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1. INTRODUÇÃO 

Considerando o contexto atual, em que recursos estão cada vez mais escassos e a 

sociedade está cada vez mais atuante, é mandatório que a Administração Pública seja cada 

vez mais ágil e eficiente, sendo capaz de implementar políticas públicas e programas de 

governo que tragam melhores resultados para a população. Porém, na contramão dessa 

necessidade, em todas as instâncias de governo, não são raras as vezes em que metas e 

objetivos deixam de ser cumpridos e as expectativas da população acabam sendo frustradas, 

gerando críticas muitas vezes sem fundamento quanto à má aplicação de recursos públicos. 

Segundo BRASIL (2018), ao se analisarem as causas por trás das dificuldades da 

Administração Pública em corresponder aos anseios da população, depara-se não apenas 

com restrições orçamentárias e deficiências de diferentes naturezas, mas principalmente com 

a baixa capacidade para lidar com riscos. Com base nessa afirmação, faz-se necessária a 

gestão e o controle dos recursos públicos com base em gerenciamento de riscos de forma a 

minimizar os impactos negativos gerados com a baixa eficiência e qualidade na 

implementação de políticas públicas. 

A gestão de riscos é um processo que visa identificar e avaliar os riscos, planejando e 

implementando ações para minimizá-los ou evitá-los. É fundamental que os gestores 

responsáveis pela tomada de decisão em uma organização ou entidade pública entendam a 

teoria por trás da gestão de riscos e como isso afeta o processo de tomada de decisão. 

Em uma organização, todas as atividades estão susceptíveis a risco, sendo estes 

decorrentes da própria natureza da atividade ou de novas realidades externas e internas à 

organização. Logo, se uma organização pública deseja atingir de forma eficiente seus 

objetivos, deve atuar na gestão de riscos, identificando, analisando, avaliando, tratando e, 

posteriormente, monitorando para verificar se as medidas adotadas são ou foram adequadas. 

Outro ponto que deve ser destacado é que a gestão de risco não é atividade de um 

setor específico, pelo contrário, a gestão de risco é algo inerente ás atividades de governança 

e de gestão e contribui para a melhoria do gerenciamento de toda a organização. 

Diariamente, gestores governamentais tomam decisões que impactam suas 

organizações, a questão é como podemos garantir que essas decisões sejam tomadas de 

forma mais assertiva, minimizando os riscos de não atingimento dos resultados? A resposta 

é: implementar a cultura de gestão de riscos organizacional como subsídio à tomada de 

decisões. Essa ferramenta é uma das chaves para garantir e impulsionar os resultados das 
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organizações públicas. É por isso que gestores, de todos os níveis, precisam entender o papel 

da gestão de riscos na tomada de decisão. 

A gestão de riscos no setor público é algo que já é discutido há bastante tempo, porém 

ainda é pouco perceptível o uso dessa abordagem nos diversos entes da federação. Um dos 

motivos por trás da não aplicação dessa abordagem é a falta de material orientativo, 

processos definidos, estruturas de suporte, bem como a cultura organizacional voltada à 

gestão de risco. Todos esses fatores são degraus a serem alcançados para um melhor 

desempenho nos resultados e nas expectativas geradas pela população. Nessa linha, o 

material aqui apresentado tem o intuito de dar subsídios aos gestores municipais para que 

conheçam a aplicação de gestão de riscos com vista a obter melhores resultados nas diversas 

políticas e programas a serem implementados. 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

PARTE I – 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

 

 

 



 

   

 
 

14 
CGM: Avenida Dom Luis, 807 – 7º e 8º Andar • Meireles • CEP 60.160-230 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-6770 

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Uma forma de minimizar os impactos gerados por eventos incertos no atingimento dos 

objetivos de um órgão ou entidade é fazer com que sejam geridas ações como resposta à 

ocorrência desses eventos. A liderança tem a responsabilidade de supervisionar e gerenciar 

a tomada de decisões a partir da ocorrência de incertezas, cabendo-lhe direcionar, monitorar 

e avaliar a implantação de uma estrutura capaz de gerenciar as decisões a serem tomadas 

por conta de eventuais incertezas, sendo, assim, assegurada a eficácia no atingimento dos 

objetivos da organização. 

No intuito de desenvolver um método para tratar de forma procedimental os impactos 

gerados pelas incertezas é que surge a gestão de riscos. Sendo assim, a gestão de riscos 

pode ser conceituada como um conjunto de atividades coordenadas que visam dirigir 

e controlar uma organização em relação a potenciais eventos incertos. Nesse contexto, 

gerenciar riscos trata-se de desenvolver estratégias que envolvam ações preventivas para 

antecipar possíveis situações que impactem no atingimento de objetivos. 

Risco 

Segundo a ABNT (2018), risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. 

Um efeito é um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos, e pode 

abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. 

Para BRASIL (2018), risco é a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a 

realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os 

resultados pretendidos. É importante ressaltar que os riscos sempre irão existir 

independentemente da atenção que damos a eles, e que, se não gerenciados, podem 

comprometer o alcance de objetivos almejados. A cada tomada de decisão, a cada movimento 

que executamos ou deixamos de executar, alteramos a probabilidade de ocorrência de 

eventos futuros e, por conseguinte, ampliamos ou reduzimos o nível de riscos a que estamos 

expostos (adaptado de BRASIL, 2018). 

