem avalia a estrutura. Assim, para fins de implementação da gestão de riscos, as seguintes 

questões poderão ser elaboradas pelos responsáveis:  

 O que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas? 
 Onde estão as maiores oportunidades, ameaças e incertezas? 
 Quais são os principais riscos? 
 Quais os riscos a explorar? 
 Qual a percepção desses riscos? 
 Qual a exposição desses riscos? Existe diferença entre percepção e 
exposição desses riscos? 
 Como a organização responde aos riscos? 
 Existem informações confiáveis para tomada de decisões? 
 O que é feito para assegurar que os riscos estejam em um nível aceitável 
de acordo com o apetite a riscos aprovado? 
 Os executivos e gestores têm consciência da importância do processo de 
gestão de riscos? 
 A organização tem as competências necessárias para gerir riscos 
assumidos? 
 Quem identifica e monitora ativamente os riscos da organização? 
 Que padrões, ferramentas e metodologias são utilizados? 
(IBGC, 2017, p. 22 - 23). 
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O modelo do IBGC apresenta, também, que para se ter clareza quanto à maturidade e 

estágio em que se encontra uma dada Instituição quanto às práticas de gerenciamento de riscos, 

é necessário realizar reflexões quanto aos componentes de gerenciamento de riscos, conforme 

quadro 7. 

 

QUADRO 7 - Reflexões necessárias à obtenção do nível de maturidade de uma instituição 

 
COMPONENTE DO 

GRCORP 
REFLEXÕES 

1 Estratégia de GRCorp 
• Existem estratégias, objetivos e metas de GRCorp 
estabelecidos? 

2 Governança de GRCorp* 

• Existe estrutura organizacional com papéis e 
responsabilidades claramente definidos nas práticas de 
GRCorp? 
• A estrutura considera papel do CA e da diretoria e de 
todas as três linhas de defesas detalhadas no modelo de 
governança de GRCorp? 

3 Política de GRCorp 
• As questões acima mencionadas estão regimentadas, 
aprovadas e divulgadas 
por meio de uma política de GRCorp? 

4 
Processo de GRCorp e 
interação desse processo com 
os demais ciclos de gestão 

• Existe processo de GRCorp definido e implementado 
com atividades de identificação de riscos, avaliação de 
riscos (incluindo cenários), avaliação das atividades de 
controle, resposta, monitoramento e comunicação? 
• Existe norma de gestão de riscos (ou documento 
equivalente), de divulgação interna, que estabelece 
procedimentos, responsabilidades – inclusive de relato –, 
segregação de funções, fronteiras de atuação e o sistema 
geral de governança da gestão de riscos? 
• As práticas de GRCorp estão alinhadas às demais 
práticas de controle? 
• Existe um modelo definido para a incorporação do 
GRCorp nos processos decisórios e nos ciclos de gestão? 

5 
Linguagem de riscos e 
métodos de avaliação 

• Existe taxonomia de riscos (categorias) e métodos de 
avaliações definidos? 
• A organização utiliza-se de técnicas de mensuração? 

6 
Sistemas, dados e modelos 
de informação 

• As informações sobre a exposição de riscos da 
organização são compartilhadas com os diferentes níveis 
da organização e capturadas de forma consistente? 

7 

Cultura de GRCorp, 
comunicação e treinamento e 
Monitoramento (interno e 
externo) e melhoria contínua. 

• O GRCorp está incorporado no processo decisório, na 
cultura da organização e no dia a dia da gestão do 
negócio? 
• A organização avalia o entendimento dos empregados 
em relação à cultura, às práticas de GRCorp e ao sistema 
de controles internos? 
• As ações de comunicação e treinamento da cultura de 
GRCorp são realizadas com os diferentes públicos da 
organização? 
• Os órgãos de governança e as três linhas de defesa 
monitoram permanentemente as práticas de GRCorp? 
• O GRCorp é realizado de forma contínua? 

     Fonte:  IBGC, 2017, p. 35 
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Identificar o contexto de maturidade deve ser um processo que tem por objetivo o 

fornecimento de um guia estruturado com um nível de detalhamento capaz de incrementar 

melhorias na capacidade de gestão. Por se tratar de um processo cíclico de melhoria contínua 

das organizações e que, periodicamente, deve ser retomada para que o processo possa chegar 

ao topo do estágio de maturidade, “o produto final dessa avaliação deverá compreender a 

análise da situação atual em cada dimensão, a definição do estágio desejado e as ações 

requeridas para se alcançar o estágio desejado, que devem ser objeto de planos de ação” (IBGC, 

2017, p.37).  

Na figura 8, apresenta-se o exemplo de consolidação dos resultados de maturidade em 

gestão de riscos do IBGC. 

 
FIGURA 8 - Exemplo de consolidação dos resultados de maturidade em gestão de riscos do IBGC 

 

Fonte: IBGC, 2017, p. 38. 
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3. O CONTEXTO ATUAL DA GESTÃO DE RISCOS NO IFRN 

3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO IFRN 

O Decreto 9.203/2017, que institui a Política de Governança para a Administração 

Pública Federal, determina os mecanismos de controle como um dos pilares para o exercício da 

boa governança, definida por Matias-Pereira “como a combinação de boas práticas de gestão 

pública” (2010, p. 30). A governança no setor público, segundo o autor, surge como um 

instrumento de alteração da função do Estado para “reforçar os mecanismos participativos de 

deliberação na esfera pública, na busca de atender às demandas da população” (2010, p. 30). 

A análise da estrutura de governança do IFRN permite perceber a existência de 

estruturas que são responsáveis diretos pelo exercício de práticas de monitoramento e controle, 

no âmbito da instituição, contribuindo com a governança pública. O Organograma da Reitoria 

do IFRN vem atender a essa necessidade, conforme apresentado na figura 9: 

 

FIGURA 9 - Organograma da Reitoria do IFRN 

 

  Fonte:  Resolução 31/2016-CONSUP/IFRN 
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A gestão do IFRN, de acordo com a sua lei de criação, é exercida pelo Reitor, por 5 Pró-

Reitores e pelos Diretores-Gerais dos campi. Juntos, esses servidores formam o Colégio de 

Dirigentes, presidido pelo Reitor, e o Conselho Superior, órgão máximo deliberativo da 

Instituição. Com o Estatuto do IFRN (IFRN, 2009) e o seu Regimento Geral (IFRN, 2010), 

acrescentou-se a essa estrutura as Diretorias Sistêmicas, que também compõem o Colégio de 

Dirigentes. Outras plataformas como os Conselhos Escolares, no âmbito dos campi, e o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPEX), fazem parte da estrutura de 

Governança da Instituição, assim como a Auditoria Interna, que responde diretamente ao 

Conselho Superior. O IFRN conta, ainda, com várias estruturas de apoio ao exercício de 

controle, como a Ouvidoria, a Comissão de Ética, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), a 

Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos em 

Educação (CIS-PCCTAE) e a Comissão Permanente de Pessoal Docente. 

Percebe-se, de acordo com o organograma apresentado, que o Conselho Superior é a 

principal plataforma de governança no âmbito dos institutos federais, uma vez que assegura a 

representação paritária de todos os seguimentos que compõe a comunidade acadêmica, 

contando com a participação de servidores, docentes e técnicos administrativos, de estudantes 

e egressos, representantes da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de 

Dirigentes. 

3.2 ELEMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS PRESENTES NO IFRN 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2017), o 

processo de gerenciamento de riscos corporativos tem três linhas de defesa, quais sejam: 

controles da administração; controle financeiro, segurança, gerenciamento de riscos, qualidade, 

inspeção e conformidade; e auditoria interna. Cada uma dessas três linhas desempenha um papel 

distinto dentro da estrutura de governança, devendo ter responsabilidades estabelecidas quanto 

às práticas de gerenciamento de riscos corporativos. A esse respeito, o Instituto de Auditores 

Internos (IIA) estabelece que as três linhas de defesa contemplem os seguintes campos de 

atuação, respectivamente: campo operacional; campo estratégico, gerencial e de conformidade 

legal; e controle interno.  

Seguindo o que determina a segunda linha de defesa, que existe especificamente para 

tratar da gestão de riscos, a Resolução n. º 50/2017-CONSUP/IFRN, que instituiu a Política de 

Gestão de Riscos no IFRN, prevê, em seu Artigo 7º, que a gestão de riscos do IFRN deverá se 

estruturar por meio:  
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 Do Comitê de Gestão Estratégica (CGEST), constituído pelos titulares das pró-

reitorias de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, de Ensino, de Pesquisa 

e Inovação, de Extensão, de Administração; das Diretorias de Gestão de Pessoas, de 

Tecnologia da Informação, de Atividades Estudantis e de Engenharia e 

Infraestrutura; e da Assessoria de Comunicação Social e Eventos. 

 Comitê Gerencial (CGER), constituído pelos titulares do Colégio de Dirigentes, da 

Diretoria de Engenharia e Infraestrutura, da Assessoria de Comunicação Social e 

Eventos e da Assessoria de Relações Internacionais. 

 O NGRIS, constituído por representantes das áreas de Planejamento, Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Gestão de Pessoas, Administração e Assistência Estudantil. 

 

No Quadro 8, apresentado a seguir, destaca-se às competências de cada uma dessas 

estruturas, de acordo com o que estabelece a Política de Gestão de Riscos do IFRN: 

 

QUADRO 8 - Competências da Gestão de Riscos (2ª linha de defesa) 
Comitê de Gestão Estratégica Comitê Gerencial Núcleo de Gestão de Riscos 

Definir e atualizar as estratégias 
de gestão de riscos, 
considerando os contextos 
externo e interno. 

Auxiliar o Comitê de Gestão 
Estratégica na definição e nas 
atualizações da estratégia de 
implementação da gestão de 
riscos, considerando os 
contextos externo e interno. 

Propor a Metodologia de Gestão 
de Riscos e suas atualizações. 

Definir os níveis de apetite a 
risco dos processos 
organizacionais. 

Auxiliar na definição dos 
níveis de apetite de risco dos 
processos organizacionais. 

Definir os requisitos funcionais 
necessários à ferramenta de 
tecnologia de suporte ao 
processo de gerenciamento de 
riscos. 

Definir os responsáveis pelo 
gerenciamento de riscos dos 
processos organizacionais. 

Auxiliar na definição dos 
responsáveis pelo 
gerenciamento de riscos dos 
processos organizacionais. 

Monitorar a evolução dos níveis 
de riscos e a efetividade das 
medidas de controle 
implementadas. 

Definir a periodicidade máxima 
do ciclo do processo de 
gerenciamento de riscos para 
cada um dos processos 
organizacionais. 

Auxiliar na definição da 
periodicidade máxima do 
ciclo do processo de 
gerenciamento de riscos para 
cada um dos processos 
organizacionais. 

Dar suporte à identificação, à 
análise e à avaliação dos riscos 
dos processos organizacionais 
selecionados para 
implementação da gestão de 
riscos. 

Aprovar as respostas e as 
respectivas medidas de controle 
a serem implementadas nos 
processos organizacionais. 

Auxiliar na aprovação das 
respostas e das respectivas 
medidas de controle a serem 
implementadas nos processos 
organizacionais. 

Consolidar os resultados das 
diversas áreas em relatórios 
gerenciais e encaminhá-los ao 
CGER e ao CGEST. 

Aprovar a Metodologia de 
Gestão de Riscos e suas 
atualizações. 

Avaliar a proposta de 
Metodologia de Gestão de 
Riscos e suas atualizações. 

Oferecer capacitação continuada 
em gestão de riscos para os 
servidores do IFRN. 
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Aprovar os requisitos funcionais 
necessários à ferramenta de 
tecnologia de suporte ao 
processo de gerenciamento de 
riscos. 

Avaliar os requisitos 
funcionais necessários à 
ferramenta de tecnologia de 
suporte ao processo de 
gerenciamento de riscos. 

Elaborar o Plano de 
Comunicação de Gestão de 
Riscos. 

Monitorar a evolução de níveis 
de riscos e a efetividade das 
medidas de controle 
implementadas. 

Monitorar a evolução dos 
níveis de riscos e a 
efetividade das medidas de 
controle implementadas. 

Medir o desempenho da gestão 
de riscos objetivando a sua 
melhoria contínua. 

Avaliar o desempenho da 
arquitetura de gestão de riscos e 
fortalecer a aderência dos 
processos à conformidade 
normativa. 

Auxiliar na avaliação do 
desempenho e da 
conformidade legal e 
normativa da gestão de 
riscos. 

Construir e propor ao CGER e 
ao CGEST os indicadores de 
desempenho para a gestão de 
riscos, alinhados com os 
indicadores de desempenho do 
IFRN. 

Definir indicadores de 
desempenho para a gestão de 
riscos, alinhados com os 
indicadores de desempenho do 
IFRN. 

Auxiliar na definição dos 
indicadores de desempenho 
para a gestão de riscos, 
alinhados com os indicadores 
de desempenho do IFRN. 

Requisitar aos responsáveis pelo 
gerenciamento de riscos dos 
processos organizacionais as 
informações necessárias para a 
consolidação dos dados e a 
elaboração dos relatórios 
gerenciais. 

Garantir o apoio institucional 
para promover a gestão de 
riscos, em especial os seus 
recursos, o relacionamento entre 
as partes interessadas e o 
desenvolvimento contínuo dos 
servidores. 

  

Garantir o alinhamento da 
gestão de riscos aos padrões de 
ética e de conduta, em 
conformidade com o Código de 
Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder 
Executivo Federal e demais 
normas internas do IFRN. 

  

Supervisionar a atuação das 
demais instâncias da gestão de 
riscos. 

  

Fonte:  IFRN, 2017, p. 5 e 6 

Em consonância com a primeira linha de defesa, a Política de Gestão de Riscos do IFRN 

apresenta as competências dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos 

organizacionais e dos comitês gestores dos campi e da Reitoria, conforme Quadro 9 a seguir: 
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QUADRO 9 - Competências dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos, comitês gestores dos 
campi e Reitoria e servidores em geral (1ª linha de defesa) 

Servidores responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais 
Identificar, analisar e avaliar os riscos dos 
processos sob sua responsabilidade, em 
conformidade com a Política de Gestão de 
Riscos (PGR). 

Informar o NGRIS sobre mudanças significativas 
nos processos organizacionais sob sua 
responsabilidade. 

Propor respostas e respectivas medidas de 
controle a serem implementadas nos processos 
organizacionais sob sua responsabilidade. 

Responder as requisições do NGRIS. 

Monitorar a evolução dos níveis de riscos e a 
efetividade das medidas de controles 
implementadas nos processos organizacionais 
sob sua responsabilidade. 

Disponibilizar as informações adequadas quanto à 
gestão dos riscos dos processos sob sua 
responsabilidade à comunidade acadêmica do 
IFRN e demais partes interessadas. 

Servidores em geral Colégios gestores 
Adotar os procedimentos estabelecidos na PGR 
e o monitoramento da evolução dos níveis de 
riscos e da efetividade das medidas de controles 
implementadas nos processos organizacionais 
em que estiverem envolvidos ou que tiverem 
conhecimento, cabendo aos mesmos reportar, 
imediatamente, fatos identificados que 
indiquem mudanças ou fragilidades nos 
processos organizacionais ao responsável pelo 
gerenciamento de riscos do processo em 
questão. 

Implementar e o monitorar a aplicação da PGR.  

Fonte:  IFRN, 2017, p. 7 

Em se tratando da terceira linha de defesa, orienta-se pelo que determina a Declaração 

de Posicionamento do Instituto de Auditores Internos (IIA). De acordo com esse documento, 

cabe à auditoria interna fornecer “ao órgão de governança e à alta administração avaliações 

abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização” 

(IIA, 2013, p. 5), devendo apresentar as seguintes informações:  

 Uma grande variedade de objetivos, incluindo a eficiência e a eficácia das 
operações; a salvaguarda de ativos; a confiabilidade e a integridade dos 
processos de reporte; e a conformidade com leis, regulamentos, políticas, 
procedimentos e contratos. 
 Todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos e controle 
interno, que inclui: o ambiente de controle interno; todos os elementos da 
estrutura de gerenciamento de riscos da organização (i.e. identificação de 
riscos, avaliação de riscos e resposta); informação e comunicação; e 
monitoramento.  
 A empresa como um todo, divisões, subsidiárias, unidades de operação e 
funções - incluindo os processos do negócio, como vendas, produção, 
marketing, segurança, funções voltadas para o cliente e operações - assim 
como funções de suporte (ex., contabilidade de receita e despesas, recursos 
humanos, compras, folha de pagamento, orçamentos, gestão de infraestrutura 
e ativos, inventário e tecnologia da informação). (IIA, 2013, p. 5) 
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No IFRN, embora esse modelo ainda não esteja sendo executado, a Auditoria Interna, 

enquanto responsável por exercer a 3ª linha de defesa, já vem realizando análises de riscos 

acerca dos principais processos realizados na instituição conforme pode ser visto no Relatório 

Anual da Auditoria Interna 2019 (IFRN, 2019b), referente ao exercício de 2018, sendo utilizado 

os parâmetros estabelecidos pelo COSO I para fins de diagnóstico. O Relatório apontou, como 

dificuldades ou desafio naquele momento, a ausência de implementação de gestão de riscos.  

Assim, mesmo não existindo um trabalho específico de gestão de riscos no IFRN, a auditoria 

interna já vem exercendo o seu papal, seguindo o que preconiza o IIA, ao motivar e cobrar os 

gestores quanto à implementação da gestão de riscos. 

3.3 ANÁLISE QUANTO À MATURIDADE E ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA O IFRN 

EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Nesse tópico, analisa-se as práticas e os normativos que perpassam o exercício da 

gestão de riscos no IFRN, na concepção dos gestores que atuam ou têm conhecimento nessa 

área. Os dados obtidos através do grupo focal e extraídos dos documentos institucionais serão 

apreciados observando-se as categorias de análise consideradas pelo IBGC para definição dos 

níveis de maturidade em gerenciamento de riscos. Essas categorias ou dimensões estão 

estabelecidas no quadro 10. 