Já para o COSO (2013), risco é a possibilidade de que um evento ocorra e afete 

adversamente a realização dos objetivos. O que a ABNT (2018) definiu como sendo risco o 

COSO considera como sendo um evento. Um evento é um incidente ou uma ocorrência 

gerada com base em fontes internas ou externas, que afeta a realização dos objetivos. Os 

eventos podem causar impactos negativos, positivos ou ambos (INTOSAI, 2007). 
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Apetite a riscos 

Segundo a AMN (2013), o apetite a risco está relacionado com a quantidade e o tipo 

de risco que uma organização está preparada para buscar, reter ou assumir. Nessa mesma 

linha, BRASIL (2018 apud INTOSAI, 2007) define apetite a risco como a quantidade de 

risco em nível amplo que uma organização está disposta a aceitar na busca de seus 

objetivos. 

A aceitação a risco é algo pessoal de cada organização. Há organizações dispostas a 

aceitar maiores níveis de risco por avaliarem que os impactos positivos superam os negativos, 

enquanto outras não se sentem confortáveis com possíveis efeitos da incerteza sobre seus 

objetivos. Desse modo, diante de um mesmo risco, organizações podem ter diferentes 

respostas, a depender de sua maturidade e de suas experiências pregressas, de sua 

capacidade de evitar, mitigar ou potencializar sua ocorrência, bem como de reduzir ou tolerar 

seu impacto. 

Nível de risco 

Trata-se da magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das 

consequências (impacto) e de suas probabilidades. 

Risco inerente 

Risco inerente é o risco que uma organização terá de enfrentar na falta de medidas 

que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos. 

Nível de risco inerente 

O nível de risco inerente é o nível de risco antes da consideração das respostas que a 

organização adota para reduzir a probabilidade do evento ou os seus impactos nos objetivos, 

incluindo controles internos. 

Tolerância ao risco 

É a disposição da organização em suportar o risco após o tratamento do risco inerente, 

a fim de atingir seus objetivos. A tolerância ao risco está relacionada com a análise do nível 

de risco (probabilidade e impacto) acima do qual é desejável o tratamento do risco. 

Ao analisar o ambiente em que a organização está inserida, e tendo em vista os 

objetivos estabelecidos, pode-se decidir acerca de quais medidas ou controles internos 



 

   

 
 

16 
CGM: Avenida Dom Luis, 807 – 7º e 8º Andar • Meireles • CEP 60.160-230 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-6770 

podem ser adotados para tratar os potenciais riscos inerentes de forma a mantê-los em níveis 

compatíveis com o apetite e a tolerância. 

Risco residual 

Risco residual é aquele que ainda permanece após a resposta da administração. 

Considerando que não existe risco zero, é bom lembrar que restam, ao final da adoção das 

medidas mitigadoras, riscos residuais que precisam ser monitorados e mantidos dentro de 

limites compatíveis com os critérios de risco estabelecidos. 

A análise de riscos só se completa quando as ações que a gestão adota para 

respondê-los são também avaliadas, chegando-se ao nível de risco residual, o risco que ainda 

permanece depois de considerado o efeito das respostas adotadas pela gestão para reduzir 

a probabilidade e o impacto dos riscos inerentes. 

Política de gestão de riscos 

A política de gestão de riscos é a declaração das intenções e diretrizes gerais de uma 

organização relacionadas à gestão de riscos. 

De acordo com a ISO 31000:2018, convém que a alta direção e os órgãos de 

supervisão, onde aplicável, demonstrem e articulem o seu comprometimento contínuo com a 

gestão de riscos por meio de uma política ou outras formas que claramente transmitam os 

objetivos e o comprometimento com a gestão de riscos de uma organização. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

A apresentação de uma contextualização histórica é motivada por apresentar boas 

práticas já estabelecidas e consolidadas, evitando, assim, abordagens informais e empíricas 

de tratamento a riscos costumeiramente adotadas por organizações. Segundo a ABNT (2009 

apud BRASIL, 2018), adotar padrões e boas práticas estabelecidos em modelos reconhecidos 

é uma maneira eficaz de estabelecer uma abordagem sistemática, oportuna e estruturada 

para a gestão de riscos, que contribua para a eficiência e a obtenção de resultados 

consistentes. 

Segundo HUBBARD (2009 apud BRASIL, 2018), práticas relacionadas com a 

mitigação de riscos existiam na antiga Babilônia, a exemplo de indenizações em caso de 

perdas por roubos e inundações, ou a seleção, feita pelos primordiais banqueiros, de 

devedores com maior capacidade de honrar seus empréstimos. 

No período recente, atribui-se a Frank Knight a publicação, em 1921, de obra (Risk, 

Uncertainty and Profit) que se tornou referência por estabelecer conceitos, definir princípios e 

introduzir alguma sistematização ao tema (FRASER; SIMKINS, 2010 apud BRASIL, 2018). 

Em 1975, a revista Fortune publicou o artigo The Risk Management Revolution, um 

dos primeiros documentos a tratar o tema sob o enfoque corporativo e a atribuir à alta 

administração a responsabilidade por instituir políticas, supervisionar e coordenar as várias 

funções de riscos existentes em uma organização (FRASER; SIMKINS, 2010 apud BRASIL, 

2018). 

Nos anos 90, três documentos estabeleceram a base conceitual para a gestão de risco, 

tornando-se referências mundiais. O guia Internal Control - Integrated Framework, 

publicado em 1992, pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – COSO, guia também conhecido como COSO I, trouxe uma estrutura modelo 

para desenvolvimento, implementação e condução do controle interno, bem como para a 

avaliação de sua eficácia. Nessa versão, é dado uma pequena ênfase à gestão de risco, em 

que a avaliação de riscos é um dos cinco componentes do controle interno. Também em 1992, 

o relatório do Comitê Cadbury, do Reino Unido, atribuiu ao corpo governante superior das 

entidades a responsabilidade por definir a política de gestão de riscos, supervisionar o 

processo de gestão e assegurar que a organização entenda os riscos aos quais está exposta 

(CADBURY, 1992 apud BRASIL, 2018). Em 1995, esforço conjunto das entidades 

padronizadoras da Austrália e da Nova Zelândia resulta na publicação do primeiro modelo 
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padrão oficial para a gestão de riscos, a norma técnica Risk Management Standard, AS/NZS 

4360:1995. 

Após os anos 90, no início do Século XXI, houve a consolidação e disseminação de 

práticas de gestão de riscos corporativos e várias publicações se tornaram referências 

internacionais, dentre elas estão o The Orange Book, a lei Sarbanes-Oxley, o COSO-ERM, o 

Acordo de Basileia II, a AS/NZS 4360:2004 e a ISO 31000:2009. 

 

Figura 1: Linha do tempo das principais referências de gestão de risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O The Orange Book - Management of Risk - Principles and Concepts foi a principal 

referência do programa de gestão de riscos do governo do Reino Unido, iniciado em 2001. O 

modelo tem como vantagens, além de ser compatível com padrões internacionais de gestão 

de riscos, introduzir e tratar esse tema complexo de forma simples e abrangente (adaptado 

de BRASIL, 2018). 

Em 2002, um ano após o colapso da empresa Enron, decorrente de esquema 

gigantesco de ocultação e manipulação de dados contábeis e falhas em auditorias, os Estados 

Unidos aprovaram a chamada Lei Sarbanes-Oxley. Por meio dela, buscaram mitigar riscos, 

evitar a ocorrência de fraudes, proteger investidores e assegurar que as empresas que 

participam do mercado acionário norte-americano possuam estruturas e mecanismos 

adequados de governança (USA, 2002 apud BRASIL, 2018). 

Em 2004, o COSO publicou o Enterprise Risk Management - Integrated Framework 

(COSO-ERM ou COSO II), modelo de referência que estendeu o COSO I, tendo como foco a 

gestão de riscos corporativos. Em outros termos, acrescentaram-se ao COSO I três novos 

componentes (fixação de objetivos, identificação de eventos e resposta a risco), esses 

componentes tornaram o COSO II uma metodologia com um enfoque mais robusto em gestão 

de riscos corporativos. 
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Ainda em 2004, foi firmado o Acordo de Basileia II, aplicável a instituições bancárias 

em nível mundial, contendo requisitos específicos relacionados à gestão de riscos 

operacionais, e foi lançada versão atualizada e expandida da norma AS/NZS 4360. 

Em 2009, foi publicada a norma técnica ISO 31000 Risk Management – Principles and 

Guidelines, que provê princípios e boas práticas para um processo de gestão de riscos 

corporativos, aplicável a organizações de qualquer setor, atividade e tamanho, sendo 

considerada, atualmente, como uma das principais referências mundiais no tema. O modelo 

preconizado na ISO 31000 aprimorou os conceitos, as diretrizes e as práticas recomendadas 

em normas técnicas de aplicação local que a precederam, como a AS/ NZS 4360. A partir de 

2015, iniciou-se o processo de revisão da ISO 31000 (adaptado de BRASIL, 2018). 

Neste manual, iremos abordar, principalmente, as técnicas e os procedimentos 

presentes no COSO II – Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada; COSO 

GRC 2016 – Alinhando Risco com Estratégia e Desempenho; ISO 31000 – Gestão de Riscos 

– Princípios e Diretrizes. Esses modelos reconhecidos como referenciais internacionais 

devem ser utilizados para a institucionalização da gestão de risco no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza. 
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4. MODELOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

4.1 Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada (COSO II) 

Conforme foi dito anteriormente, o COSO II estendeu o escopo do COSO I, tendo como 

foco a gestão de riscos corporativos. Em outros termos, acrescentaram-se ao COSO I três 

novos componentes (fixação de objetivos, identificação de eventos e resposta a risco), além 

de trazer um avanço justamente quanto à categoria de objetivos estratégicos, pois de nada 

adiantaria as operações serem eficientes, os relatórios confiáveis e as leis e os regulamentos 

serem cumpridos, se não houvesse uma estratégia a ser alcançada. Essas mudanças deram 

origem ao guia Enterprise Risk Management – Integrated Framework (COSO II). 