 

QUADRO 10 - Categorias de Análise e componentes de gestão de riscos que serão observados na 
análise 

 Categorias de análise (IBGC) 
1 Estratégia de gerenciamento de riscos 
2 Governança de gerenciamento de riscos 
3 Política de gerenciamento de riscos 

4 
Processo de gerenciamento de riscos e interação desse processo com os 
demais ciclos de gestão 

5 Linguagem de riscos e métodos de avaliação 
6 Sistemas, dados e modelos de informação 

7 
Cultura de gerenciamento de riscos, comunicação e treinamento e 
monitoramento (interno e externo) e melhoria contínua. 

             Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 

3.3.1 Estratégia de Gerenciamento de Riscos 

O IBGC estabelece que a estratégia de gerenciamento de riscos deve ser definida de 

acordo com seu o nível de maturidade, como podemos observar no Quadro 11 a seguir: 
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QUADRO 11 - Indicadores do nível de maturidade quanto à estratégia de gerenciamento de riscos. 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 

 Estratégia de gestão de riscos claramente definida, implementada e 
integrada aos demais ciclos de gestão. 
 As metas de desempenho estão alinhadas com a estratégia e a gestão 
de riscos. 

CONSOLIDADO 
 Estratégia de gestão de riscos claramente definida e implementada. 
 As metas de desempenho são monitoradas. 

DEFINIDO 
 Estratégia de gestão de riscos claramente definida e implementada. 
 As metas de desempenho são definidas. 

FRAGMENTADO 
 A organização sabe por onde começar, mesmo que não tenha claro 
aonde quer chegar. 
 As metas de desempenho existem. 

INICIAL 
 A organização não sabe como, quem, quando, onde e por que 
implementar gestão de riscos. 
 As metas de desempenho existem. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 
 
 

O modelo COSO 2 (2007) apresenta que as estratégias de atuação de uma organização 

são responsáveis pela geração de riscos e oportunidades e, consequentemente, pelo valor que a 

organização gera para as partes interessadas.  O modelo COSO 2 explica que  

o valor é maximizado quando a administração estabelece a estratégia e os 
objetivos a fim de alcançar um ponto de equilíbrio ideal entre as metas de 
crescimento e de retorno, bem como dos riscos a elas relacionados, além de 
explorar os recursos com eficiência e eficácia para atingir os objetivos da 
organização (COSO, 2007, p. 14). 

 

No campo da estratégia, a organização deverá garantir uma filosofia de gestão voltada 

para o gerenciamento de riscos. O ambiente interno de uma organização é o responsável por 

estabelecer a filosofia de gestão, assim como as estruturas para que sejam traçadas a suas 

estratégias e objetivos. Através da avaliação do ambiente interno de uma organização é possível 

perceber se a organização fundou as bases necessárias para que a gestão de risco possa 

acontecer. 

Com base nisso, o ambiente interno de uma organização deve contemplar o apetite a 

risco da instituição, ou seja, até que ponto o a empresa está disposta a assumir os riscos em 

busca da geração de valor. Para esse fim, pontua-se para a necessidade de um conselho de 

administração capaz de avaliar tecnicamente o cumprimento das metas estabelecidas e com um 

número suficiente de membros externos independentes, a fim de oferecer seus conhecimentos 

profundos em benefício da organização e também proporcionar um maior controle e equilíbrio 

à administração. O conselho deve, ainda, ter integridade e compromisso com os valores éticos, 

contemplando códigos formais de conduta corporativa, ter compromisso com a competência, 
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estipulando níveis de competências para determinados trabalhos, além de políticas que 

demonstrem o que o conselho quer que aconteça.  

Uma estrutura organizada permite que haja um gerenciamento de riscos eficaz, voltado 

ao atingimento dos objetivos organizacionais, com práticas de responsabilidade e de 

responsabilização, de forma que todos saibam até onde vai a sua responsabilidade perante os 

objetivos organizacionais e com ênfase, ainda, à orientação, ao treinamento e à avaliação dos 

membros da organização, de modo a garantir um padrão de recursos humanos preparados para 

o enfrentamento de novos desafios. O COSO registra que é necessário que a  

atitude e o interesse da alta administração devem ser claros e definitivos, bem 
como permear toda a organização. Não é suficiente apenas dizer as palavras 
corretas, uma atitude de “faça o que digo e não o que faço”, somente gerará 
um ambiente inadequado (COSO, 2007, p. 35). 

 

A seguir, serão analisadas as falas dos sujeitos, apresentando as suas considerações 

sobre o ambiente do IFRN e sua percepções quanto aos mecanismos já implementados em 

relação à estratégia. Para as entrevistas, os participantes foram nominados de P1 a P8 para 

preservar os seus nomes. 

Iniciou-se a entrevista questionando se os participantes teriam conhecimento sobre os 

componentes de gestão de riscos trazidos pela Política de Gestão de Riscos do IFRN e se eles 

poderiam descrever ações, objetivos e metas quanto ao gerenciamento de riscos. A esse 

respeito, destaca-se as seguintes falas:  

Ainda está somente na estratégia, não está chegando ao nível operacional, mas 
já vem sendo falado. Todas as reuniões sempre que a auditoria toma a palavra 
eles falam sobre isso e eu tenho sentindo muito que isso está vindo muito mais 
como uma cobrança externa dos órgãos de controle, ao qual nós temos que 
nos adaptar (P3). 
 
Eu acho que um dos movimentos que faz com que a gente não tenha na prática 
também a informação e a discursão do dia a dia do nosso núcleo de trabalho é 
porque o IFRN, ele começa pela formalização da política, de torná-la real no 
papel, vamos dizer assim. Até para atender uma resposta, seja de uma 
auditoria externa ou de uma legislação. Sempre numa postura mais reativa. 
Por exemplo, se eu perguntar hoje: a política existe em uma resolução formal 
do IFRN, mas o quanto ela levou de informação e de mudança no dia a dia 
dos setores, eu acho que a distância está muito grande ainda (P4). 
 
A gente sente essa deficiência principalmente porque é um tema que ele é 
tratado basicamente para atender uma resposta, como P4 bem falou, e ele fica 
preso, restrito, ao grupo estratégico (P5). 

 

Identifica-se, através das respostas dos sujeitos, que há um consenso nas falas dos 

participantes acerca dessa questão. Para eles, a Política de Gestão de Riscos do IFRN, embora 



55 
 

tenha sido instituída, não existe na prática nem foi amplamente divulgada, estando presente 

apenas no nível estratégico da gestão e para atendimento de demandas externas de auditorias.  

Refletindo sobre a estratégia de gerenciamento de riscos no IFRN, percebe-se que os 

objetivos da Gestão de Risco foram traçados na política institucional, conforme pode ser visto 

no quadro 12, entretanto, a estratégia ainda não foi implementada e não está integrada aos 

demais ciclos de gestão. 

 

QUADRO 12 - Objetivos da Gestão de Riscos no IFRN 
Aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos do IFRN. 
Fomentar uma gestão proativa. 
Atentar para a necessidade de se identificar e tratar riscos em todo o IFRN. 
Facilitar a identificação de oportunidades e ameaças. 
Prezar pelas conformidades legal e normativa dos processos organizacionais. 
Melhorar a prestação de contas à sociedade. 
Melhorar a governança. 
Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento. 
Melhorar o controle interno da gestão. 
Alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos. 
Melhorar a eficácia e a eficiência operacionais. 
Melhorar a previsão de perdas e a gestão de incidentes. 
Minimizar perdas. 
Melhorar a aprendizagem organizacional. 
Aumentar a capacidade da organização de se adaptar a mudanças. 

             Fonte:  Política de Gestão de Riscos do IFRN (IFRN, 2017, p. 2 e 3) 

Os entrevistados apontam para a premência de se investir na estruturação de um 

ambiente interno capaz de dar suporte às práticas de gerenciamento de riscos, incluindo a 

necessidade de capacitar os gestores quanto à Política de Gestão de Riscos e à Resolução n. º 

50/2017, do Conselho Superior do IFRN.  

Acho que o que falta é reconhecer, enquanto desejo organizacional 
estratégico, que isso é importante para o IFRN e nós devemos ter na reitoria 
como metas, mas dia a dia dos campi, e criar essas figuras formais. (P4) 
 
Tinha comentado aqui... a Resolução 50, né? Daqui de nós mesmos, acho que 
poucos tem conhecimento. Se passou por mim, eu não lembro. (P1) 

  

De acordo com as falas de P2 e P3 a seguir, nota-se que Instituição faz uso de 

componentes de estratégias para aferir, minimamente, eventuais ameaças que impossibilitem o 

cumprimento dos objetivos, como a matriz SWOT e o Farol de Desempenho. Todavia, apesar 

do compromisso da Instituição quanto ao acompanhamento do desempenho organizacional face 

aos objetivos estratégicos apresentados no painel de desempenho, ainda há vários elementos 

que precisam ser considerados para o aperfeiçoamento do ambiente organizacional. 
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E também existe uma coisa que é assim; não sei se necessariamente está dentro 
da gestão de riscos, até porque eu não conheço tanto, mas se faz uma análise 
SWOT no início do relatório de gestão, em que você coloca as ameaças, que 
não deixam de ser algo que existe um risco de acontecer, que se acontecer 
você vai precisar ter alguma coisa. Mas, mesmo assim, eu vejo o pouco que 
as pessoas se debruçam para isso. É para tentar responder alguma coisa rápida, 
para estar ali no relatório (P2). 
 
Mas o Farol, eu vejo que é um instrumento muito importante, que mede sim o 
risco de você não alcançar aquele objetivo. Ele está dizendo quantitativamente 
que você está ameaçado de não alcançar ou que você não alcançou. Conforme 
o ano for passando, ele vai indicando se está amarelo, se está verde e, se está 
vermelho, há o risco de você não alcançar o objetivo. Então, de certa forma, é 
um instrumento (P3). 

 

Nesse cenário, a filosofia do planejamento estratégico se faz presente, porém não é 

atrelada a uma filosofia de gestão de riscos, necessitando estruturar-se e organizar-se para 

proporcionar um ambiente interno favorável à implementação do gerenciamento de riscos, de 

acordo com o que estabelece o COSO 2 e o IBGC (2017). Práticas como definir o apetite a 

risco, acompanhar o desempenho organizacional a partir de uma metodologia de gestão de 

riscos, definir responsabilidades e oportunizar formação através de treinamentos, são 

fundamentais para que a estratégia de gerenciamento de riscos alcance o nível de maturidade 

otimizado.  

A seguir, tratando especificamente da maturidade quanto à estratégia de 

gerenciamento de riscos, é apresentado o nível em que o IFRN se encontra, após ter sido 

estabelecida uma relação entre os documentos institucionais pesquisados e as falas analisadas, 

seguindo orientações do IBGC. 

 

QUADRO 13 - Nível de Maturidade quanto à Estratégia de Gerenciamento de Riscos 
Nível de 

Maturidade 
Estratégia de Gerenciamento de Riscos do IFRN 

FRAGMENTADO 
e) A organização sabe por onde começar, mesmo que não tenha claro aonde quer chegar 
f) As metas de desempenho existem 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 

Diante do que foi pesquisado, o nível de maturidade encontrado no IFRN é o 

fragmentado, uma vez que a Instituição já tem as metas de desempenho definidas, tem a Política 

de Gestão de Riscos instituída e planeja implementá-la, de acordo com o seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (IFRN, 2019a), com vigência até 2026. 

É importante ressaltar, observando as falas dos entrevistados e as metodologias 

estudadas, que a Política deve ser implementada a partir de uma metodologia que garanta a 
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participação de toda a Instituição. É fundamental, para isso, que o Conselho Superior do IFRN, 

assim como a sua alta administração, deixe evidente o seu interesse de assumir uma nova 

filosofia de gestão, na qual as metas de desempenho institucional estarão alinhadas à estratégia 

e à gestão de riscos. 

3.3.2 Governança de Gerenciamento de Riscos 

Em relação à governança de gerenciamento de riscos, o IBGC traz os indicadores de 

maturidade apresentados no Quadro 14: 

 

QUADRO 14 - Indicadores do nível de maturidade quanto à Governança de Gerenciamento de Riscos. 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 
 Os objetivos estão claramente definidos e alinhados entre as diversas 
funções da 2ª linha de defesa a fim de prover valor para a organização. 
 O modelo é referência do setor. 

CONSOLIDADO 
 As funções da 2ª linha de defesa cobrem de forma abrangente os riscos 
da organização. 
 A estrutura organizacional está bem definida e alinhada à estratégia e 
aos objetivos. 

DEFINIDO 
 As funções da 2ª linha de defesa cobrem os riscos de negócio e 
direcionadores de valor, podendo haver sobreposições. 
 A estrutura organizacional está definida. 

FRAGMENTADO  As funções da 2ª linha de defesa focam em áreas históricas em resposta 
ao cumprimento das obrigações regulatórias. 

INICIAL  As funções da 2ª linha de defesa são realizadas individualmente, não 
integradas à visão estratégica. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 

Com base nesses indicadores, o IBGC busca perceber o nível de maturidade em relação 

aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento de riscos, no âmbito da instituição, em consonância 

com a classificação da 2ª linha de defesa do Instituto de Auditores Internos.  

Segundo o IIA (2013), a 2ª linha de defesa trata das estruturas de gerenciamento de 

riscos responsáveis por monitorar a implementação de práticas eficazes desenvolvidas no 

campo operacional, auxiliando os proprietários dos riscos na definição de metas de exposição 

ao risco; no campo estratégico, gerencial e de conformidade legal de conformidade, em áreas 

como saúde e segurança, logística de suprimento, ambiental, entre outras, sendo responsável 

por comunicar de forma adequada informações sobre riscos em toda a organização; e no 

controle interno, estando responsável por monitorar os riscos financeiros e comunicar sobre 

isso. 
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Quanto às estruturas constantes na Política de Gestão de Riscos do IFRN, sublinhou-

se, anteriormente, para a necessidade de ações que visem a implementação efetiva dessa política 

no âmbito do instituto.  No entanto, considerando as falas dos participantes, constata-se que 

algumas estruturas estabelecidas pelas 2ª e 3ª linha de defesa já estão presentes no IFRN, com 

o propósito de reduzir a ocorrência de riscos ou o impacto atribuído em razão dessas 

ocorrências, conforme depoimentos transcritos abaixo: 

Algumas das estruturas formais como a auditoria, a procuradoria, eu consigo 
enxergar e até visualizar que, na ação deles, estão atuando. Não sei se com 
base numa resolução formal, num documento formal do próprio IFRN, mas, 
por conhecimento, eles atuam na gestão de riscos. A auditoria interna é um 
desses casos (P4). 
 
Eu acho que talvez se encaixe aí também, apesar de não como setor, mas na 
questão da conformidade, existe a conformidade de gestão, não 
necessariamente um dirigente, mas alguém delegado, né? Eles tratam também 
dos riscos dos contratos (P5). 
 
Eu vejo a Procuradoria Jurídica e a Auditoria como órgãos que tentam garantir 
a legalidade e evitar fraudes. O risco vem no sentido de fraudes e eu, 
particularmente, vejo a PRODES como quem fica tentando olhar a questão do 
risco de objetivo da Instituição. Garantir que a Instituição atinja os objetivos. 
No sentido dos objetivos mesmo, e não, na questão da legalidade. A PROJUR 
e a auditoria orientam a questão legal da situação (P7). 

 

É perceptível, de acordo com os participantes, que o IFRN desenvolve, minimamente, 

algumas etapas de gerenciamento de riscos através das estruturas de governança já existentes. 

No que se refere à 2ª linha de defesa, temos a Procuradoria Jurídica, setor que exerce a função 

quanto à conformidade legal, e a atuação de servidor indicado pela gestão para exercer a função 

quanto à conformidade financeira. A Auditoria Interna, trazida no aspecto legal dentro de uma 

perspectiva de exercício de controle interno, compreende a 3ª linha de defesa.  

A 2ª linha de defesa do IFRN está apresentada na figura 10: 
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FIGURA  -  

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                            

 

                                                                                      Presente na PGR IFRN 

                                                                                      Em atuação no IFRN 

Fonte:  Elaborado pelo autor e adaptado de IIA 2013 

Com base nas falas seguintes, verifica-se que a estrutura organizacional do IFRN 

necessita de ajustes, assim como os fluxogramas, os manuais, as rotinas e as estratégias de ação 

para o desenvolvimento de atividades administrativas, entre elas a de Gestão de Riscos.  

a grande ausência do IFRN é em ter uma administração mais atuante no 
sentido da Reitoria, porque, hoje em dia, a PROAD tem se dedicado muito 
mais a questão orçamentária do que propriamente administrativa, de 
processos, de tudo que é para ser feito na administração. Só tem sido focado 
na parte financeira. Então a parte realmente operacional, de conhecer os riscos 
dos processos, orientar, criar manuais e minimizar os riscos não tem sido feito. 
Não, quanto deveria ser feito.  (P3) 

 

P3 faz uma reflexão acerca do papel da Pró-Reitoria de Administração – PROAD e 

entende que, caso o setor concentrasse esforços para a construção de um fluxo operacional, o 

gerenciamento de riscos estaria sendo realizado no IFRN. 

Isso é verdade, porque a gente quer analisar os riscos de cada processo, mas 
hoje em dia a gente sabe como lidar com os processos por uma questão de 
tradição. Os servidores antigos nos dizem como é e a gente vai seguindo, não 
tem um manual. (P7) 

 

Com entendimento semelhante, P7 reforça que não há manuais que apresentem aos 

servidores como acontece as rotinas administrativas. Os ensinamentos são transmitidos por 

outros servidores, sem que haja um treinamento formal ou materiais disponíveis para que o 

aprendizado possa ocorrer. 

Em relação às responsabilidades e à coordenação de ações relacionadas à gestão de 

riscos na Instituição, também foram apresentadas considerações que ajudarão no apontamento 

do nível de maturidade quanto ao gerenciamento de riscos. 