 

Figura 2: Comparativo entre a estrutura do COSO I e COSO II. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O modelo é apresentado na forma de matriz tridimensional (cubo), demonstrando uma 

visão integrada dos componentes que os gestores precisam adotar para gerenciar os riscos 

de modo eficaz, no contexto dos objetivos e da estrutura de cada organização. 

Para compreendermos de forma didática as faces do cubo COSO e a inter-relação 

entre elas, na figura a seguir, são apresentados de maneira simplificada os tipos de itens 

presentes em cada uma de suas faces: 
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Figura 3: Itens presentes nas faces do cubo COSO. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Existe uma relação direta entre os objetivos (aquilo que a entidade busca alcançar), 

os componentes (o que é necessário para se atingir os objetivos) e os níveis da organização 

(as unidades operacionais e entidades legais, entre outras). Essa relação pode ser ilustrada 

na forma dos cubos apresentados anteriormente. 

A inter-relação das faces do cubo COSO é a chave para tornar uma organização mais 

eficiente e atingir seus objetivos. Quando os componentes de gerenciamento de riscos são 

robustos e bem desenvolvidos, terão participação fundamental no atingimento dos objetivos 

organizacionais que estão na face superior do cubo. Já para uma efetiva implementação dos 

componentes de gerenciamento de riscos, estes devem ter interferência em todos os níveis 

da organização. E todos os níveis da organização têm papel direto com o atingimento dos 

objetivos da organização. Sendo assim, para conseguirmos entender melhor essa inter-

relação, faz-se necessário detalharmos cada uma das faces. 

4.1.1 Objetivos organizacionais 

Tudo que se faz dentro de uma organização é no intuito de atingir seus objetivos. Com 

base na missão ou visão estabelecida por uma organização, a administração estabelece os 

planos principais, seleciona as estratégias e determina o alinhamento dos objetivos nos níveis 

da organização. A Estrutura do COSO apresenta quatro categorias de objetivos, o que permite 

às organizações se concentrarem em diferentes aspectos do gerenciamento de riscos para o 

atingimento desses objetivos: 
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Estratégico: Esses objetivos referem-se às metas no nível mais elevado. Alinham-se 

e fornecem apoio à missão ou à visão da organização. Todos os outros objetivos (operacionais, 

de comunicação e de conformidade) devem estar alinhados a eles. 

Operacional: Esses objetivos relacionam-se à eficácia e à eficiência das operações 

da entidade, inclusive as metas de desempenho financeiro e operacional e a salvaguarda de 

perdas de ativos. 

Comunicação: Esses objetivos relacionam-se a divulgações financeiras e não 

financeiras, internas e externas, podendo abranger os requisitos de confiabilidade, 

oportunidade, transparência ou outros termos estabelecidos pelas autoridades normativas, 

órgãos normatizadores reconhecidos, ou as políticas da entidade. 

Conformidade: Esses objetivos relacionam-se ao cumprimento de leis e 

regulamentações às quais a entidade está sujeita. 

Apesar de essas categorias serem distintas, elas se inter-relacionam, uma vez que 

determinado objetivo pode ser classificado em mais de uma categoria, tratam de 

necessidades diferentes da organização e podem permanecer sob a responsabilidade direta 

de diferentes executivos. 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no 

estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos 

em potencial capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis 

com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus 

objetivos (COSO, 2007). 

4.1.2  Componentes do gerenciamento de riscos corporativos 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo dinâmico. Por exemplo, a 

avaliação de riscos não apenas dará origem a uma resposta aos riscos, mas também poderá 

influenciar as atividades de controle e destacar o fato de reconsiderar tanto as necessidades 

de informação e de comunicação da organização quanto as suas atividades de monitoramento. 

Desse modo, o gerenciamento de riscos corporativos não é um processo rigorosamente em 

série, pelo qual um componente afeta apenas o seguinte; é um processo multidirecional e 

interativo, segundo o qual quase todos os componentes podem e realmente influenciam os 

demais. 
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O gerenciamento de riscos corporativos, segundo o COSO II, é constituído de oito 

componentes inter-relacionados, que se originam com base na maneira como a administração 

gerencia a organização e que se integram ao processo de gestão. Esses componentes são 

os seguintes: 

Ambiente interno 

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

riscos corporativos, o que propicia disciplina e estrutura. Esse ambiente influencia o modo 

pelo qual as estratégias e os objetivos são estabelecidos, os negócios são estruturados e os 

riscos são identificados, avaliados e geridos. Este influencia o desenho e o funcionamento 

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

atividades de monitoramento. 

O ambiente interno determina os conceitos básicos sobre a forma como os riscos serão 

vistos e abordados pelos empregados da organização. Sendo influenciado pela história e 

cultura de uma organização, o ambiente interno compreende muitos elementos: 

 A filosofia administrativa de uma organização no que diz respeito aos riscos; 

 o seu apetite a risco; 

 a supervisão do conselho de administração; 

 a integridade, os valores éticos e a competência do pessoal da organização; 

 a forma pela qual a administração atribui alçadas e responsabilidades, bem 

como organiza e desenvolve o seu pessoal. 

Embora todos os elementos sejam importantes, o grau de tratamento de cada um deles 

variará de acordo com a organização. 