2ª LINHA DE DEFESA 

Comitê Gerencial 

Comitê de Gestão Estratégica 

Procuradoria Federal no 
IFRN 

Responsável pela 
Conformidade Financeira 

Núcleo de Gestão de Riscos 

FIGURA 10 - Representação da 2ª Linha de Defesa para o IFRN 
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Parece que são atuações totalmente distintas e, às vezes, eu tenho dificuldade 
em realmente saber qual a função da PRODES e da PROAD, qual atividade 
eu imaginaria que seria mais de administração, acaba que ficando a cargo da 
PRODES e vice-versa. (P5) 
 
Eu acho que a PRODES foi criada para suprir um pouco dessa lacuna da 
PROAD, de focar mais nessa parte orçamentária e a PRODES ela tentou suprir 
essa lacuna, mas não teve corpo. (P7) 
 
É, e essa questão da estrutura, isso é tão importante que, por exemplo, hoje a 
mesma equipe que cuida do PDI lá na PRODES, é a mesma que cuida do farol, 
que é a mesma que cuida do relatório de gestão, que é a mesma que cuida do 
planejamento, do plano de atividades anual. Então, é impossível que essa 
mesma equipe, dessas mesmas duas, três pessoas, ainda assuma mais uma 
coisa.  (P2) 

 

Percebe-se, com os depoimentos de P5, P7, P2 e que estão em consonância com as 

falas dos demais participantes, que há grande dificuldade, no IFRN, de entender papéis e 

responsabilidades de alguns setores, especialmente na área de gestão administrativa, que trata 

da administração geral e do planejamento da instituição. Pensando na estruturação 

organizacional, P2 sugere a criação de um escritório de processos para dar suporte à área de 

gestão de riscos. 

De uma estrutura de escritório, no nosso caso acho que mais de processos, mas 
também, de repente, de projetos. Como a gente trabalha mais com processos 
do que projetos. Até porque a gestão de riscos é uma atividade muito voltada 
dentro dos processos. (P2) 
 

Infere-se, com base nos trechos até aqui apresentados, que o IFRN ainda se encontra 

em um estágio inicial quanto ao nível maturidade de gestão de riscos,  que as estruturas para 

gestão de riscos necessitam ser implementadas na prática, que algumas dessas estruturas 

atendem em parte, de forma individualizada e dissociada de uma visão estratégica que 

possibilite perceber o conjunto de ações integradas para o gerenciamento de riscos, 

necessitando ajustar a sua estrutura e criar as condições necessárias para o desenvolvimento da 

gestão de riscos no âmbito da Instituição, conforme pode ser visto no quadro 15. 

 

QUADRO 15 - Nível de Maturidade quanto à Governança de Riscos 
Nível de 

Maturidade 
Governança de Gerenciamento de Riscos do IFRN 

INICIAL 
As funções da 2ª linha de defesa são realizadas individualmente, não 
integradas à visão estratégica. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 
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Dessa forma, é necessário que a Instituição perceba a importância de instituir 

estruturas, definir responsabilidades claras e criar mecanismos para que o gerenciamento de 

riscos possa ocorrer de fato, com cada um assumindo os papéis que lhes são próprios, sejam o 

Conselho Superior do IFRN, as pró-reitorias, as diretorias sistêmicas, as direções-gerais e as 

três linhas de defesa, conforme orienta o IIA e o IBGC.  

3.3.3 Política de Gerenciamento de Riscos 

Em relação a Política de Gerenciamento de Riscos, o IBCG estabelece o nível de 

maturidade em gerenciamento de risco com base nas políticas e procedimentos aplicados nas 

organizações, de modo a atender aos indicadores constantes no Quadro 16. 

 

QUADRO 16 - Indicadores do nível de maturidade quanto à Política de Gerenciamento de Riscos 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 
 Políticas e procedimentos são regularmente referenciados por 
terceiros e pelo setor. As políticas têm impacto sobre o ambiente de 
negócios externo. 

CONSOLIDADO 

 Políticas e procedimentos são bem desenvolvidos aplicados 
consistentemente em toda a organização. 
 São continuamente atualizados de acordo com as mudanças na 
estratégia de negócios. 

DEFINIDO  Políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos são formais e 
comunicadas de forma consistente em toda a organização. 

FRAGMENTADO  Políticas e procedimentos são limitados a áreas direcionadoras-chave. 

INICIAL  Políticas e procedimentos não estão definidos e não há um processo 
consistente para seu desenvolvimento e manutenção. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 

Uma instituição que tem uma política de gerenciamento de riscos com um nível de 

maturidade otimizado, segundo o IBGC, impacta além do ambiente interno da instituição, sendo 

referência para o seu segmento de atuação e também possibilita um gerenciamento de riscos 

capaz de monitorar eventos externos que possam ameaçar o desempenho institucional. Para 

alcance desse nível, os demais indicadores devem estar superados. 

De acordo com o modelo ISO 31000 (2009, p. 11), “convém que a política de gestão 

de riscos seja comunicada apropriadamente” dentro de uma instituição. O documento elaborado 

para esse fim deve conter, claramente, os objetivos e o comprometimento da organização em 

relação à gestão de riscos e também atender as seguintes recomendações: a justificativa para 

que o ocorra o gerenciamento de riscos; a integração entre os objetivos da gestão de riscos aos 

objetivos da instituição; responsabilidades quanto à gestão de riscos; como serão tratados os 
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conflitos e os interesses; o compromisso com o aporte de recursos necessários à implantação da 

gestão de riscos; como será medido e comunicado o desempenho da instituição quanto às 

atividades de gestão de riscos; as estratégias necessárias quando a revisões da política e 

estruturas da gestão de riscos, em resposta a novas circunstâncias de atuação ou eventos que 

ocorram.  

A política do IFRN se espelha em metodologias que são referências para a gestão de 

riscos no país e fora dele, como a ISO 31000, o COSO 2, entre outras. Os princípios da política 

do IFRN estão amparados na metodologia ISO 31000 e foram definidas conforme abaixo: 

I -  agregar valor e proteger o ambiente interno do IFRN; 
II -  ser parte integrante dos processos organizacionais; 
III -  subsidiar a tomada de decisões; 
IV -  abordar explicitamente a incerteza; 
V -  ser sistemática, estruturada e oportuna; 
VI -  ser baseada nas melhores informações disponíveis; 
VII -  considerar fatores humanos e culturais; 
VIII -  ser transparente e inclusiva; 
IX -  ser dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças; 
X -  apoiar a melhoria contínua do IFRN; e 
XI -  estar integrada às oportunidades e à inovação. 
(IFRN, 2017, p. 2) 

 

Atendendo ao que determina a COSO 2, a política de gestão de riscos do IFRN deverá 

ser integrada aos processos de planejamento estratégico, tático e operacional, assim como à 

cultura organizacional. A Política estabelece, ainda, que o gerenciamento de riscos seja 

implementado de forma gradual em todas as unidades do IFRN, com prioridade aos processos 

organizacionais que impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos. No que 

se refere às estratégias de operacionalização, aponta para a necessidade de construção de uma 

metodologia que deverá conter, minimamente, os componentes do processo de gerenciamento 

de riscos constante da ABNT ISO 31000 (ABNT, 2009), com uma ligeira adaptação da 

nomenclatura tratamento de riscos por priorização de riscos e definição de respostas aos riscos. 

A Política de Gestão de Riscos instituída no IFRN atende a maioria dos itens sugeridos 

pela metodologia ISO 31000, trazendo em sua estrutura os objetivos, os princípios, os 

componentes de gestão de riscos, o compromisso da implantação da gestão de riscos, entre 

outros elementos. No entanto, as falas dos participantes permitem afirmar que não há uma 

aplicação consistente de suas diretrizes, como denota o indicador de maturidade do IBGC para 

o nível consolidado, nem estratégias de comunicação eficazes, no âmbito do IFRN, que 

possibilite a implementação efetiva da referida política.  
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Nas falas de P1, P4 e P5 abaixo, os entrevistados refletem sobre a falta de participação 

da comunidade na construção dessa política e registram que, mesmo existindo a política de 

gestão de riscos na Instituição, não é possível indicar mudanças no ambiente interno a partir de 

sua prática. 

A legislação que deu prazo para que fosse implantado e até hoje não teve nem 
uma outra discussão ampla direcionada, dentro da política que a Instituição 
quer, de como cada campus deverá agir. Conheço a política de gestão de riscos 
do IFRN? Bom, tem que falar também disso na gestão. Foi comentado na 
época, há um ano atrás, há um tempo atrás, que é necessário, que tem que ter, 
mas que até hoje o assunto, quer dizer, a discussão, não foi ampla e nem 
chegou a um conhecimento maior. (P1) 
 
Eu acho que um dos movimentos que faz com que a gente não tenha na prática 
também a informação e a discursão no dia a dia do nosso núcleo de trabalho é 
porque o IFRN, ele começa pela formalização da política, de torna-la real no 
papel, vamos dizer assim, até para atender uma resposta, seja de uma auditoria 
externa ou de uma legislação, sempre numa postura mais reativa e... por 
exemplo, se eu perguntar hoje, a política existe em uma resolução formal do 
IFRN, mas o quanto ela levou de informação e de mudança no dia a dia dos 
setores? Eu acho que a distância está muito grande ainda. (P4) 
 
Então, você vê que essa questão da informação é praticamente nula em relação 
a política da gestão de riscos no IFRN como um todo. (P5) 

 

Nota-se, ainda, que a Política do IFRN não segue a recomendação da ISO 31000 

quanto à declaração de intenções por parte da administração. A esse respeito, destaca-se a fala 

de P4, que afirma que a existência da política se deve mais a uma exigência de uma auditoria, 

de uma legislação específica. Sabe-se que a política interna de uma instituição pública, via de 

regra, também atende a políticas externas estabelecidas nas legislações. No entanto, aqui, não 

é possível perceber iniciativas da administração do IFRN em apresentar os reais benefícios da 

gestão de riscos, assim como prover a instituição de uma estrutura necessária e apropriada para 

gerar as condições favoráveis à implementação dessa política.  

Com o depoimento de P1, transcrito a seguir, percebemos a aplicação de um normativo 

diferente da Política de Gestão de Riscos, em meio aos processos institucionais. 

É como já falou aqui, mas hoje nós temos um catalizador, uma norma que 
dentro da administração nós temos a IN 05, que traz as análises de risco para 
cada contrato e tal. Então, aqueles contratos a partir de 2017, tem que seguir 
essa norma. Então já tem um início dentro de uma norma que a gente tem que 
seguir (P1). 

Em relação à estrutura organizacional, as falas dos participantes denotam que não há 

uma estrutura própria no IFRN, uma metodologia de gestão de riscos a seguir para uma área-

chave, como a área de contratações públicas. Os depoimentos de P8, P4, P5 e P2 apresentam 
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uma clara deficiência da Instituição, em relação à Política de Gestão de Riscos, inclusive em 

comparação a outras instituições.  

Acho que um item importante que falta é um setor sistêmico para ser 
responsável por essa gestão de risco, mas se a gente for olhar, na PRODES, 
eles têm vários projetos, com um quadro de servidores reduzido, e se for 
assumir mais esse item, pode deixar a desejar, assim como a PROAD também, 
que tem um quadro muito enxuto. Eu vejo que um dos problemas é a 
estruturação, como o IFRN está configurado atualmente. (P8) 
 
Se em algum momento esses papéis, independente até do setor, de estrutura 
organizacional, mas como tem a figura do gestor e de pessoas atuando 
diretamente naquilo, eu acho que ficaria mais fácil para disseminar. (P4) 
 
A UFRN, por mais que seja maior, tem essa facilidade porque ela tem a 
administração muito mais centralizada e concentrada, então é muito mais fácil 
implementar políticas nesse contexto, que é o mesmo caso da UFERSA. (P5) 
 
Eu sempre tive a ideia que a UFRN, por ser muito maior do que a gente e ter 
mais tempo, seria muito difícil mudar essa cultura organizacional e 
implementar coisas como escritórios e projetos, processos, analisar risco, mas 
eles estão fazendo isso bem à frente da gente. (P2) 

 

De acordo com as falas dos sujeitos, resta claro que o IFRN necessita assumir o 

compromisso de garantir os recursos e as estruturas necessárias ao gerenciamento de riscos, a 

fim de atender o que estabelece a COSO 2 ao determinar que a estrutura organizacional deve 

ser definida de acordo com as “áreas fundamentais de responsabilidade”; as “linhas de 

comunicação”; “desenvolvida de acordo com o tamanho da organização e a natureza de suas 

atividades”; de modo a  possibilitar “um gerenciamento de riscos eficaz” (COSO, 2007, p. 110). 

Essa mudança não precisa acontecer necessariamente na estrutura organizacional, mas em suas 

definições e ações, seguindo no alinhamento de implementar uma política que seja capaz de 

disseminar uma filosofia de gestão de riscos que possa ser entendida e vivenciada por todos. 

Com base no exposto, conclui-se que a política de gestão de riscos do IFRN encontra-

se no nível fragmentado, uma vez que a ausência de uma metodologia responsável por sua 

implementação possibilita que apenas práticas isoladas de gestão de riscos possam ser 

realizadas seguindo as orientações de normativos externos à instituição. 

 

QUADRO 17 - Nível de Maturidade quanto à Política de Gerenciamento de Riscos 

Nível de Maturidade Política de Gerenciamento de Riscos do IFRN 

FRAGMENTADO Políticas e procedimentos são limitados a áreas direcionadoras-chave 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 
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É importante que a metodologia a ser construída no IFRN possa considerar a atual 

estrutura organizacional e tenha, como parâmetro, mecanismos de comunicação capazes de 

disseminar os compromissos assumidos pela instituição, os benefícios que serão garantidos, 

bem como a definição de papéis e responsabilidades que possibilite que o gerenciamento de 

riscos deixe de existir apenas nos documentos formais e se torne uma realidade a ser vivida 

pelo IFRN.  

3.3.4 Processo de gerenciamento de riscos e interação do protocolo de gerenciamento de 

riscos com os demais ciclos de gestão 

Para refletir e analisar os dados quanto à maturidade do processo de gerenciamento de 

riscos e a interação do protocolo desse gerenciamento com os demais ciclos de gestão no IFRN, 

o IBGC traz alguns questionamentos que necessitam ser respondidos. 

 Existe processo de GRCorp definido e implementado com atividades de 
identificação de riscos, avaliação de riscos (incluindo cenários), avaliação 
das atividades de controle, resposta, monitoramento e comunicação? 

 Existe norma de gestão de riscos (ou documento equivalente), de 
divulgação interna, que estabelece procedimentos, responsabilidades – 
inclusive de relato –, segregação de funções, fronteiras de atuação e o 
sistema geral de governança da gestão de riscos? 

 As práticas de GRCorp estão alinhadas às demais práticas de controle? 
 Existe um modelo definido para a incorporação do GRCorp nos processos 

decisórios e nos ciclos de gestão? 
(IBGC, 2017, p. 35) 

 

Os indicadores do nível de maturidade, em se tratando do processo de gerenciamento 

de riscos e de interação do protocolo de gerenciamento de riscos com os demais ciclos de gestão, 

devem ser estabelecidos conforme o Quadro 18. 

 

QUADRO 18 - Indicadores do nível de maturidade quanto ao processo de gerenciamento de riscos e 
interação do protocolo de gerenciamento de riscos com os demais ciclos de gestão 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 
 Os processos de identificação e avaliação de riscos estão bem 
integrados aos objetivos estratégicos. 
 Atividades de monitoramento eficientes e coordenadas. 

CONSOLIDADO 

 Os processos de identificação e avaliação de riscos estão bem 
definidos, estruturados. 
 Os gestores de negócio monitoram sistematicamente os riscos 
associados aos seus processos. 

DEFINIDO 
 Uma abordagem baseada em riscos é executada de maneira sistemática 
e consistentemente aplicada em nível corporativo e por toda a 
organização. 
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FRAGMENTADO  Os processos de identificação e avaliação de riscos são executados 
como atividades distintas ou separadas acontecendo sob demanda. 

INICIAL 
 Processos e controles que dão apoio à gestão de riscos são pouco 
desenvolvidos. 
 Mínimas atividades de monitoramento ocorrem. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 

Incialmente, é importante compreender o que o IFRN entende por processos de 

gerenciamento de riscos em sua política de gestão. Como já explicado, a Política de Gestão de 

Riscos do IFRN prevê sete etapas que devem ser consideradas em uma metodologia de gestão 

de riscos, quais sejam: entendimento do contexto; identificação de riscos; análise de riscos; 

avaliação de riscos; priorização de riscos; definição de respostas aos riscos; e comunicação e 

monitoramento (IFRN, 2017).   

No âmbito do IFRN, é possível verificar a existência de norma interna devidamente 

publicada, embora parte dos participantes afirmem desconhecer a Política de Gestão de Riscos 

do IFRN. Constata-se, também, que o documento contempla a segregação de funções necessária 

ao processo de gerenciamento de riscos, estando em consonância com o que estabelece a ISO 

31000, o IIA e o TCU. Todavia, conforme as falas transcritas a seguir, evidencia-se que as 

etapas do processo de gerenciamento de riscos não foram detalhadas, assim como não há uma 

metodologia específica para que o gerenciamento de riscos seja implementado na prática. 

Sabe que existe a pré-disposição para se construir por conta de uma obrigação, 
mas não se conhece, pelo menos formalmente, nenhum documento ou algo 
que seja transmitido como algo institucional de gestão e política propriamente 
dito. (P5) 
 
Em resumo, a gente entendeu que no instituto a gente tem o braço, tem a perna 
para fazer o gerenciamento de riscos, só falta a cabeça que coordena todo esse 
trabalho, até para melhorar no futuro, fazer um gerenciamento bem feito. 
Então por a gente não saber onde vai chegar, a gente não sabe os riscos do que 
a gente está fazendo e como pode atrapalhar. (P7) 

 

Não obstante, é possível perceber que há trabalhos isolados decorrentes da exigência 

de legislações específicas para a área de contratos. 

É como já falou aqui, mas hoje nós temos um catalizador, uma norma que 
dentro da administração nós temos a IN 05, que traz as análises de risco para 
cada contrato e tal. (P1) 
 
Como a gente trabalha essencialmente com licitações e contratos, aí a gente 
vai de acordo com a IN 05, e algumas recomendações você traz essa figura da 
gestão do risco para os processos específicos da administração. Acaba 
construindo aqui [...] impactando vários elementos (P5). 
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Quando os processos chegam na licitação e vai ver o que a legislação dizia, a 
IN 05, que é a mais incisiva, a gente vai ver o que ela exige e se isso está sendo 
atendido para que futuramente não ocorra um problema, ou um risco em uma 
contração na hora da execução, é assim que a gente trabalha. (P6) 
 
Pelo menos no meu setor, a gente faz os modelos conforme a IN 05/2017 nos 
processos de contratação de serviço. (P4) 
 
Eu acho que isso especificamente, a IN para a gente da administração, ela vê 
isso de forma muito positiva. (P5) 

 

A Instrução Normativa n.º 5/2017, citada pelos entrevistados, define que o 

Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: identificação 

dos principais riscos que possam comprometer o planejamento da contratação, da seleção do 

fornecedor, da gestão do contrato ou impedir o alcance dos resultados que visem o atendimento 

da contração; avaliação dos riscos identificados, consistindo na mensuração da ocorrência e do 

impacto de cada riscos; tratamento dos riscos considerados aceitáveis por meio de mecanismos 

para diminuir a probabilidade de ocorrência desses eventos e suas consequências; definição de 

ações de contingência; e definições de responsabilidades quanto ao gerenciamento de riscos 

(BRASIL, 2017 - IN 05). A IN apresenta, ainda, um modelo de mapa de riscos que deve ser 

atualizado em cada fase do processo de contratação ou de gerenciamento do respectivo contrato. 

Com base no exposto, infere-se que o processo de gerenciamento de riscos está 

presente nas rotinas do IFRN, ainda que de forma isolada e para atender uma área específica. 

Embora a Instituição não tenha uma política devidamente implementada, ela não deixa de 

atender a normativos específicos que cobram o gerenciamento de riscos em seus processos, 

observando, parcialmente, a ideia de que as práticas de gerenciamento de riscos estão alinhadas 

a práticas de controle dentro do ciclo de gestão, não havendo, contudo, um modelo ou 

metodologia de gerenciamento de riscos capaz de atender os processos decisórios e os ciclos de 

gestão como um todo. Assim, atesta-se que o IFRN se encontra em nível inicial quanto ao nível 

de maturidade no processo de Gerenciamento de Riscos, conforme Quadro 19.  

 

QUADRO 19 - Nível de Maturidade quanto ao Processo de Gerenciamento de Riscos e interação do 
processo de gerenciamento de riscos com demais ciclos de gestão 

Nível de Maturidade 
Processo de Gerenciamento de Riscos e interação do processo de 
gerenciamento de riscos com demais ciclos de gestão do IFRN 

INICIAL 
g) Processos e controles que dão apoio à gestão de riscos são pouco desenvolvidos 
h) Mínimas atividades de monitoramento ocorrem. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 
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Para melhoria desse processo, é necessário que a política, através de uma metodologia 

ou de um plano de gestão de riscos, possa detalhar os vários componentes estabelecidos para o 

gerenciamento de riscos. A esse respeito, a ISO 31000 (ABNT, 2009) apresenta que: 

 o estabelecimento do contexto trata da definição das metas e objetivos das 
atividades de gestão de riscos; das responsabilidades; do escopo e alcance; das 
atividades, tempo e localização; da interação entre processos e/ou projetos; da 
metodologia da avaliação dos riscos; da forma como será avaliado o 
desempenho da gestão de riscos, das decisões que deverão ser tomadas; da 
elaboração de estudos, sua extensão e objetivos, além dos recursos necessários 
e esse estudo; entre outras definições que sejam necessárias à organização. 

 a identificação de riscos compreende o processo de identificar fontes de risco, 
áreas de impacto, os eventos (contemplando mudanças nas circunstâncias), suas 
causas e consequências potenciais. 

 a análise de riscos trata-se da compreensão dos riscos para possibilitar a sua 
avaliação e a consequente tomada de decisão em relação às necessidades 
apontadas. Essa análise vai possibilitar também que sejam identificadas 
estratégias para a etapa de tratamento desses riscos. A metodologia de análise, 
se qualitativa, semiquantitativa, quantitativa ou mista, dependerá da finalidade, 
dos dados e recursos disponíveis. 

 a avaliação dos riscos, dos riscos compreende, segundo a norma, também a 
priorização dos riscos, já que identifica quais os riscos necessitam de tratamento 
e a prioridade para realizar o tratamento. Auxilia na tomada de decisões, a partir 
dos resultados obtidos com análise de riscos. Essa avaliação deverá levar em 
conta o contexto mais amplo do risco, a tolerância da Instituição ao risco e deve 
sempre levar em conta os aspectos normativos e legais. 

 a etapa de tratamento de riscos ou de definição de respostas aos riscos, tem por 
objetivo modificar os riscos, fornecendo novas estratégias de controle. O 
tratamento de riscos pode incluir: 

a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade 
que dá origem ao risco; 
b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma 
oportunidade; 
c) remoção da fonte de risco; 
d) alteração da probabilidade; 
e) alteração das consequências; 
f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e 
financiamento do risco); e 
g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada. 

 A escolha das opções de tratamento dos riscos deve ser realizada equilibrando 
custos e esforço e benefícios decorrentes desse tratamento; e, considerando as 
percepções das partes interessadas, buscando se comunicar com todas as essas 
partes de forma adequada. A norma aponta que o tratamento de um risco pode 
ser a causa para um outro risco e que grandes riscos podem ser gerados em face 
do “fracasso ou da ineficácia das medidas de tratamento de riscos”. Por esse 
motivo, o monitoramento precisa ser presente no plano de tratamento dos riscos. 

 A etapa de monitoramento e comunicação é tratada pela norma separadamente, 
porém estão presentes em todo o processo de gestão de riscos. A norma trata do 
processo de comunicação e consulta e do processo de monitoramento e análise 
crítica. O processo de comunicação e consulta prevê que, durante todo o 
processo, é necessário que haja uma interação entre todas as partes interessadas. 
Ele auxilia na identificação, análise, avaliação e no tratamento dos riscos. E o 
processo de monitoramento e análise crítica, também está presente em todos os 
demais, sendo responsável por monitorar as mudanças geradas no contexto, por 
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obter informações adicionais e por analisar sucessos e fracassos quanto as 
medidas tomadas, sugerindo alterações na política de gestão de riscos, de forma 
a garantir a eficácia dos controles. Para que haja o efetivo monitoramento e 
análise crítica, devem ser definidas responsabilidades. 

 

O Tribunal de Contas da União estabelece que o monitoramento contínuo deve ser 

realizado pelas funções de gestão que exercem propriedade sobre os riscos, pelos responsáveis 

por gerenciar e definir metodologias de gerenciamento de riscos na instituição e pela auditoria 

interna, que deve ter uma atuação independente da gestão da instituição (TCU, 2018a), o que 

permitirá o alinhamento com as três linhas de defesa definidas pelo IIA. 

Sendo assim, após assumir a implementação de todas essas etapas, o IFRN terá 

implementado o processo de gerenciamento de riscos de forma integrada aos objetivos 

estratégicos e com o devido monitoramento. Com isso, e considerando as responsabilidades das 

três linhas de defesa, o IFRN terá um processo de gerenciamento de riscos em nível de 

maturidade otimizado.  

3.3.5 Linguagem de Riscos e Métodos de Avaliações 

Ao tratar do nível de maturidade quanto à linguagem de riscos e métodos de avaliações, 

o IBGC prescreve que é necessário refletir se os riscos são categorizados e têm seus métodos 

de avaliações definidos, bem como se a instituição tem técnicas para medir a dimensão desses 

riscos. O quadro 20 apresenta os indicadores considerados para fins da análise do nível de 

maturidade em relação a essa dimensão. 

 

QUADRO 20 - Indicadores do nível de maturidade quanto a dimensão linguagem de riscos e métodos 
de avaliações 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 

 Utiliza abordagem padronizada e consistente para definir o apetite e 
tolerância a riscos. 
 Cenários futuros e testes de stress são usados para explorar a análise 
dos riscos. 

CONSOLIDADO 

 Utiliza abordagem padronizada e consistente para definir o apetite e a 
tolerância a riscos. 
 Testes de stress e análise de cenários são utilizados em nível 
corporativo. 

DEFINIDO 
 Há uma abordagem padronizada para definir o nível aceitável de 
riscos. No entanto, ela não é utilizada por todas as funções de maneira 
consistente. 

FRAGMENTADO 
 Não há abordagem padronizada para definir o nível aceitável de riscos. 
 Análises qualitativas e quantitativas são realizadas. 

INICIAL 
 Não há abordagem padronizada para definir o nível aceitável de riscos. 
 Análises qualitativas e quantitativas são realizadas. 
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Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 

Quando questionados sobre a identificação, avaliação e categorização desses 

indicadores pelo IFRN e se existe algum método definido para que isso ocorra, os entrevistados 

colocaram como sugestão a construção de um “banco de riscos” no Sistema Unificado de 

Administração Pública – SUAP 4. A esse respeito, destaca-se as falas de P3, P6 e P2: 

um banco de riscos, para cada tipo de processos que no SUAP seria criado, e 
aí você tem lá para o processo tal, quais são os riscos que já foram 
identificados nos campus? (P3) 
 
Isso está na cabeça de cada um que tem na prática e sabe dos riscos que já 
passou, mas isso não é passado adiante. (P6) 

 
Mas assim, como P3 falou, ter um banco de risco. Para isso eu ainda acho que 
o principal é; todos os processos da Instituição, os principais, tem que ser 
modelados, tem que ter um modelo único que sirva para todo mundo, (P2) 
 

Observa-se, com base nos depoimentos dos participantes, que o IFRN desenvolve o 

seu papel de forma ainda intuitiva, uma vez que não foi estabelecido na instituição um método 

que identifique, categorize e avalie os riscos. Muitas vezes, o risco é identificado de acordo com 

o entendimento do que pode dar errado ou para atender a legislação, como podemos analisar a 

seguir: 

Lá na [...] é pensando no que pode dar problema com o TCU, então pega o 
processo e vê o que é que está errado que pode dar problema com o TCU, que 
bate de frente com a lei. O que não bater, passa. (P7) 
 
Volto a dizer, a grande mudança de cultura é que o pouco que a gente faz hoje 
de risco é para não ferir algo legal. Não é para a gestão, não é porque é melhor 
para o fazer, para ser mais eficiente. (P2) 

 

As falas de P7 e P2, ao apontar para a necessidade de se atender a legislação e os 

normativos institucionais, evidenciam que há um objetivo a ser alcançado no gerenciamento de 

riscos realizado. Outros objetivos terminam sendo atendidos de forma intuitiva, como a 

melhoria da prestação de contas e do controle interno da gestão.  

A Política de Gestão de Riscos do IFRN prevê que esses processos de identificar, 

categorizar, avaliar os riscos, assim como o de mensurar o seu impacto, sejam previstos na 

metodologia de gestão de riscos a ser aprovada pela instituição, através dos comitês 

 
 

4 O SUAP é um sistema desenvolvido para a Gestão dos Processos Administrativos do IFRN. Atualmente, o SUAP 
já está sendo utilizado em 36 instituições conveniadas, das quais 23 são institutos federais, estabelecendo-se como 
um sistema que é referência para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 



71 
 

responsáveis pelas definições do gerenciamento de riscos. Em se tratando da identificação de 

cenários que devem ser identificados e analisados, “é necessário considerar possíveis causas e 

cenários que mostrem quais consequências podem ocorrer” (ABNT, 2009, p. 17), a fim de que 

a linguagem de riscos da Instituição seja aperfeiçoada. A partir disso, o quadro 21 apresenta o 

nível de maturidade encontrado quanto à linguagem de riscos e métodos de avaliação. 

 

QUADRO 21 - Nível de Maturidade quanto à linguagem de riscos e métodos de avaliação 

Nível de Maturidade Linguagem de Riscos e Métodos de Avaliação 

INICIAL 
i) Não há abordagem padronizada para definir o nível aceitável de riscos; 
j) Análises qualitativas e quantitativas são realizadas. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 

Esse resultado apresenta que existe uma distância a ser considerada até o IFRN 

alcançar o nível de maturidade otimizado em relação a essa categoria de análise, não havendo 

uma abordagem padronizada para definir o nível aceitável de riscos, a tolerância, o apetite a 

riscos, nem tampouco uma linguagem sistêmica. Quando há uma compreensão do que é para 

ser realizado, isso acontece de forma isolada, sem considerar as possíveis análises qualitativas 

ou quantitativas de riscos e sem que as técnicas estabelecidas sejam devidamente publicizadas 

na instituição.   

É fundamental que esteja estabelecido, no plano de implementação da PGR/IFRN a 

ser construído, as categorias de objetivos, de apetite a risco e de tolerância a risco, as categorias 

de eventos e as categorias de respostas a riscos. 

3.3.6 Sistemas, Dados e Modelos de Informação 

Para refletir sobre a maturidade quanto a sistemas, dados e modelos de informação, o 

IBGC questiona se “as informações sobre a exposição de riscos da organização são 

compartilhadas com os diferentes níveis da organização e capturadas de forma consistente” 

(IBGC, 2017, p. 35). O Quadro 22, a seguir, apresenta esses indicadores.   

 

QUADRO 22 - Indicadores do nível de maturidade quanto a dimensão de sistemas, dados e modelos 
de informação 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 
 Tecnologias integradas habilitam a organização a gerenciar os riscos 
e são consideradas altamente efetivas e reconhecidas como práticas 
líderes pelo mercado. 

CONSOLIDADO  Tecnologias emergentes são aproveitadas para permitir que os 
objetivos de gestão de riscos sejam alcançados em nível corporativo. 
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DEFINIDO 
 Os modelos de informações e de relatórios são bem definidos e 
compreendidos. 
 Os relatórios são elaborados com informações corretas, completas. 

FRAGMENTADO  Modelos de informações e relatórios são definidos pela alta direção, 
mas não são compreendidos pela gestão ou alinhados na organização. 

INICIAL  Modelos de informações e relatórios são direcionados por exigências 
externas e não são suficientemente definidos. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 

Nota-se, de acordo com o quadro, que para o IFRN ter um nível de maturidade 

otimizado em sistemas, dados e modelos de informação, as tecnologias presentes precisam estar 

integradas para habilitar a organização a gerenciar os riscos e essas tecnologias devem ser 

reconhecidas como práticas líderes pelo mercado. No caso especifico de uma instituição 

pública, devem ser reconhecidas dentro de um campo de atuação. 

É possível perceber, com base em análises do Plano de Desenvolvimento Institucional 

- PDI 2019-2026 (IFRN, 2019a) do IFRN, que a instituição tem desenvolvido instrumentos de 

comunicação importantes para monitorar o atingimento das metas de desempenho e os objetivos 

estratégicos da instituição, a exemplo do farol de desempenho, dos indicadores de desempenho, 

do manual para coleta de índices e variáveis, além do módulo SUAP, ferramenta responsável 

por alimentar automaticamente, em tempo real, várias dessas variáveis. 

Descrevendo o painel de desempenho devidamente implantado, de acordo com o PDI 

do IFRN, foram agrupados os 20 objetivos estratégicos da Instituição, em 4 perspectivas 

distintas, tendo como referência a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), conforme 

disposto abaixo: 

 Perspectiva 1: Estudantes e sociedade, contemplando os objetivos que são capazes 

de apresentar os resultados gerados para os estudantes e para a sociedade em geral; 

 Perspectiva 2: Processos Acadêmicos, estabelecendo quais processos são críticos 

e demandam melhorias, para que haja a satisfação dos estudantes; 

 Perspectiva 3: Gestão e Infraestrutura, estabelecendo quais os processos são 

críticos e demandam aperfeiçoamento no que tange a gestão e infraestrutura para 

a melhoria dos processos acadêmicos. 

 Perspectiva 4: Gestão orçamentária, estabelecendo objetivos para a melhoria das 

demais perspectivas, a partir da definição de quais estruturas orçamentárias são 

consideradas críticas.  



73 
 

Definiu-se, também, os indicadores que iriam compor o painel de desempenho da 

Instituição, contemplando as metas anuais ao longo da vigência do PDI, conforme pode ser 

visto, em recorte, no quadro 23. 

 

QUADRO 23 - Recorte do Painel de Desempenho do IFRN 

 

Fonte:  PDI do IFRN, 2019-2026 (IFRN, 2019, p. 195) 

Alinhado com a ideia de que os gestores, a comunidade e a sociedade como um todo, 

poderiam monitorar, em tempo real, as metas e os indicadores estabelecidos pelo IFRN, foi 

aprovado, por sua alta administração, a ferramenta do Farol de Desempenho, com o intuitivo 

de buscar uma total transparência quanto ao cumprimento das metas institucionais. Assim, com 

a alimentação desse painel, os gestores do IFRN e demais interessados podem acompanhar o 

cumprimento dos objetivos institucionais, realizar análises das estratégias atuais, definir 

objetivos correlatos e novas estratégias para aumentar o desempenho da instituição. Esse 

sistema de monitoramento estabelece um link direto das ações, em níveis gerenciais e 

operacionais, com aquelas que estão no campo da estratégia, permitindo uma integração dessa 

ferramenta de monitoramento com as ações de gerenciamento de riscos. Na Figura 11 a seguir, 

fica evidente a clareza das informações que são geradas a partir da alimentação do Farol de 

Desempenho em funcionamento. 
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FIGURA 11 - Recorte do Farol de desempenho do IFRN 

 

Fonte:  Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), IFRN 

As variáveis dos indicadores de desempenho estão descritas no Manual de Referência 

de Indicadores de Desempenho: Alimentação e acompanhamento do Farol de Desempenho do 

PDI IFRN 2019-2026 (IFRN, 2019), guia que ajuda na alimentação dos 79 indicadores de 

desempenho do IFRN. Essas variáveis foram definidas pelo Comitê Estratégico Central do PDI 

e devem ser alimentadas pelos comitês estratégicos locais, estando eles diretamente 

relacionados aos objetivos estratégicos da instituição. 