Fixação de objetivos 

Os objetivos são fixados primeiramente no âmbito estratégico, estabelecendo uma 

base para os objetivos operacionais, de comunicação e o cumprimento de normas. Toda 

organização enfrenta uma variedade de riscos oriundos de fontes externas e internas, sendo 

a fixação de objetivos um pré-requisito à identificação eficaz de eventos, a avaliação de riscos 

e a resposta a risco. 

Ao orientar o seu enfoque, primeiramente, para os objetivos estratégicos e táticos, a 

organização estará pronta para definir os objetivos correlatos no âmbito da organização que, 
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por sua vez, são associados e integrados a objetivos mais específicos, que fluem em cascata 

por meio da organização para os subobjetivos estabelecidos para várias atividades 

operacionais. Com os objetivos fixados em todos os níveis da organização, pode-se identificar 

fatores críticos para seu êxito, esses fatores existem em qualquer nível da organização (uma 

entidade, unidade de negócios, função, departamento ou pessoa física). Para acompanhar 

esses objetivos, a administração também poderá identificar critérios de mensuração do 

desempenho com um enfoque voltado para os fatores críticos. A identificação de fatores 

críticos é fundamental para que as metas sejam alcançadas. 

A fixação de objetivos é uma precondição à identificação de evento, à avaliação de 

riscos e às respostas aos riscos. Em primeiro lugar, é necessário que os objetivos existam 

para que a administração possa identificar e avaliar os riscos quanto à sua realização, bem 

como adotar as medidas necessárias para administrá-los. O gerenciamento de riscos 

corporativos assegura que a administração adote um processo para estabelecer objetivos que 

propiciem suporte, alinhem-se com a missão da organização e sejam compatíveis com o 

apetite a risco. 

Identificação de eventos 

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

externas que afetam a implementação da estratégia ou a realização dos objetivos e que ainda 

não ocorreram. Podem ser positivos ou negativos. Os eventos negativos são denominados 

riscos, enquanto os positivos, oportunidades. 

Os eventos em potencial que podem impactar a organização devem ser identificados, 

uma vez que esses possíveis eventos, gerados por fontes internas ou externas, afetam a 

realização dos objetivos. A administração identifica os eventos em potencial que, se 

ocorrerem, afetarão a organização e determina se estes representam oportunidades ou se 

podem ter algum efeito adverso na sua capacidade de implementar adequadamente a 

estratégia e alcançar os objetivos. Eventos de impacto negativo, conforme dito, representam 

riscos que exigem avaliação e resposta da administração. Os eventos de impacto positivo 

representam oportunidades que são canalizadas de volta aos processos de fixação das 

estratégias e dos objetivos. 

Os eventos variam do óbvio ao obscuro, e vão de zero a altamente significativo. Para 

evitar que um evento deixe de ser percebido, recomenda-se identificá-lo de forma 

independente à da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e de seu impacto, que fazem 
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parte do tópico “Avaliação de Riscos”. Mesmo os eventos com possibilidade de ocorrência 

relativamente baixa não devem ser ignorados se o impacto na realização de um objetivo 

importante for elevado. 

Uma infinidade de fatores externos e internos impulsiona os eventos que afetam a 

implementação da estratégia e o cumprimento dos objetivos. Como parte do gerenciamento 

de riscos corporativos, a administração reconhece a importância de compreender esses 

fatores e o tipo de evento que pode emanar deles. Os fatores externos incluem os seguintes: 

econômicos, ambientais, políticos, sociais, tecnológicos etc. Os fatores internos incluem os 

seguintes: infraestrutura, pessoal, processo, tecnologia etc. 

A identificação dos fatores externos e internos é útil para a constatação efetiva dos 

eventos. Uma vez identificados os principais fatores, a administração poderá considerar o seu 

significado e concentrar-se nos eventos capazes de afetar a realização dos objetivos. 

Além de constatados no âmbito da organização, os eventos também devem ser 

identificados no nível da atividade. Esse procedimento contribui para orientar o enfoque do 

gerenciamento de riscos às principais unidades de negócios ou funções. 

Avaliação de riscos 

A avaliação de riscos envolve um processo dinâmico e interativo para identificar e 

avaliar os riscos à realização dos objetivos. Embora o termo “avaliação de riscos” tenha sido 

usado em conexão com uma atividade realizada, uma única vez, no contexto de “avaliação 

de riscos corporativos”, o componente de “avaliação de riscos” é uma interação contínua e 

repetida das ações que ocorrem em toda a organização. 

Uma condição prévia à avaliação de riscos é o estabelecimento de objetivos, ligados 

aos diferentes níveis da entidade. A avaliação de riscos permite que uma organização 

considere até que ponto eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. A 

administração avalia os eventos com base em duas perspectivas – probabilidade e impacto – 

e, geralmente, utiliza uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. A 

probabilidade representa a possibilidade de que um determinado evento ocorrerá, enquanto 

o impacto representa o seu efeito. 