O Farol de Desempenho, segundo a coordenadora adjunta do Comitê Estratégico 

Central do PDI, em matéria publicada no sítio eletrônico do IFRN em 4 de outubro de 2019, 

tem como objetivo apresentar o acompanhamento, de forma prática, dos objetivos definidos no 

PDI, de modo a compreender qual o impacto desses indicadores na eficiência e nos propósitos 

do IFRN. Com isso, os objetivos estratégicos passam a ser acompanhados pelos gestores 

responsáveis, ou seja, pela a alta administração, pela gestão sistêmica, pela Direções-Gerais dos 

campi e pelo Conselho Superior do IFRN, que é também o responsável pelos processos 

organizacionais geradores das variáveis e dos indicadores. Essa ferramenta possibilita que os 

gestores, ao longo de um exercício financeiro, possam adotar providências nos níveis gerenciais 

e operacionais, de modo a permitir o aperfeiçoamento dos processos e a consequente melhoria 

dos indicadores. 

Como ferramenta para a gestão de riscos, o Farol de Desempenho se alinha à IN-

MP/CGU Nº 1/2016, no que tange à responsabilidade da alta administração da instituição de 

monitorar o desempenho institucional e possibilitar ao gestor identificar os principais riscos que 

devem ser revisados e mapeados sob a ótica do acompanhamento do desempenho 
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organizacional e da gestão de riscos. Se alinha, também, às principais estruturas de gestão de 

riscos, como o COSO 2 e o ISO 31000, o TCU, o IBGC e tantos outros que apontam para a 

integração da gestão de riscos com a estratégia. Assim, o IFRN, apesar de não contar com uma 

metodologia que permita a identificação dos riscos, conta com uma ferramenta pronta que 

possibilita, além da identificação dos processos que precisam ser tratados com maior urgência, 

o monitoramento acerca das implementações realizadas observando-se o contexto da gestão de 

riscos. 

Ao ser questionados sobre como se dá a captura de informações para o gerenciamento 

de riscos em seus setores e como essas informações são compartilhadas e se eles teriam 

sugestões sobre como poderia ser, os entrevistados responderam. 

Meio tem, agora não usa. (P3)  
 
Acho que nisso a nossa estrutura de TI teve um avanço gigante. (P3) 

 

Quando indagados sobre o que faltava, então responderam. 

Implantar. (P3) 
 
Na realidade a gente tem um sistema que pode ser moldado. A gente tem um 
potencial enorme que pode ser trabalhado, mas também a gente tem a 
dificuldade em que os processos, dentro do sistema SUAP da administração, 
sempre são segundo plano. (P5) 
  

 

Das falas acimas, percebe-se que há uma crítica dos gestores da administração quanto 

ao Farol de Desempenho, embora reconheçam o potencial desse sistema nos ajustes necessários 

ao gerenciamento de riscos.  

O Farol foi criado, o Farol, ele traz algo e alguns índices lá que pede 
identificação de riscos na parte de processos, na parte de administração, (P1) 

 

Com base no exposto, infere-se que o IFRN está próximo a ter um sistema de 

gerenciamento de informação que possibilite atender todas as etapas do processo de 

gerenciamento de riscos. Com as informações disponíveis, os gestores poderão analisar o 

contexto de cada objetivo estratégico e os seus pontos críticos, bem como poderão monitorar o 

cumprimento desses objetivos, criar novos objetivos para conter os pontos críticos conhecidos, 

identificando os riscos presentes e fornecendo dados para a sua avaliação. Para além disso, o 

farol é um sistema amplo, que pode ser acessado por todos os interessados e permeia toda a 

Instituição; integra-se a todos os ciclos de gestão, por atender todos os objetivos estratégicos 

das áreas de atuação; é dinâmico, permitindo que a avaliação dos resultados seja permanente; e 
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é padronizado, porque tem o mesmo padrão de alimentação de dados e apresenta um layout 

único para facilitar a compreensão e o entendimento dos interessados. 

O SUAP, enquanto sistema estratégico de informações, apresenta informações e 

relatórios bem definidos, elaborados com informações corretas e completas, embora seja 

necessário implementar melhorias que possibilite uma maior interação com as etapas do 

processo de gerenciamento de riscos. Dessa forma, contrastando com os demais componentes 

avaliados, o nível de maturidade quanto a sistemas, dados e modelos de informação é 

DEFINIDO, conforme a descrição constante do quadro 24. 

 

QUADRO 24 - Nível de Maturidade quanto a sistemas, dados e modelos de informação 

Nível de Maturidade Sistemas, Dados e Modelos de Informação 

DEFINIDO 
Tecnologias emergentes são aproveitadas para permitir que os objetivos de gestão de 
riscos sejam alcançados em nível corporativo. 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 

Por fim, percebe-se a necessidade de o sistema abranger de forma mais direta a gestão 

de riscos, disponibilizando instrumentos que possibilitem uma maior interação com o processo 

de gerenciamento de riscos, para além das informações já fornecidas. 

3.3.7 Cultura, Comunicação e Treinamento, Monitoramento e Melhoria Contínua 

Para refletir quanto ao nível de maturidade na dimensão cultura, comunicação, 

treinamento, monitoramento e melhoria contínua, o IBGC traz os seguintes indicadores: 

 

QUADRO 25 - Indicadores do nível de maturidade na dimensão cultura, comunicação, treinamento, 
monitoramento e melhoria contínua 

Nível de Maturidade Indicador do nível de maturidade 

OTIMIZADO 

 A cultura de riscos e controles é efetiva em todos os níveis da 
organização 
 Programas de disseminação são aplicados para a evolução contínua da 
gestão de riscos 

CONSOLIDADO 
 A cultura de riscos e controles está inserida nas atividades diárias da 
organização e os riscos são proativamente tratados nos níveis de processo 
e de funções 

DEFINIDO 
 Protocolos claros de comunicação existem e são abertos a todos os 
empregados. A comunicação de duas mãos com as partes interessadas é 
incentivada. 

FRAGMENTADO 
 Existem comunicações, mas não estão formalmente definidas. 
 Treinamentos pontuais são realizados 

INICIAL  Não há um plano de disseminação implementado para formalizar as 
principais decisões da companhia em relação às práticas de riscos 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017, p. 36) 
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Os entrevistados, quando questionados se a gestão de riscos está inserida no contexto 

cultural do IFRN, responderam negativamente e citaram, como motivo para essa ausência,  a 

falta de motivação de servidores para gerenciar riscos; a vaidade cultural dos servidores, que 

veem o IFRN como uma instituição de excelência e, por isso, não buscam novas práticas de 

gestão para a melhoria do desempenho organizacional; a utilização de ferramentas de 

mensuração de forças e fraquezas, assim como de acompanhamento do desempenho 

organizacional, faz com que os servidores, de uma forma geral, encontrem suficiência nesses 

tipos de controle em relação ao acompanhamento e contenção de eventos indesejados, como 

pode ser percebido nas falas a seguir. 

E eu acho também que o IFRN tem uma cultura por muitos anos, que é uma 
cultura positiva, mas que eu acho que deixou um pouco a gente vaidoso, que 
a gente é uma instituição que deu certo. A gente é uma instituição de exemplo, 
a gente tem altos índices, fomos o melhor instituto da rede por alguns anos, 
então é complicado a gente parar e dizer: “O que é que a gente está fazendo 
de errado? Quais os pontos negativos da gente?”, porque quando a gente se 
compara com outros, por muitos anos o IFRN era a ponta, era a vanguarda, o 
que não acontecia em outros IFs acontecia aqui. Eu acho que por isso olhar 
para os nossos erros não é uma cultura nossa, olhar para as nossas deficiências. 
Quem do IFRN chegar criticando; “Ó porque eu acho que na administração 
tem essa pendência, isso, isso e isso, tem que mudar”, o povo chega olha assim 
para você porque está enraizado que nós somos uma instituição de excelência, 
que temos muitos pontos positivos e que talvez a gente esteja aqui se 
prendendo em meros, pequenos problemas que talvez não sejam nem tão 
importantes para quem está lá no nível estratégico. (P4) 
 
a gente tem que parar um pouco e pensar que nós somos uma instituição 
realmente muito boa, nossos resultados perante outras do Brasil são realmente 
muito bons, não é demagogia, mas não é por causa disso que a gente não possa 
ou deva melhorar muito no que a gente está fazendo. Até porque, aquela velha 
história de que time que está ganhando não se mexe, não vai valer. É o 
contrário. Você tem que estar melhorando realmente e gerir seus riscos e se 
preparar para o futuro de uma maneira que você possa estar pronto ao que vier. 
É de extrema importância para a gente colocar isso para a nossa sobrevivência 
enquanto instituição. (P2) 
 

Nesse alinhamento, o TCU (2018) defende que uma estrutura de gestão de riscos, com 

ações de monitoramento e avaliação, contribuí para a melhoria do desempenho organizacional 

em termos de eficácia. 

P5 e P1 compreendem que os mecanismos de planejamento estratégico presentes nas 

estruturas e rotinas institucionais atuais apresentam resultados semelhantes aos resultados que 

a gestão de riscos pode proporcionar. 

Então eu não sei até que ponto essa ferramenta da SWOT, ela tem ligação com 
a análise de risco, apesar de ser apenas uma ferramenta, mas ela pelo menos é 
o instrumento que a gente vem utilizando para que o pessoal faça, revise o que 
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tem sido feito e tenha essa comunicação com os outros setores para solucionar 
esses problemas (P5)   
 
O Farol foi criado, o Farol, ele traz algo e alguns índices lá que pede 
identificação de riscos na parte de processos, na parte de administração, mas, 
como também tem outras ferramentas. (P1) 

 

Acerca dos indicadores de desempenho, o COSO 2 (p. 70) estabelece que  

Ao investigar resultados inesperados ou tendências incomuns, a administração 
poderá identificar circunstâncias nas quais a falta de capacidade para concluir 
processos fundamentais pode significar menor probabilidade dos objetivos 
serem alcançados. 

 

Como exposto anteriormente, o Farol de Desempenho se configura como uma 

ferramenta importante para comunicar aos dirigentes e gestores as áreas críticas que devem ser 

observadas à luz da gestão de riscos. Em relação à análise SWOT, o TCU (2018) apresenta que 

essa ferramenta está aliada ao processo de definição do contexto do risco, especialmente para 

identificar as suas eventuais fontes. Assim, percebe-se que as falas de P5 e P1 são atestadas por 

essas metodologias. 

Problemas de comunicação e falta de conhecimento acerca dos papéis e 

responsabilidades das estruturas sistêmicas que atuam diretamente com a gestão administrativa 

do IFRN são fatores que dificultam o entendimento das políticas institucionais e, inserida nesse 

contexto, da política de gestão de riscos. O COSO 2 traz que 

Para que uma organização possa desfrutar de um gerenciamento de riscos 
corporativos eficaz, a atitude e o interesse da alta administração devem ser 
claros e definitivos, bem como permear toda a organização. Não é suficiente 
apenas dizer as palavras corretas, uma atitude de “faça o que digo e não o que 
faço”, somente gerará um ambiente inadequado (COSO, 2007, 35). 

 

É importante que, além da informação acerca do propósito da administração quanto à 

implementação da gestão de riscos, a política seja transmitida com a clareza e de forma 

definitiva, o que, na opinião dos participantes, não vem acontecendo. 

Então, você vê que essa questão da informação é praticamente nula em relação 
a política da gestão de riscos no IFRN como um todo. (P5) 
 
a comunicação da PRODES é sempre com o diretor geral, e você fica sempre 
naquele elo, que a informação não chega a ir. Você está aqui, acha que está 
ligado, mas não. (P5) 
 
A comunicação não é muito boa. (P7) 
 
Se não houver, como você disse, uma coisa que existe uma periodicidade, 
você só vai verificar, por exemplo, o risco de algo depois que acabou o 
processo. Já passou. Tudo bem, vai ficar como um conhecimento para o 
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próximo, mas já passou. No caso o risco de eu ter uma taxa de evasão enorme 
e eu não puder completar a turma toda, se eu deixar para verificar quando 
acabar o curso, acabou. (P2) 
 
Às vezes eu acho que quando se fala sobre uma coisa, digamos que seja, no 
caso do gerenciamento de risco, você fala uma vez agora em janeiro e  só vão 
tratar do assunto em janeiro do próximo ano, isso passa uma sensação que não 
é importante para a administração esse tema. Então, publicizar e cobrar, e ficar 
assim; “Como é que está? Como é que andou? Andou quantos?”. (P7) 
 
 

A ausência de treinamento, formações e cursos de capacitação para a área de gestão 

de riscos, tem contribuído para a falta de compreensão sobre essa ferramenta. Os participantes 

demonstraram consenso quanto à ideia de que o conceito e o processo de gestão de riscos 

demandam uma forte política de capacitação e treinamento, haja vista que alguns consideram 

que as informações sobre gestão de riscos são praticamente nulas. Acerca de uma capacitação 

mais aprofundada para os gestores, P5 afirma: 

Isso eu acho que é algo de extrema importância, que ele tenha a real noção da 
sua responsabilidade, das suas atribuições, do que é que se espera dele. É isso, 
eu acho que a maioria não tem essa noção. 

 

A ISO 31000 (ABNT, 2009) afirma ser necessário que a instituição mantenha, de 

forma continuada, sessões de informação e treinamento, devendo ser alocado recursos para 

programas de treinamento. 

Por fim, considerando todos os aspectos levantados nas falas dos participantes, acerca 

da dimensão estudada, foi possível identificar, em relação à cultura, comunicação e 

treinamento, monitoramento e melhoria contínua, que o nível de maturidade se encontra em um 

nível inicial, conforme Quadro 26.  

 

QUADRO 26 - Nível de maturidade quanto a cultura, comunicação e treinamento, monitoramento e 
melhoria contínua 

Nível de 
Maturidade 

Cultura, comunicação e treinamento, monitoramento e melhoria 
contínua. 

INICIAL 
Não há um plano de disseminação implementado para formalizar as 
principais decisões da companhia em relação às práticas de riscos 

Fonte:  Adaptado de IBGC (2017) 

O IBGC (2017, p. 23) define que a cultura de riscos deve estar presente em toda a 

instituição, cabendo um engajamento por parte do órgão máximo de governança para tornar 

presente o seu entendimento Ressalta-se que essa cultura decorre do “conjunto de padrões 

éticos, valores, atitudes e comportamentos aceitos e praticados e à disseminação da gestão de 
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riscos como parte do processo de tomada de decisão em todos os níveis” (IBGC 2017, p. 23). 

Assim, é necessário haver um engajamento forte de todos que fazem a instituição para que 

ocorra esse processo de mudança cultural, devendo a disseminação da cultura de risco está 

presente em qualquer planejamento que a instituição faça e, também, seja parte integrante dos 

relatórios de avaliação, dos relatórios de gestão, dos programas de formação e dos planos de 

auditoria interna. 
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4 PROPOSTA DE PLANO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO 

DE RISCOS DO IFRN 

4.1 APRESENTAÇÃO 

No universo das organizações privadas valor é previsto a partir do seu retorno 

financeiro. Diferentemente, nas organizações públicas retorno é conhecido como valor social, 

devendo compreender o equilíbrio entre as metas de crescimento e os esforços empreendidos 

por suas estruturas de gestão e governança em busca de uma gestão pública eficaz e eficiente. 

A Política de Gestão de Riscos do IFRN apresenta, como primeiro princípio, o dever de 

“agregar valor e proteger o ambiente interno do IFRN” (IFRN, 2017, p.2).  

Buscando empreender esforços para o exercício eficaz e eficiente de sua gestão, a 

presente proposta visa a implementação efetiva da Política de Gestão de Riscos do IFRN, 

atendendo a todos os requisitos exigidos pela Resolução nº. 50/2017, que aprovou a PGR/IFRN; 

e também pela INC nº. 01/2016, do Ministério da Economia e CGU, e pelo Decreto Federal nº. 

9.203/2017. Pretende-se, com esse plano, que a implementação da PGR ocorra de maneira 

efetiva e embasada nas melhores práticas, com ênfase ao cumprimento dos objetivos 

estratégicos e ao uso correto dos recursos públicos. 

As metodologias de referência adotadas, para fins de viabilizar a elaboração do 

presente plano, foram o COSO 2, proposto em 2004 e impresso no Brasil em 2007; a ABNT 

NBR ISO 31000, proposta pelo IBGC em 2017; e as boas práticas do TCU estabelecidas em 

seu Referencial Básico para a Gestão de Riscos.  Além das metodologias referenciadas, o plano 

contou com a colaboração de gestores, administradores e servidores que atuam diretamente com 

processos, ainda que de forma isolada, ou que já aplicam práticas de gerenciamento de riscos 

nas suas rotinas. Essa participação se deu através de um processo de pesquisa qualitativa, de 

característica descritiva, realizada por meio da técnica de análise de conteúdo.  

A descrição das etapas que antecederam a elaboração do plano está apresentada na 

Figura 12. 
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FIGURA 12 - Etapas para a construção do Plano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise dos indicadores permitiu avaliar que o IFRN se encontra em um nível de 

maturidade inicial, quanto aos elementos de governança para o gerenciamento de risco; 

processos e interação com todos os ciclos de gestão; linguagem de riscos e métodos de 

avaliação; e cultura, comunicação, treinamento, monitoramento e melhoria contínua; em nível 

fragmentado, em estratégia e política de gerenciamento de riscos, sendo esse o segundo nível 

de maturidade; e em nível definido, quanto a sistemas, dados e modelos de informação.  

De acordo com as referências estudadas e as contribuições dos participantes da pesquisa, 

foi possível perceber a importância que o gerenciamento de riscos assume no contexto 

estratégico, gerencial e operacional das instituições. Para que apresente resultados positivos, 

ele precisa ser efetivo, comunicar bem, ser dinâmico, ter resultados e propósitos mensuráveis e 

devem ser defendidos pela alta administração da instituição. Precisa, ainda, ser percebido como 

filosofia presente em uma instituição (COSO 2), incorporada em sua cultura e em suas práticas 

(ISO 31000), de modo a permear toda a organização (IBGC, 2017, ABNT, 2009, COSO, 2007), 

considerando os limites estabelecidos em função da escassez de recursos públicos disponíveis 

(TCU, 2018). 

O plano proposto possibilitará o atendimento aos referenciais teóricos e, acima de tudo, 

à PGR do IFRN e demais normativos legais. Contará com uma metodologia de gestão de riscos 

de fácil entendimento e possível de ser assimilada pelos sistemas de informação e estratégias já 
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existentes e, especialmente, por todos que fazem o IFRN. Por se tratar de uma construção 

contínua, poderá o amadurecimento da instituição, quanto às práticas de gerenciamento de 

riscos, ser medido e monitorado periodicamente. 

4.2 OBJETIVOS DO PLANO 

O objetivo desse plano é o de propor mecanismos para viabilizar a implementação da 

Política de Gestão de Riscos do IFRN, de modo a possibilitar o aumento do nível de maturidade 

dos elementos de gerenciamento de riscos. 

Os objetivos específicos, que estão explicitados no quadro 27, foram construídos a 

partir do modelo do IBGC (2017), estando alinhados às metodologias ISO 31000 (2009), COSO 

2 (2007) e com a PGR/IFRN.  

QUADRO 27 – Objetivos específicos do Plano 
 Integrar a gestão de riscos aos demais ciclos de gestão do IFRN. 
 Promover o alinhamento das metas de desempenho com a estratégia de gestão de riscos do IFRN. 
 Tornar o modelo de gestão de riscos do IFRN um modelo de referência aplicável aos seus campi 
e aos demais institutos federais da Rede Federal de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. 
 Apresentar as competências da governança de riscos, considerando as 3 linhas de defesa do 
Instituto Internacional de Auditores Internos. 
 Sugerir mudanças na Política de Gestão de Riscos do IFRN para incorporar os objetivos propostos 
neste plano. 
 Integrar os processos de identificação de riscos e avaliação de riscos aos objetivos estratégicos. 
 Integrar o processo de monitoramento dos riscos aos processos e projetos organizacionais com o 
auxílio de sistemas de informação. 
 Sugerir procedimento para definição do apetite e tolerância a risco; 
 Sugerir um programa de disseminação do conhecimento acerca do gerenciamento de riscos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do modelo proposto pelo IBGC (2017) 

Importante ressaltar que, alcançando esses objetivos, os objetivos da PGR/IFRN 

também serão atendidos. 

 

4.3 ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS 

 

A Política de Gestão de Riscos do IFRN estabelece que a metodologia a ser utilizada 

nos processos de gerenciamento de riscos deverá compreender, minimamente, as etapas de 

entendimento do contexto; identificação de riscos; análise de riscos; avaliação de riscos; 

priorização de riscos; definição de respostas aos riscos; e comunicação e monitoramento (IFRN, 

2017).  
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Antes de apresentar a metodologia proposta para esse plano, considerando essas etapas 

e outras estratégias trazidas pelas metodologias de referência, abordar-se-á algumas 

informações pesquisadas por ocasião da fase que o antecedeu. 

 

4.3.1 Descrição do contexto atual do Processo de Gerenciamento de Riscos do IFRN 

4.3.1.1 Princípios, objetivos e competências da gestão de riscos 

A política de Gestão de Riscos foi aprovada pelo Conselho Superior do IFRN, através 

da Resolução n. º 50/2017-CONSUP/IFRN, em 18 de agosto de 2017. O Quadro 28, 

apresentado a seguir, identifica os princípios, os objetivos e as etapas (componentes/etapas do 

processo de gerenciamento de riscos) a serem observados no processo de gerenciamento de 

riscos do IFRN. 

 

QUADRO 28 - Princípios, Objetivos e Etapas da Gestão de Riscos do IFRN 

 

Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFRN (IFRN, 2017). 

Apesar de escritos de forma distintas, os objetivos desse plano e os objetivos da 

PGR/IFRN não são conflitantes em si, mas semelhantes e alguns até complementares. 

De acordo com a PGR/IFRN, compõe a estrutura responsável, no campo estratégico, 

gerencial e operacional, pela adoção das medidas necessárias à implementação e 

monitoramento do processo de gerenciamento de riscos, no âmbito da instituição: o Comitê de 
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Gestão Estratégica (CGEST), o Comitê Gerencial (CGER) e o Núcleo de Gestão de Riscos 

(NGRIS). Os órgãos que compõe essa estrutura estão relacionados no Quadro 29. 

 

QUADRO 29 - Composição dos órgãos que compõem estrutura de gestão de riscos do IFRN 

 

Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFRN (IFRN, 2017, p. 4). 

Essas estruturas, segundo da Política de Gestão de Riscos do IFRN, têm as seguintes 

competências, estabelecidas nos quadros 30, 31 e 32. 

 

QUADRO 30 - Competências do Comitê de Gestão Estratégica 

 

Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFRN (IFRN, 2017, p. 5 e 6). 
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QUADRO 31 - Competências do Comitê de Gerencial 

 

Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFRN (IFRN, 2017, p. 6). 

QUADRO 32 - Competências do Núcleo de Gestão de Riscos 

 

Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFRN (IFRN, 2017, p. 6). 

A PGR define, também, as competências dos responsáveis pelo gerenciamento de 

riscos nos processos organizacionais, conforme quadro abaixo. Esses responsáveis “devem ter 

alçada suficiente para orientar e acompanhar as etapas de identificação, análise, avaliação e 

implementação das respostas aos riscos” (2017, p. 7). 



87 
 

QUADRO 33 - Competências dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos 
organizacionais 

 Identificar, analisar e avaliar os riscos dos processos sob sua responsabilidade, em conformidade 
ao que define esta PGR; 
 Propor respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos 
organizacionais sob sua responsabilidade; 
 Monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles 
implementadas nos processos organizacionais sob sua responsabilidade; 
 Informar o NGRIS sobre mudanças significativas nos processos organizacionais sob sua 
responsabilidade; 
 Responder às requisições do NGRIS; 
 Disponibilizar as informações adequadas quanto à gestão dos riscos dos processos sob sua 
responsabilidade à comunidade acadêmica do IFRN e demais partes interessadas. 

Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFRN (2017, p. 7). 

Para além disso, a PGR/IFRN determina que todo servidor é responsável, em especial 

os que tiverem envolvimento ou conhecimento em gestão de risco, por adotar os procedimentos 

estabelecidos pela política, assim como por monitorar a efetividade das medidas de controle e 

a evolução dos níveis de riscos nos processos organizacionais. Esses agentes são responsáveis 

pela primeira e segunda linha de defesa, segundo às três linhas de defesa preconizadas pelo 

Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA, 2013). Em relação à terceira linha, essa é 

exercida no IFRN por seu setor de Auditoria Interna, órgão de controle interno 

responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as 
ações e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição, 
aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao 
Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 

 

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do IFRN – PAINT 2020, aprovado 

por meio da Resolução do Conselho Superior n. º 25, de 25 de maio de 2020, estabelece a gestão 

de riscos como um dos parâmetros para definir os critérios para a atuação da Auditoria no IFRN 

(IFRN, 2020). Neste plano é indicado a classificação de alguns riscos relacionados a processos 

estratégicos, levando-se em conta uma metodologia estabelecida pela auditoria que buscou 

promover, em conjunto com os gestores dos campi, a identificação, a avaliação, a análise e a 

consequente classificação dos riscos. 

A figura a seguir descreve, resumidamente, a competências dos vários atores 

envolvidos com a gestão de riscos do IFRN, incluindo o Conselho Superior da Instituição, 

responsável pela aprovação e atualização da política, assim como pela aprovação do 

planejamento institucional e pelas contas dos gestores do IFRN. 
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FIGURA 13 - Responsabilidades pelo gerenciamento de riscos no IFRN 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.3.1.2 Estágio de maturidade atual da gestão de riscos no IFRN 

Compreendendo todos os elementos existentes na Política de Gestão em Riscos do 

IFRN, foi realizada uma análise de maturidade em riscos para medir as suas sete dimensões: 

estratégia de gerenciamento de riscos; governança de gerenciamento de riscos; política de 

gerenciamento de riscos; processos de gerenciamento de riscos e interação do protocolo de 

gerenciamento de riscos com os demais ciclos de gestão; linguagem de riscos e métodos de 

avaliações; sistemas, dados e modelos de informação; e cultura, comunicação e treinamento, 

monitoramento e melhoria contínua (IBGC, 2017).  

Os resultados dessa análise apontaram para um estágio ainda inicial, confirmando os 

aspectos relacionados à estrutura de governança que o IFRN dispõe. O quadro seguinte traz a 

indicação do nível de maturidade de cada dimensão analisada. 
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QUADRO 34 - Nível atual de maturidade por dimensão de gerenciamento de riscos analisada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da análise, conforme subitem 3.3 desta proposta de intervenção, apontam 

para a necessidade de definição de estratégias, no âmbito do IFRN, que permitam alavancar o 

seu nível de maturidade. Com base nisso, esse plano tem como finalidade estabelecer estratégias 

para o alcance da metodologia proposta de gestão de riscos e a disseminação da cultura de 

gestão de riscos.  

4.3.2 Metodologia de Gestão de Riscos 

A metodologia de gestão de riscos proposta nesse plano de intervenção não aborda as 

competências e atribuições estabelecidas na PGR/IFRN, uma vez que elas já estão definidas 

nesse documento, porém apresenta as etapas do processo de gerenciamento de riscos que devem 

ser cumpridas quando implementadas a um processo organizacional. 

Importante ressaltar que a aplicação dessa metodologia envolve todos os atores inseridos 

no contexto do processo e com responsabilidades definidas em um dado fluxograma. Por isso, 

para uma aplicação eficaz do gerenciamento de riscos, é fundamental que todas as etapas do 

processo sejam conhecidas por seus responsáveis. Esses responsáveis, também conhecidos 

como proprietários dos riscos, deverão dar cumprimento às etapas a seguir.   
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4.3.2.1 Entendimento do contexto do risco 

A fim de auxiliar na identificação dos riscos, o contexto do risco deve ser analisado 

observando-se os fatores internos e externos que podem influenciar a ocorrência de eventos, 

quanto a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, sendo essa técnica de análise conhecida 

como análise SWOT. Essa análise considerará, minimamente, os seguintes elementos como 

indicadores: 

a) normas e diretrizes que regem o processo ou projeto; 

b) fluxos do processo ou projeto; 

c) recursos materiais e humanos empregados; 

d) relações estabelecidas com os objetivos estratégicos; e 

e) aspectos do processo relacionados à sua dimensão estratégica.  

 

A análise do contexto deverá ser mapeada conforme os elementos trazidos na figura 

14. 

FIGURA 14 - Modelo de formulário para Análise SWOT 

 

                           Fonte: Elaborado pelo autor utilizando um design do canva.com 

A aplicação da análise SWOT não é obrigatória, no entanto, segundo a ABNT NBR 

ISO/IEC 31010:2012, “para um processo de avaliação de riscos específico, convém que o 

estabelecimento do contexto inclua a definição do contexto externo, interno e de gestão de 

riscos e a classificação dos critérios de risco” (ABNT, 2012, p. 18).  

O contexto externo inclui: a) os fatores culturais, políticos, legais, regulatórios, 

financeiros, econômicos e ambientais competitivos, seja em nível internacional, nacional, 

regional ou local; b) fatores-chave e tendências que tenham impacto sobre os objetivos da 

organização; c) e percepções e valores das partes interessadas externas. 
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O contexto interno, por sua vez, envolve o entendimento: a) das capacidades da 

organização em termos de recursos e conhecimento; b) dos fluxos de informação e processos 

de tomada de decisão; c) das partes interessadas internas; d) dos objetivos e das estratégias 

que estão em vigor, a fim de atingi-los; e) das percepções, valores e cultura; f) das políticas e 

processos; g) de normas e modelos de referência adotados pela organização, e h) das estruturas 

(por exemplo, governança, papéis e responsabilizações). 

Sendo assim, o contexto do processo de gestão de riscos deverá envolver: a) a definição 

de responsabilizações e responsabilidades; b) a definição da extensão das atividades de gestão 

de riscos a serem conduzidas, contemplando inclusões e exclusões específicas; c) a definição 

da extensão do projeto, processo, função ou atividade em termos de tempo e local; d) a 

definição das relações entre um projeto ou atividade específicos e outros projetos ou atividades 

da organização; e) a definição das metodologias do processo de avaliação de riscos; f) a 

definição dos critérios de risco; g) a definição de como o desempenho na gestão de riscos é 

avaliado, a identificação e a especificação das decisões e ações que precisam ser tomadas; e 

h) a identificação dos estudos necessários para o escopo ou enquadramento, sua extensão, e 

objetivos, e os recursos requeridos para tais estudos. 

Em relação à classificação dos critérios de risco, é importante perceber a natureza e os 

tipos de consequências a serem incluídos e como eles serão medidos; a forma como as 

probabilidades devem ser expressas, como um nível de risco será determinado; os critérios pelos 

quais será decidido quando um risco necessita de tratamento; os critérios para decidir quando 

um risco é aceitável e/ou tolerável e como as combinações de riscos serão levadas em 

consideração. Por sua vez, os critérios podem ser baseados em fontes como: objetivos 

acordados do processo; critérios identificados em especificações; fontes gerais de dados; 

critérios setoriais geralmente aceitos, tais como os níveis de integridade de segurança; apetite 

ao risco da organização; e requisitos legais e outros requisitos para equipamentos ou aplicações 

específicas. 

4.3.2.2 Identificação e análise de riscos 

Para a ISO 31000 (2009), a identificação de riscos compreende o processo de 

identificar fontes de risco, áreas de impacto, os eventos (contemplando mudanças nas 

circunstâncias), suas causas e consequências potenciais. Para a ABNT, “a identificação 

abrangente é crítica, pois um risco que não é identificado nesta fase não será incluído em 
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análises posteriores (2009, p. 17). Em complementação, a INC 01/2016-MP/CGU traz que os 

riscos identificados devem estar relacionados às atividades que a instituição desenvolve. 

O quadro seguinte apresenta as perspectivas, dimensões de atuação e os respectivos 

objetivos estratégicos estabelecidos no mapa estratégico do IFRN. 

 

QUADRO 35 - Perspectivas, dimensões e objetivos estratégicos do IFRN 

Perspectiva de 
Estudantes e Sociedade 

Perspectiva de Processos 
Acadêmicos 

Perspectiva de 
Gestão e 

Infraestrutura 

Perspectiva 
Orçamentária 

 

ES-1 Elevar a 
permanência e o êxito dos 
discentes dos cursos 
ofertados 

ES-2 Fortalecer a 
Sustentabilidade 

ES-3 Promover a 
apropriação da 
institucionalidade pela 
comunidade interna e pela 
sociedade  

ES-4 Fortalecer as 
políticas inclusivas e 
afirmativas 

ES-5 Desenvolver a 
internacionalização no 
IFRN 

 

 

ENSINO 

PA-1 Consolidar a oferta 
nos diversos níveis e 
modalidades de ensino  

PA-2 Estabelecer a 
educação à distância  

 

EXTENSÃO 

PA-3 Fortalecer as ações 
de projetos e programas 
de extensão nos territórios 
de abrangência 

PA-4 Desenvolver a 
articulação com o mundo 
do trabalho e os 
segmentos sociais 

 

PESQUISA E 
INOVAÇÃO 

PA-5 Fortalecer o 
desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e 
inovação voltados à 
transferência de 
tecnologias 

PA-6 Ampliar a produção 
e publicação científica, 
cultural, artística e 
tecnológica 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

E DE PESSOAL 

GI-1 Implantar a 
Política de Gestão de 
Riscos 

GI-2 Implementar a 
Gestão de Processos 

GI-3 Aprimorar a 
eficiência dos serviços 
prestados pelos 
servidores 

 

INFRAESTRUTURA 
E TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 

GI-4 Consolidar a 
gestão de TI 

GI-5 Implantar a 
gestão de 
infraestrutura 

 

ORÇAMENTO 

QR-1 Ampliar a captação 
de recursos 
extraorçamentários 

OR-2 Garantir a 
eficiência do gasto 
público 



93 
 

PA-7 Consolidar a oferta 
de pós-graduação 

 

ATIVIDADES 
ESTUDANTIS 

PA-8 Fortalecer as 
atividades de assistência 
estudantil 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Mapa Estratégico do IFRN (IFRN, 2019) 

A INC 01/2016-MP/CGU estabelece que a classificação de riscos deve considerar, no 

mínimo, 4 tipos de riscos: 

a) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades do 
órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas; 
b) riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a 
confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em 
relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão 
institucional; 
c) riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que 
podem comprometer as atividades do órgão ou entidade; e 
d) riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometera 
capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e 
financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam 
comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma 
de licitações (BRASIL, 2016). 

 

Para fins de identificação dos riscos por dimensão e objetivos estratégicos, é 

imprescindível a participação de servidores que atuem nas respectivas dimensões e que tenham 

competência e conhecimento técnico sobre o processo analisado. Os processos devem ser 

primeiramente analisados pelos comitês de gestão, sistêmicos (gestão sistêmica coordenada 

pela Reitoria e pró-reitorias) ou locais (no âmbito dos campi), que poderão utilizar as várias 

técnicas para a identificação de riscos presentes na ISO 31010, entre elas o Brainstorming.  