A determinação do grau de atenção depende da avaliação de uma série de riscos que 

uma organização enfrenta, e isso é uma tarefa difícil e desafiadora. A administração 

reconhece que um risco com reduzida probabilidade de ocorrência e baixo potencial de 
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impacto, geralmente, não requer maiores considerações. Por outro lado, um risco com 

elevada probabilidade de ocorrência e um potencial de impacto significativo demanda atenção 

considerável. 

Geralmente, as estimativas de probabilidade e grau de impacto de riscos são 

conduzidas utilizando dados de eventos passados observáveis, os quais fornecem uma base 

mais objetiva do que as estimativas inteiramente subjetivas. 

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

técnicas qualitativas e quantitativas. Geralmente, a administração emprega técnicas 

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

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

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

técnicas quantitativas requerem mais esforço e rigor, em contrapartida prestam maior precisão 

que as técnicas qualitativas. Já ao usar técnicas qualitativas para obter a probabilidade e o 

impacto de eventos de risco, as organizações podem utilizar entrevistas e seminários no 

intuito de obter consenso. 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. 

O exame da relação entre a probabilidade e o impacto dos riscos representa uma 

importante responsabilidade gerencial. A avaliação de riscos é aplicada primeiramente aos 

riscos inerentes. O gerenciamento de riscos corporativos eficaz requer que a avaliação de 

risco seja efetuada em relação aos riscos inerentes e, também, à resposta a riscos. 

Resposta a riscos 

Após a avaliação dos riscos, a administração determina como responderá a estes. As 

respostas incluem evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar os riscos. Ao considerar a resposta, 

a administração avalia o efeito sobre a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, assim 

como os custos e benefícios, selecionando, dessa forma, uma resposta que mantenha os 

riscos residuais dentro das tolerâncias a risco desejadas. 

As categorias de respostas a riscos podem ser definidas da seguinte forma: 

Evitar – Descontinuação das atividades que geram os riscos. 

Reduzir – São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, 

ou, até mesmo, ambos. 
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Compartilhar – Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência 

ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas comuns compreendem na 

aquisição de seguro, ou a terceirização de uma atividade. 

Aceitar – Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto 

dos riscos. 

Na avaliação das opções de resposta, a administração considera o efeito da 

probabilidade e do impacto do risco, reconhecendo que uma determinada resposta poderá 

afetar, de forma diferente, a probabilidade e o impacto do risco. 

Outro ponto a se considerar ao avaliar as respostas aos riscos, em razão da limitação 

de recursos, são os custos e os benefícios relativos às opções de respostas alternativas ao 

risco. Quanto aos benefícios, frequentemente, implica uma avaliação mais subjetiva, porém o 

benefício de uma resposta a risco pode ser avaliado no contexto do benefício associado com 

a realização do objetivo correspondente. 

As oportunidades levantadas na etapa de identificação de eventos também podem ser 

consideradas como novas oportunidades para a organização. A administração poderá 

identificar respostas inovadoras, as quais podem emergir quando as opções de resposta a 

riscos atingem o limite da eficácia e quando refinamentos posteriores possibilitarão apenas 

mudanças marginais ao impacto ou à probabilidade do risco. 

Atividades de controle 

As atividades de controle são ações estabelecidas por meio de políticas e 

procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela 

administração para mitigar os riscos à realização dos objetivos. São políticas, pois devem 

estabelecer aquilo que deverá ser feito, e são procedimentos para fazer com que as políticas 

sejam cumpridas. Elas direcionam as ações individuais na implementação das políticas de 

gestão de riscos, diretamente ou mediante a aplicação de tecnologia, a fim de assegurar que 

as respostas aos riscos sejam executadas. 

As atividades de controle são desempenhadas em todos os níveis da entidade e 

podem ser classificadas com base na natureza dos objetivos da organização aos quais os 

riscos de estratégia, operação, comunicação e cumprimento de diretrizes estão associados. 

Podem ter natureza preventiva, que evitam a concretização de determinadas ações, ou de 

detecção, que identificam outras ações discrepantes oportunamente. 
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Existe uma variedade de descrições distintas quanto aos tipos de atividades de 

controle, inclusive as preventivas, as detectivas, as manuais, as computadorizadas e as de 

controles administrativos. A meta dessas atividades é reforçar o cumprimento de planos de 

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

objetivos. Pode-se citar algumas, dentre várias, atividades de controle comumente 

executadas pelo pessoal em vários níveis organizacionais: revisões da alta direção, 

administração funcional direta ou de atividade, processamento da informação, controles 

físicos, indicadores de desempenho, segregação de funções etc. 

As Atividades de Controle devem estar integradas com as respostas a riscos. 

Geralmente, implementa-se uma combinação de controles para tratar das respostas 

relacionadas a riscos. Ao selecionar as respostas aos riscos, a administração identifica as 

atividades de controle necessárias para assegurar que estas sejam executadas de forma 

adequada e oportuna. Ao selecionar as atividades de controle, a administração considera a 

forma como essas atividades se relacionam entre si. Em alguns casos, uma única atividade 

de controle aborda diversas respostas a riscos. Em outros, diversas atividades de controle 

são necessárias para apenas uma resposta a risco. E, ainda, em outras situações, a 

administração poderá constatar que as atividades de controle existentes são suficientes para 

assegurar a execução eficaz das novas respostas a riscos. 