O Brainstorming, técnica fortemente aplicável para a identificação de riscos (ABNT, 

2012), compreende o estímulo e o incentivo ao livre fluxo de informações entre “pessoas 

conhecedoras para identificar os modos de falha potenciais e os perigos e riscos associados, os 

critérios para decisões e/ou opções para tratamento” (ABNT, 2012, p. 24). De acordo com esta 

norma, para a utilização dessa técnica, deve-se seguir os seguintes passos: 

 o facilitador prepara instruções e estímulos para o pensamento apropriados 
ao contexto previamente à sessão; 
 os objetivos da sessão são definidos e as regras explicadas;  
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 o facilitador começa uma linha de pensamento e qualquer um explora 
idéias identificando tantas questões quanto possível. Não há discussão neste 
momento sobre se as coisas devem ou não devem estar numa lista ou o que se 
entende por declarações particulares, porque isto tende a inibir o livre fluxo 
do pensamento. Todas as entradas são aceitas e nenhuma é criticada e o grupo 
prossegue rapidamente para permitir ideias que estimulem o pensamento 
lateral; 
 o facilitador pode estabelecer que as pessoas se desviem para uma nova 
pista quando uma direção de pensamento é esgotada ou a discussão se desvia 
demasiado do assunto. A idéia, porém, é coletar o maior número possível de 
idéias para análise posterior. (ABNT, 2012, p. 24-25) 
  

É importante que o facilitador tenha em mãos os indicadores dos objetivos estratégicos 

para preencher as possíveis lacunas na identificação dos riscos, que podem ocasionar impactos 

significativos no desempenho organizacional. Assim, os pontos de atenção, para a identificação 

de riscos, são: 

 Os riscos identificados devem estar relacionados às atividades desenvolvidas por 

objetivos, dimensão e perspectivas de atuação da Instituição; 

 Devem ser classificados, minimamente, considerando 4 tipos: operacionais, de 

imagem, legais e financeiros/orçamentários; 

 Deve ser identificado através em reuniões de equipes proprietárias do risco, 

sendo essa propriedade definida pela área de atuação da equipe; 

 Deve ser realizada uma análise dos indicadores de desempenho da Instituição 

para buscar preencher possíveis lacunas no processo de identificação dos riscos; 

 Podem ser utilizadas técnicas de entrevistas ou questionários a ser respondidos 

para identificar elementos essenciais a avaliação e tratamento dos riscos, como 

"fontes de risco, áreas de impacto, eventos (incluindo mudanças nas 

circunstâncias), suas causas e consequências potenciais", com a finalidade de 

"gerar uma lista abrangente de riscos baseada nestes eventos que possam criar, 

aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos" (ABNT, 

2009, p. 17). 

 Deverá ser gerado um relatório com os riscos identificados para fins de avaliação 

e priorização dos riscos. 

 

A ISO 31010 (ABNT, 2012) traz, em seu texto, algumas técnicas que facilitam na 

identificação dos riscos e que são comumente empregadas em avaliações diagnósticas de 

instituições privadas e públicas, quais sejam: Brainstorming; Entrevistas; Técnica Delphi; 

Listas de verificação; Técnica Estrutura “E se” (SWIFT); Análise de cenários; Análise de causa 
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e efeito; matriz de probabilidade e consequência, entre outros (ABNT, 2012). Algumas dessas 

técnicas podem também ser utilizadas nas fases de avaliação e tratamento dos riscos, como é o 

caso da Técnica Estrutura “E se” (SWIFT) e da matriz de probabilidade e consequência, sendo 

essa última proposta neste plano. 

4.3.2.3 Avaliação e priorização de riscos 

De acordo com o COSO 2, os seguintes pontos devem ser considerados na avaliação 

e priorização de riscos: 

a) Os fatores internos e externos devem ser considerados no processo de avaliação de 

eventos, considerando a possibilidade desses fatores afetarem os objetivos da 

instituição; 

b) Eventos imprevistos devem ser avaliados quando oferecer risco em potencial e, 

igualmente, os eventos previstos precisam ser avaliados, caso não tenham sidos 

avaliados anteriormente. 

c) A administração deve considerar sempre o risco inerente, aquele que as ações de 

avaliação não oportunizaram que ele fosse contido, e o risco residual, que é quando 

ocorrem eventos que é sabido pela administração que as ações de resposta ao risco 

não irão conter totalmente o risco. Somente após a administração oferecer a resposta 

ao risco é que ela passará a considerar os riscos residuais. 

d) As incertezas de eventos em potencial são avaliadas por duas perspectivas, 

probabilidade e impacto; 

e) A administração agrupará, para avaliar por categoria, aqueles riscos que podem 

afetar diversas dimensões de atuação da instituição.  

 

Na priorização da frequência de avaliação dos riscos e dos processos que devem ser 

levados em consideração para fins de avaliação, é fundamental considerar os limites de recursos 

disponíveis nas organizações. O TCU, em contraponto ao princípio da ISO 31000, esclarece 

que, “ainda que a gestão de riscos deva ser parte integrante de todos os processos 

organizacionais (princípio previsto pela ISO 31000), ela não deve ser aplicada a todos os seus 

processos com a mesma intensidade, visto que os recursos da organização são limitados” (TCU, 

2018, p. 38). Para o TCU, uma ferramenta útil à compreensão de como se organizam os 

processos de uma organização é a cadeia de valor. Na cadeia de valor, os macroprocessos 
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finalísticos e de suporte, bem como os processos que compõem cada macroprocesso, são 

representados graficamente.  

No IFRN, a cadeia de valor está representada graficamente no mapa estratégico, 

conforme figura 15 a seguir. No mapa é possível visualizar a missão, a visão e os valores 

institucionais, as dimensões de atuação e objetivos estratégicos, ordenados em quatro 

perspectivas: estudantes e sociedade, processos acadêmicos, gestão e infraestrutura e 

orçamento.
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FIGURA 15 - Mapa Estratégico do IFRN 

 

                           Fonte: IFRN, 2019, p. 193
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Em relação aos critérios para priorização dos processos, a metodologia do TCU (2018) 

indica três aspectos a ser analisados:  relevância estratégica, materialidade do processo e 

maturidade. Aplicando à realidade do IFRN, os processos deverão ser priorizados 

considerando: a) a relevância estratégica do processo, seguindo o ordenamento das perspectivas 

do mapa estratégico; b) a materialidade do processo, considerando o ordenamento das 

dimensões estratégicas quanto ao valor de recursos administrado; c) a maturidade do processo, 

indicando os processos que estão intimamente ligados com os serviços oferecidos à sociedade, 

entre outros fatores de orientação como o contexto normativo, a exemplo dos processos de 

contratações públicas que estabelece uma metodologia própria e uma obrigação quanto ao 

tratamento de riscos nos processos que envolve despesas com contratações, e o contexto 

ambiental, no que se refere a saúde e segurança de trabalhadores e alunos, assim como aqueles 

que envolvem questões relacionadas à segurança do trabalho. 

Considerando que a avaliação de riscos deve ser realizada a partir das perspectivas de 

probabilidade e impacto (consequências) dos riscos, será proposto nesse plano de intervenção 

que o IFRN possa fazer uso das ferramentas constantes do Referencial Básico do Tribunal de 

Contas da União para a Gestão de Riscos (TCU, 2018). 

O COSO 2 apresenta que “um processo de autoavaliação de riscos colhe as opiniões 

dos participantes a respeito da probabilidade em potencial e do impacto de eventos futuros, 

utilizando escalas descritivas ou numéricas” (COSO, 2007, p. 57). A escala de probabilidade e 

impacto, para fins de mensuração dos riscos, é obtida com a participação daqueles que 

participam na condição de envolvidos e/ou gerentes dos processos e projetos que estão 

relacionados aos riscos avaliados.  

O quadro a seguir descreve os dados que deverão ser preenchidos pelos envolvidos 

nos processos para a mensuração da escala de probabilidade e impacto. 
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QUADRO 36 - Escala de probabilidade e impacto 
 
 

PROBABILIDADE 
 

Muito baixa (peso 1) – Improvável. Em 
situações excepcionais, o evento poderá até 
ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica 
essa possibilidade. 

 Baixa (2) – Rara. De forma inesperada ou 
casual, o evento poderá ocorrer, pois as 
circunstâncias pouco indicam essa 
possibilidade. 

 Média (5) – Possível. De alguma forma, o 
evento poderá ocorrer, pois as 
circunstâncias indicam moderadamente 
essa possibilidade. 

 Alta (8) – Provável. De forma até esperada, 
o evento poderá ocorrer, pois as 
circunstâncias indicam fortemente essa 
possibilidade. 

 Muito Alta (10) – Praticamente certa. De 
forma inequívoca, o evento ocorrerá, as 
circunstâncias indicam claramente essa 
possibilidade. 

  
 

  
 

IMPACTO 
 

 Mínimo (peso 1) impacto nos objetivos 
(estratégicos, operacionais, de informação/ 
comunicação/divulgação ou de conformidade). 

 
 Pequeno (2) impacto nos objetivos (idem). 

 
 
 

m) Moderado (5) impacto nos objetivos (idem), 
porém recuperável. 

 
 

 Significativo (8) impacto nos objetivos (idem), de 
difícil reversão. 

 
 

 Catastrófico (10) impacto nos objetivos (idem), de 
forma irreversível. 

Fonte: Adaptado de TCU, 2018, p. 27 

Com a identificação da escala de probabilidade e impacto, o risco inerente deverá ser 

classificado conforme as faixas estabelecidas no quadro 37. 

 

QUADRO 37 - Escala de classificação de riscos inerentes 

RB (Risco Baixo)  RM (Risco Médio) RA (Risco Alto) RE (Risco Extremo) 

0 – 9,99 10 – 39,99 40 – 79,99 80 – 100 

Fonte: TCU, 2018, p. 28 

Os resultados das combinações entre probabilidade e impacto serão expressos em uma 

matriz de riscos, conforme o quadro 38. 
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QUADRO 38 - Matriz de Riscos 

IM
P

A
C

T
O

 
M

ui
to

 
A

lt
o 

10
 

10 RM 20 RM 50 RA 80 RE 100 RE 
A

lt
o 

8 8 RB 16 RM 40 RA 64 RA 80 RE 

M
éd

io
 

5 5 RB 10 RM 25 RM 40 RA 50 RA 

B
ai

xo
 

2 2 RB 4 RB 10 RM 16 RM 20 RM 

M
ui

to
 

B
ai

xo
 

1 1 RB 2 RB 5 RB 8 RB 10 RM 

  
Muito 
Baixa 

1 

Baixa 
2 

Média 
5 

Alta 
8 

Muito Alta 
10 

  P R OB A BI LI DA D E  
Fonte: TCU, 2018, p. 28 

Os registros dos riscos deverão ser realizados de acordo com o modelo indicado no 

quadro 39. 

 
QUADRO 39 - Exemplo de registro dos riscos 

RISCOS 
IDENTIFICADOS 

PROBABILIDADE RA (Risco Alto) RE IMPACTO 

Risco 1 – Descrição 
do risco 1 

8 10 80 RE (Extremo) 

Risco 2 – Descrição 
do risco 2 

5 8 40 RA (Alto) 

Risco 3 – Descrição 
do risco 3 

2 5 10 RM (Médio) 

Risco n – Descrição 
do risco n 

1 5 5 RB (Baixo) 

Fonte: TCU, 2018, p. 29 

Para que a avaliação de um dado risco seja considerada completa, faz-se necessário 

estimar a eficácia dos controles e as políticas e procedimentos que a administração adotará para 

mitigar os riscos, de acordo com o que estabelece o COSO (2013).  
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O TCU (2018) apresenta uma metodologia para definir o nível de confiança dos 

procedimentos de controle em relação aos riscos, conforme Quadro 40: 

 

QUADRO 40 - Nível de confiança dos procedimentos de controle em relação aos riscos 

NÍVEL DE 
CONFIANÇA 

(NC) 

AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO 
DOS CONTROLES (ATRIBUTOS DO CONTROLE) 

RISCO DE 
CONTROLE 

(RC) 
Inexistente 

NC = 0% (0,0) 
Controles inexistentes, mal desenhados ou mal 
implementados, isto é, não funcionais. 

Muito alto 
1,0 

Fraco 
NC = 20% (0,2) 

Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso 
a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau 
de confiança no conhecimento das pessoas. 

Alto 
0,8 

Mediano 
NC = 40% (0,4) 

Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, 
mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco 
devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas 
utilizadas. 

Médio 
0,6 

Satisfatório 
NC = 60% (0,6) 

Controles implementados e sustentados por ferramentas 
adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o 
risco satisfatoriamente. 

Baixo 
0,4 

Forte 
NC = 80% (0,8) 

Controles implementados podem ser considerados a “melhor 
prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. 

Muito baixo 
0,2 

Fonte: TCU, 2018, p. 30 

As fórmulas apresentadas a seguir devem ser utilizadas para encontrar os níveis de 

confiança, de riscos de controle e de risco residual. 

 

QUADRO 41 - Fórmulas para calcular os níveis de confiança, de risco de controle e de Riscos 
Residuais 

 

NC = valor estimado a partir da análise quanto 
desenho e implementação dos controles 

 

RC = 1 – NC      NRR = NRI x RC 

 

Exemplo: 

NRI = 40    NC = 40%     RC = 1 – 0,4 = 0,6 

NRR = 40 x 0,6 

NRR = 24 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de TCU, 2018 
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Considerando o exemplo acima, fica evidente que as políticas e os procedimentos 

planejados pela administração para mitigar o risco avaliado fizeram com que o risco, na 

condição de risco inerente, passasse de 40, estando classificado como um risco alto. Já o risco 

na condição residual, calculado em 24, tem a classifica de risco médio. A partir disso, conclui-

se que os controles foram classificados como medianos quanto a sua eficácia. 

No quadro 42 a seguir, o TCU propõe outro exemplo que ilustra desde a avaliação 

quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência do risco até a definição do nível de risco 

residual dos riscos avaliados. 

 

QUADRO 42 - Registro da metodologia do cálculo dos níveis de riscos residuais 

 

Fonte: TCU, 2018, p. 31 

A ISO 31000 coloca que é conveniente que as ações de gestão de riscos sejam 

rastreáveis. Segundo essa norma, os registros são necessários para fornecer os “fundamentos 

para a melhoria dos métodos e ferramentas” (ABNT, 2009, p. 21).  A esse respeito, o TCU 

determina que a etapa de documentação deverá incluir: 

(a) abordagem ou o método de análise utilizado, as fontes de informação 
consultadas e os participantes do processo de análise; 
(b) as especificações utilizadas para as classificações de probabilidade e 
impacto dos riscos; 
(c) a probabilidade de ocorrência de cada evento, a severidade ou magnitude 
do impacto nos objetivos e sua descrição, bem como considerações quanto à 
análise desses elementos; 
(d) a descrição dos controles internos existentes, as considerações quanto à 
sua eficácia e o risco de controle; e 
(e) o nível de risco inerente e o residual (TCU, 2018, p. 32). 

 

Quando se refere à avaliação de riscos, o TCU (2018) compreende que essa etapa deve 

ser privilegiada na tomada de decisões, priorizando riscos que necessitam de tratamento, 

devendo ser estabelecidos critérios “para priorização e tratamento associados aos níveis de risco 

(nível recomendado de atenção, tempo de resposta requerido, quem deve ser comunicado, etc.)” 

A partir disso, a administração deverá analisar: a) as medidas de tratamento e a prioridade para 

que decisões sejam adotadas; b) se uma determinada ação ou processo organizacional deve ser 
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continuada ou encerrada; c) a modificação, manutenção ou eliminação dos controles internos 

existentes. (TCU, 2018, p. 32). O quadro a seguir apresenta um exemplo desses critérios. 

 

QUADRO 43 - Critérios para priorização e tratamento de riscos 

 

Fonte: TCU, 2018, p. 31 

Dessa forma, compreende-se que o apetite a risco aceitável de uma instituição pública 

deverá considerar como aceitável o nível de risco de grau médio, cabendo ser avaliado pelo 

CGER e aprovado pelo CGEST, levando-se em consideração cada dimensão de atuação da 

instituição. 

4.3.2.4 Tratamento ou resposta a riscos 

O tratamento de riscos é realizado a partir das informações obtidas pela análise e 

avaliação de riscos. De posse dessas informações, o administrador ou gestor deverá elaborar 

um plano de tratamento de risco que envolva:  

a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade 
que dá origem ao risco; 
b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma 
oportunidade; 
c) remoção da fonte de risco; 
d) alteração da probabilidade; 
e) alteração das consequências; 
f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e 
financiamento do risco); e 
g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada  
(ABNT, 2009, p. 19) 
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De acordo com a ISO 31000, o proprietário do risco deverá responder a um plano de 

tratamento de riscos com atenção aos seguintes pontos: 

a) As razões para a seleção das opções de tratamento, incluindo os benefícios 
que se espera obter; 

b) os responsáveis pela aprovação do plano e os responsáveis pela 
implementação do plano; 

c) ações propostas; 
d) os recursos requeridos, incluindo contingências; 
e) requisitos para a apresentação de informações e de monitoramento; e 
f) cronograma e programação. 
(ABNT, 2009, p. 20) 

  

A avaliação dos tratamentos de riscos já realizados permite identificar quais os riscos 

toleráveis, assim como a alçada de decisão para dar prosseguimento com o processo, desistir 

do processo ou dar novo tratamento ao processo, através do planejamento de novas ações de 

contingência, tendo claro a definição do apetite a risco da instituição.  

No apêndice E desse projeto de intervenção consta um modelo de plano de tratamento 

que contempla desde as informações quanto à avaliação do risco até as medidas de tratamento 

que são necessárias. Para a elaboração desse plano foi observada a metodologia ISO 31000 

(ABNT, 2009). 

4.3.2.5 Monitoramento e comunicação de riscos 

O IFRN observará as metas constantes do seu painel de desempenho para fins de 

avaliar, ao longo de um exercício, se as ações para o gerenciamento de riscos estão sendo 

eficazes e se a instituição está alcançando a meta estabelecida em seu planejamento estratégico, 

quanto à avaliação de riscos associados ao processo organizacional. 

As ações para o gerenciamento de riscos estão presentes nos relatórios de gestão dos 

campi, com a informação dos processos que foram tratados por dimensão de atuação da 

instituição. Esses dados foram sistematizados no Relatório Final de Gestão, a ser apresentado 

ao TCU. 