As atividades de controle são importantes elementos do processo por meio do qual 

uma organização busca atingir os objetivos do negócio. Elas não são executadas 

simplesmente por executar ou por parecer a coisa “certa ou apropriada” a ser feita. As 

atividades de controle servem como mecanismos de gestão do cumprimento dos objetivos 

organizacionais. 

Informação e Comunicação 

A informação é necessária para que a entidade cumpra responsabilidades de controle 

interno a fim de apoiar a realização de seus objetivos. As informações são importantes em 

todos os níveis de uma organização, para identificar, avaliar e responder a riscos, administrá-

los e alcançar seus objetivos. As informações pertinentes são identificadas, coletadas e 

comunicadas de forma coerente e no prazo, a fim de permitir que as pessoas cumpram as 

suas responsabilidades. 

As informações originam-se de muitas fontes – internas e externas, e nas formas 

quantitativas e qualitativas – e facilitam as respostas às condições alteradas. Um dos desafios 
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que se apresenta à administração é o processamento e a depuração de grandes volumes de 

dados em informações úteis. Esse processo analisa e relata as informações relevantes. 

O desenho da arquitetura de um sistema de informações e a aquisição de tecnologia 

são aspectos importantes da estratégia de uma organização, e as opções em relação à 

tecnologia podem ser críticas à realização dos objetivos. Para muitas organizações, o 

desenvolvimento dos sistemas de informação melhora a capacidade de mensurar e monitorar 

o desempenho, bem como permite apresentar informações analíticas no âmbito de toda a 

organização. Contudo, a crescente dependência em relação aos sistemas de informações nos 

níveis estratégico e operacional gera novos riscos que necessitam ser integrados à 

administração de riscos. 

Outro ponto importante é a confiabilidade dos dados gerados, em face da crescente 

dependência em relação a sistemas e infraestrutura de dados informatizados, este ponto 

torna-se um fator crítico. Dados imprecisos podem gerar riscos não identificados ou 

avaliações deficientes e decisões gerenciais inadequadas. 

Já a comunicação é inerente a todos os sistemas de informações. A comunicação é o 

processo contínuo e interativo de proporcionar, compartilhar e obter as informações 

necessárias. Os sistemas de informações devem fornecer informações ao pessoal apropriado 

para que este possa realizar suas atividades operacionais, de comunicação e de 

conformidade. Porém, a comunicação também deve ocorrer em um sentido mais amplo, 

tratando de expectativas, responsabilidades de indivíduos e grupos, bem como de outras 

questões importantes. 

A comunicação interna é o meio pelo qual as informações são transmitidas para a 

organização, fluindo em todas as direções da entidade. Ela permite que os funcionários 

recebam uma mensagem clara da alta administração de que as responsabilidades do 

gerenciamento de riscos corporativos devem ser levadas a sério. As pessoas deverão ter uma 

forma de comunicar informações significativas dos escalões inferiores aos superiores. 

Na comunicação interna, a administração deve fornecer comunicações específicas e 

dirigidas que abordam as expectativas de comportamento e as responsabilidades do pessoal. 

Isso inclui uma clara definição da filosofia e da abordagem do gerenciamento de riscos 

corporativos, além de uma clara delegação de autoridade. A comunicação referente aos 

processos e aos procedimentos deverá alinhar-se e apoiar a cultura desejada. 
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As comunicações devem transmitir com eficácia: 

 A importância e a pertinência do gerenciamento de riscos corporativos eficaz; 

 os objetivos da organização; 

 o apetite a riscos e a respectiva tolerância; 

 uma linguagem comum de riscos; 

 as funções e as responsabilidades do pessoal ao conduzir e apoiar os 

componentes do gerenciamento de riscos corporativos. 

Todos os empregados, especialmente os indivíduos aos quais foram atribuídas 

importantes responsabilidades de gestão operacional ou financeira, necessitam receber uma 

mensagem clara e eficaz da alta administração alertando que o gerenciamento de riscos 

corporativos deve ser levado a sério. 

A comunicação externa apresenta duas vertentes: permite o recebimento, pela 

organização, de informações externas significativas e proporciona informações a partes 

externas em resposta a requisitos e expectativas. 

Deve haver uma comunicação eficaz com terceiros, como fornecedores, órgãos 

externos e cidadãos. Por meio de canais de comunicação abertos, cidadãos, fornecedores e 

outros órgãos/entidades podem fornecer informações altamente significativas referentes aos 

serviços prestados pela organização, possibilitando, assim, a abordagem da organização em 

relação à evolução das exigências ou preferências do cidadão. 

Por exemplo, reclamações da população ou de fornecedores relacionadas a serviços 

prestados, recebimentos ou outras atividades, geralmente, indicam a existência de problemas 

operacionais e, possivelmente, erros ou fraudes. A administração deverá estar sempre pronta 

para reconhecer as implicações dessas circunstâncias, investigar e adotar as medidas 

corretivas necessárias, tendo em mente o impacto destas sobre os objetivos almejados. 

As informações geradas no decorrer das atividades operacionais são geralmente 

comunicadas pelos canais normais aos superiores imediatos. Estes, por sua vez, podem 

estender a comunicação em direção ascendente ou lateral na organização, de modo que as 

informações acabem nas mãos de pessoas que podem e devem atuar em relação a estas. 