O IBGC apresenta que o monitoramento contínuo realizado pelo gerenciamento de 

riscos deve incluir: 

• A documentação formal relativa aos riscos, os resultados de avaliações, 
análises e testes realizados; 
• O relato, a documentação interna e externa (quando aplicável) de 
deficiências encontradas, assim como o respectivo nível de ameaça ou 
exposição percebida, potencial ou real, e oportunidades identificadas para 
exploração ou reforço e revisão dos controles utilizados; 
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• O conteúdo dos relatórios relativos aos riscos e os níveis de informação 
estratégica: significância de problemas ou fatos anormais, princípios da 
cultura, implicações práticas e comportamentais, informação aos níveis 
superiores, laterais, diretoria, CA, comitê de auditoria, auditores e outras 
entidades externas (IBGC, 2017, p. 45). 

 

Para monitoramento da Política do IFRN, deverá ser solicitado à equipe de 

desenvolvimento de software do IFRN que desenvolva um módulo de gerenciamento de riscos 

que possibilite a geração de relatórios em que constem o alcance das metas estabelecidas e a 

eficácia das ações adotadas. Esses relatórios deverão ser disponibilizados, de forma permanente 

e atualizados, em um endereço próprio para a área de gestão de riscos, que estará sob a 

supervisão dos Comitês Gerenciais e Estratégicos do IFRN. No entanto, para fins de registro 

quanto à evolução do desempenho da área de gestão de riscos e controle, será impresso 

relatórios semestrais das ações de gestão de riscos, assim como alimentado um portfólio de 

riscos identificados, que deverão, por sua vez, ser avaliados no portal que poderá ser criado. 

Esse documento será alimentado sempre que houver um novo risco tratado. 

A alimentação dos sistemas manuais ou digitais de gestão de riscos para apresentação 

à comunidade, aos Comitês da segunda linha de defesa e à auditoria interna, como terceira linha 

de defesa, será de responsabilidade dos comitês locais de gestão estratégica e riscos, que atuará 

sob a supervisão de um gestor de riscos, a ser designado por cada campus e unidade sistêmica 

de gestão. Esses gestores de riscos poderão compor o Núcleo de Gestão de Riscos (NGRIS), 

caso haja aprovação do Comitê de Gestão Estratégica do IFRN. Constará no relatório semestral 

de gestão de riscos, no mínimo: 

a) o número de riscos identificados; 

b) o número de processos tratados à luz da gestão de riscos; 

c) os riscos identificados, seu tipo e suas correlações com as metas do plano de 

ação anual da unidade e com os objetivos estratégicos da instituição; 

d) o alcance dos riscos quanto a mensuração dos níveis de impacto, 

probabilidade, confiança quanto aos procedimentos de controle, riscos de 

controle e riscos residuais.  

e) o desempenho da área de gestão de riscos quanto ao cumprimento das metas 

estabelecidas; 

f) e uma análise dos gestores de riscos das unidades quanto às principais ações 

realizadas ao longo do ano. Esse item, deverá ser considerado apenas para o 

Relatório Anual de Riscos, responsável por consolidar todas as informações 
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durante o exercício e considerará os pontos de atenção apresentados pelo 

IBGC; e 

g) considerações para compor os planos de auditoria interna. 

4.3.2.6 Sistematização dos pontos de atenção da metodologia de gestão de riscos proposta 

A metodologia de gestão de riscos proposta se materializará com o cumprimento das 

etapas e pontos de atenção em relação a cada uma das etapas informadas na figura a seguir: 

FIGURA 16 - Pontos de atenção da metodologia de gestão de riscos proposta 
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Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando as ferramentas do site canva.com. 

4.3.3 Ações propostas para a disseminação da Cultura de Gestão de Riscos no IFRN 

O IBGC apresenta que 

a cultura de riscos de uma organização decorre de sua identidade e diz respeito 
ao conjunto de seus padrões éticos, valores, atitudes e comportamentos aceitos 
e praticados, e à disseminação da gestão de riscos como parte do processo de 
tomada de decisão em todos os níveis (IBGC, 2017, p. 23) 

 

Dessa forma, destaca-se as seguintes ações, que poderão ser aprovadas nas várias 

unidades que compõe o IFRN ao longo da vigência do Plano Estratégico: 

a) Deverão ser inseridas, no planejamento anual da unidade, ações que impactem em 

disseminação do conhecimento acerca do gerenciamento de riscos, como cursos, 

treinamentos e eventos que possibilitem a participação da comunidade; e 

b) Planejar reuniões periódicas trimestrais ou semestrais, a critério da unidade, com 

a participação do gestor de riscos designado pela unidade, para promover a 

divulgação acerca das ações de gerenciamento de riscos e o impacto dessas ações 

na unidade. Essa reunião deve ter a participação de membros dos Conselhos 

Escolares e dos Colégios de Gestores da unidade.  
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O Comitê Estratégico, a cada ano, deverá informar à Auditoria Interna as ações de 

gerenciamento de riscos realizadas, o impacto dessas ações, as medidas tomadas e a indicação 

de quais áreas necessitam de maior acompanhamento quanto à realização do gerenciamento de 

riscos, de modo a permitir que esse órgão possa programar ações em seu plano de auditoria que 

visem contribuir com a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos nas várias unidades 

que compõe o IFRN. Por fim, enfatiza-se para a necessidade de que essas ações estejam 

presentes no planejamento anual e no relatório de gestão da unidade atendida. 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se, com a aplicação desse plano, que deverá ser aplicado no período de vigência 

do Plano de Desenvolvimento Institucional, isto é, até o ano de 2026, que o IFRN possa 

alavancar o seu nível de maturidade de forma progressiva. 

Ao longo desse percurso, o IFRN deverá realizar novas análises de maturidade para 

perceber o nível de evolução desta metodologia, possibilitando, assim, que após os dois 

primeiros anos de vigência da metodologia, todas as dimensões tenham evoluído um ou dois 

níveis, de modo tal que o contexto da maturidade da gestão de riscos no IFRN possa alcançar, 

no mínimo, o nível DEFININO, conforme caracterizado pela metodologia e apresentado na 

figura a seguir. 

 

FIGURA 17 - Consolidação dos resultados de maturidade de Gestão de Riscos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de IBGC, 2017, p. 38  

Em se concretizando esse resultado, espera-se,  
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a) Quanto à Estratégia de Gestão de Riscos: que o plano de gestão anual do IFRN 

contemple estratégias claras de disseminação da gestão de riscos, como 

treinamentos, eventos e reuniões periódicas, avaliação da estrutura e da evolução 

do desempenho organizacional, e que os dirigentes dos campi estejam envolvidos 

nesse processo;  

b) Quanto à Governança de Gestão de Riscos: a) que os órgãos criados pela política 

de gestão de riscos do IFRN possam avaliar e aprovar o plano proposto e que o 

processo de disseminação da cultura de gerenciamento possa iniciar com a 

promoção de programas de capacitação estabelecidos em todas unidades do IFRN; 

e b) que sejam definidos responsáveis locais para que o trabalho possa ser 

monitorado e avaliado continuamente após a sua implementação; 

c) Quanto à Política de Gestão de Riscos: que a metodologia de gestão de riscos possa 

ser aprovada e difundida no meio organizacional, não mais de forma isolada, mas 

de forma sistêmica e com estratégias definidas pelos comitês Estratégico e 

Gerencial, com o apoio do Núcleo de Gestão de Riscos; 

d) Quanto ao Processo de Gestão de Riscos: que o IFRN passe a ter uma abordagem 

baseada em riscos, executando de forma consistente todas as etapas do processo 

de gerenciamento de riscos, especialmente aqueles que tem relação direta com os 

objetivos organizacionais;  

e) Quanto à Linguagem de Riscos e Métodos de avaliações: que a metodologia possa 

ser aprovada como forma de padronizar os métodos de avalição dos riscos 

identificados; 

f) Quanto aos Sistemas, dados e modelos de informação: que o sistema de informação 

do IFRN possa receber o tratamento necessário para dispor de todas as ferramentas 

necessárias ao gerenciamento de riscos;  

g) Quanto à Cultura, Comunicação e treinamento, monitoramento e melhoria 

contínua: que a instituição passe a executar protocolos claros de comunicação e 

ações para disseminação da cultura de gerenciamento de ricos. 

 

A partir disso, será possível uma mudança institucional relacionada, especialmente, ao 

contexto da estratégia, da governança e da cultura institucional, de modo a permitir o 

aperfeiçoamento da linguagem de riscos da instituição; a ampliação do alcance da estrutura de 

governança já existente; a criação de novas estruturas, a exemplo da figura do gestor de riscos 
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proposto; e a promoção de uma mudança na cultura da instituição, com vistas a maximizar as 

oportunidades e diminuir as ameaças que permeiam o universo organizacional. 
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APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE E ESCLARECIMENTO 

O (A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do Grupo Focal que constitui 

instrumento de coleta de dados para o projeto de intervenção intitulado “Proposta de 

Metodologia de Gestão de Riscos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte”, a ser realizado no dia _____/___/2020, sala 

_________________________________________. 

Este projeto de intervenção está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde o 

pesquisador cursa o Mestrado Profissional em Gestão Pública. O mestrando Ismael Felix 

Coutinho Neto é, também, servidor do IFRN e é orientando da Professora Drª. Jomária Mata de 

Lima Alloufa, da UFRN. 

O projeto traz como objetivo geral, “Construir uma Proposta de Metodologia de 

Gestão de Riscos para o IFRN”, mecanismo da área da governança pública essencial para 

garantir à Instituição o alcance dos seus objetivos. Assim, para participar, o Senhor (a) deverá 

conceder uma entrevista, com discussão em grupo, que precisará ser gravada, com sua a 

autorização, para posterior transcrição e análise de conteúdo, com fins de obtenção de dados 

que possibilitem o desenvolvimento do trabalho e, assim, garantir que os objetivos deste 

trabalho sejam alcançados, tendo como resultado a construção de uma Metodologia de Gestão 

de Riscos a ser apresentada como proposta ao IFRN. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa são confidenciais, podendo ser divulgados 

apenas nos meios acadêmicos e científicos, e suas respostas serão tratadas de forma conjunta 

às demais informações obtidas, estando garantido o sigilo da sua participação, visando 

assegurar a sua privacidade e o anonimato, exceto com autorização expressa.  

Nesse caso, todas as folhas deverão ser rubricadas, postando assinatura nos campos 

indicados, o qual deverá ser impresso em duas vias, de modo que uma ficará com o(a) senhor(a) 

e outra com o pesquisador responsável.  

Importante ressaltar que a sua seleção para participar desta pesquisa ocorreu pelo fato 

de ser considerado um ator importante na sua área de atuação, a qual será aplicada a 

metodologia que se pretende construir com este trabalho, entretanto, sua participação não é 

obrigatória e, garante-se também a liberdade de recusar a responder qualquer questão que lhe 

cause constrangimento. Outrossim, a opção pela retirada do consentimento ou a recusa em 

participar da pesquisa não lhe causará nenhum prejuízo e/ou penalidade. 
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A sua participação não é remunerada, nem implicará em gastos, não havendo previsão 

de riscos. O Sr(a). tem o direito de pleitear indenização (em virtude de reparação a danos 

imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa.  

Se você aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas com o 

mestrando Ismael Felix Coutinho Neto, via e-mail: ismaelfelix@ufrn.edu.br, 

ismaelfcn@gmail.com, ou ainda por meio do telefone: (84) 99999-9961. 

 

Consentimento de Participação na Pesquisa 

 

Declaro que tenho mais de 18 anos de idade e após ter sido devidamente informado(a) 

e esclarecido(a) sobre a pesquisa, objetivo, importância, procedimentos, metodologia e técnicas 

nela envolvidas, além de ter ficado ciente de que não há a previsão de riscos e ciente de todos 

os meus direitos e, de forma voluntária, CONCORDO em participar do estudo intitulado 

“Proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte” e autorizo a divulgação nos meios acadêmicos e 

científicos das informações por mim fornecidas, desde que nenhum dado possibilite a minha 

identificação, exceto com minha autorização expressa. 

  

Natal/RN, _____ de _________________ de 2020. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

____________________________________ 

Ismael Felix Coutinho Neto 
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APENDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu,__________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa, “Proposta de Metodologia de Gestão de 

Riscos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte” 

poderá trazer e entender as técnicas que serão utilizadas para a coleta de dados, e estar ciente 

da necessidade de gravar a minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador 

Ismael Felix Coutinho Neto a gravar minha entrevista, em grupo focal, sem custos financeiros 

para nenhuma das partes.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso do pesquisador acima 

citado de me garantir os seguintes direitos:  

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;  

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para 

a pesquisa aqui proposta e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. A minha identidade não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas;  

4. Qualquer outra forma de utilizar essas informações só poderá ser feita com 

minha autorização;  

5. Os dados coletados serão guardados durante cinco anos, sob a 

responsabilidade do pesquisador. Depois desse período, serão destruídos.  

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e da transcrição de minha entrevista.  

 

Natal/RN, _____ de _________________ de 2020. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GRUPO FOCAL 

 
1. Questionário prévio para levantamento do perfil dos componentes do grupo focal (5 
minutos): 
 
1.1. Campus _____________________ 1.2. Setor de trabalho _________________________ 
1.3. Função de Direção/Coordenação (sim/não) __________  
1.4. Área de atuação: ________________________ 1.5. Tempo (anos, meses): _____________ 
1.6. Nível de conhecimento sobre gestão de riscos: (de 1 a 5): ______ 
1.7. Conheço a política de gestão de riscos do IFRN (sim ou não): _________ 
1.8. Quais os componentes da gestão de riscos consigo perceber no tratamento dos processos 
do meu setor: 

(   ) definição do contexto, escopo do gerenciamento de riscos 
(   ) identificação dos riscos 
(   ) análise dos riscos – causas e consequências 
(   ) avaliação dos riscos 
(   ) priorização dos riscos para respostas 
(   ) definição de respostas ao risco 
(   ) monitoramento e comunicação 

 
2.Questões acerca da maturidade em gerenciamento de riscos * (1 hora e 55 minutos): 
2.1. No plano estratégico, você poderia descrever ações, objetivos traçados, metas da Instituição 
quanto ao gerenciamento de riscos. Em sua concepção, quais metas e/ou objetivos deveriam ser 
definidos no plano estratégico da Instituição? 
2.2. Como você enxerga a definição de papeis e responsabilidades quanto às práticas de 
gerenciamento de riscos, no âmbito da Governança do IFRN? Que papeis precisam ser 
definidos e quem deve exercê-los? Como você percebe o papel do dirigente de unidade, do 
procurador federal e do auditor interno âmbito do gerenciamento de riscos? 
2.3. Fale sobre a política de gestão de riscos do IFRN. Você tem conhecimento quanto aos seus 
objetivos aos papeis que estão estabelecidos? Fale um pouco sobre eles. Foram publicizados 
adequadamente em sua opinião? Por quê? 
2.4. Na sua concepção, o seu setor desenvolve práticas de gerenciamento de riscos? Quais? O 
gerenciamento de riscos ou as práticas para o gerenciamento de riscos realizadas em seu setor, 
seguem algum normativo interno ou externo, segue um modelo? Fale sobre ele. Na sua 
concepção, você acha que o processo de gerenciamento de riscos poderia ser melhorado no seu 
setor? Como? 
2.5. Como você identifica os riscos? Como são avaliados ou mensurados? Algum método 
definido no âmbito da Instituição? Fale como ocorre. 
2.6. Descreva como se dá a captura de informações para o gerenciamento de riscos em seu setor 
e como essas informações são compartilhadas. Se não são, como você sugere que seja 
realizado? 
2.7. Em que medida você consegue perceber a gestão de riscos está inserida no contexto cultural 
do IFRN? Comente. 
2.8. Outras considerações que julgar necessárias (10 minutos). 
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APÊNDICE D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

 

Parnamirim, 09 de março de 2020 

Ilustríssimo Senhor Reitor do IFRN 

Eu, Ismael Felix Coutinho Neto, discente do Programa de Pós-Graduação em Gestão 

Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em nível de Mestrado 

Profissional, sob a matrícula 20181020718, orientado pela professora Dra. Jomária Mata de 

Lima Alloufa, venho pelo presente termo solicitar vossa autorização para realizar a pesquisa 

intitulada “Proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte”, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Esta pesquisa, trata de um levantamento diagnóstico sobre maturidade em gestão de 

riscos, para subsidiar o projeto de intervenção que tem como objetivo geral construir uma 

proposta de metodologia de gestão de riscos para o IFRN. Como o pesquisador é 

Administrador nesta Instituição, a pesquisa encontra-se intimamente relacionada com o seu 

fazer. Este estudo não apresenta riscos nem desconfortos aos sujeitos participantes do estudo 

(gestores e/ou servidores da Administração do IFRN). A coleta de dados será realizada durante 

o 1º trimestre de 2020.    
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 Espera-se com esta pesquisa, que o pesquisador possa contribuir para o cumprimento 

dos objetivos estratégicos da Instituição, em especial o objetivo que trata da implantação da 

gestão de riscos no âmbito do IFRN. 

 Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados no Projeto de Intervenção proposto, na 

publicação de artigos, dentre outros meios de divulgação do conhecimento científico, no 

entanto, assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado como nomes, 

endereços e outras informações pessoais dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Autorização Institucional 

 Eu, ______________________________________, Reitor do IFRN, declaro que fui 

informado dos objetivos da pesquisa acima descrita, e concordo em autorizar a execução da 

mesma nesta Instituição. Caso necessário, a qualquer momento como Instituição CO-

PARTICIPANTE desta pesquisa poderemos revogar esta autorização, se comprovada 

atividades que causem algum prejuízo à esta Instituição ou ainda, a qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta Instituição. Declaro também, que não 

recebemos qualquer pagamento por esta autorização bem como os participantes também não 

receberão qualquer tipo de pagamento. 

 Parnamirim, __ de _______ de 2020. 

 

_____________________ 

Pesquisador 

_____________________ 

Orientador 

_____________________ 

Responsável pela Instituição 
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APÊNDICE E – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS (MODELO) 
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