Canais de comunicação alternativos também devem existir para o relato de informações 

sensíveis, como atos ilegais ou impróprios. As constatações de deficiências no gerenciamento 

de riscos corporativos comumente devem ser relatadas não apenas à pessoa responsável 
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pela função ou atividade em questão, como também pelo menos a um nível de chefia acima 

dessa pessoa. Esse nível de chefia superior fornece o necessário suporte ou supervisão para 

a adoção de medidas corretivas e ele é orientado a comunicar-se com outras pessoas na 

organização, cujas atividades podem ser afetadas. Caso o efeito da constatação estenda-se 

além dos limites da organização, o relatório deverá também fazer o mesmo e ser dirigido a 

um nível suficientemente elevado para assegurar que medidas apropriadas serão tomadas. 

Monitoramento 

O gerenciamento de riscos corporativos de uma organização modifica-se com o passar 

do tempo. As respostas a risco que se mostravam eficazes anteriormente podem tornar-se 

inócuas; as atividades de controle podem perder a eficácia ou deixar de ser executadas; ou 

os objetivos podem mudar. Essas modificações podem ser causadas pela chegada de novos 

profissionais, pelas mudanças na estrutura ou no direcionamento da organização ou, ainda, 

pela introdução de novos processos. Diante dessas mudanças, a administração necessita 

determinar se o funcionamento do gerenciamento de riscos corporativos permanece eficaz. 

Sendo assim, o gerenciamento de riscos corporativos deve ser monitorado, avaliando-se a 

presença e o funcionamento de seus componentes ao longo do tempo. Essa tarefa é realizada 

mediante atividades contínuas de monitoramento, avaliações independentes ou uma 

combinação de ambas. 

Como dito, o monitoramento pode ser conduzido de duas maneiras: mediante 

atividades contínuas ou de avaliações independentes. Geralmente, os mecanismos de 

administração de riscos corporativos são estruturados para fazer o próprio monitoramento de 

forma contínua, no mínimo até um certo ponto. Quanto maior o alcance e a eficácia do 

monitoramento contínuo, menor a necessidade de avaliações independentes. Fica a critério 

da administração definir a frequência necessária de avaliações independentes, de forma a ter 

garantia razoável da eficácia do gerenciamento de riscos corporativos. Ao fazer essa 

determinação, a administração leva em conta a natureza e a extensão das mudanças que 

estão ocorrendo, os riscos associados, a competência e a experiência do pessoal que 

implementa as respostas a risco e os controles pertinentes, além dos resultados do 

monitoramento contínuo. Via de regra, uma combinação de monitoramento contínuo e 

avaliações independentes será capaz de assegurar que o gerenciamento de riscos 

corporativos mantenha a sua eficácia com o passar do tempo. 



 

   

 
 

32 
CGM: Avenida Dom Luis, 807 – 7º e 8º Andar • Meireles • CEP 60.160-230 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-6770 

O monitoramento contínuo deve ser incorporado às atividades normais e repetitivas 

de uma organização. Ele também é conduzido em tempo real, responde dinamicamente a 

mudanças nas condições e está firmemente arraigado na organização. Consequentemente, 

ele é mais eficaz do que as avaliações independentes. Ainda assim, muitas organizações que 

possuem sistemas complexos de atividades de monitoramento contínuo realizam 

periodicamente avaliações independentes do seu gerenciamento de riscos corporativos. 

4.1.3 Níveis da organização 

As atividades de gestão de risco e controle interno devem ser desempenhadas em 

todos os níveis da entidade, em vários estágios dentro dos processos corporativos. Em razão 

de o gerenciamento de riscos corporativos ser uma das atividades de todo o processo de 

gestão, os componentes dessa estrutura são discutidos no contexto das ações da direção ao 

administrar uma unidade negócio ou toda uma organização. 

O gerenciamento de riscos corporativos é efetuado pelo conselho de administração, 

pela diretoria executiva e pelos demais empregados. É realizado pelas pessoas de uma 

organização, mediante o que fazem e o que dizem. São as pessoas que estabelecem a 

missão, a estratégia e os objetivos da organização e implementam os mecanismos de 

gerenciamento de riscos corporativos. 

Da mesma forma, a gestão de riscos afeta as ações das pessoas, uma vez que 

reconhece que estas nem sempre entendem, se comunicam ou desempenham suas funções 

de forma consistente. 

Essas realidades intervêm e são influenciadas pelo gerenciamento de riscos 

corporativos. Cada pessoa possui um ponto único de referência que atua sobre o modo pelo 

qual essa pessoa identifica, avalia e responde a riscos. O gerenciamento de riscos 

corporativos proporciona os mecanismos necessários para ajudar as pessoas a entender o 

risco no contexto dos objetivos da organização. As pessoas devem conhecer suas 

responsabilidades e seus limites de autoridade. Do mesmo modo, deverá haver uma 

associação clara e estreita entre os deveres das pessoas e como elas os cumprem no tocante 

à estratégia e aos objetivos da organização. 

Todos os membros de uma organização possuem alguma responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos corporativos. Há o papel do gestor máximo da organização, que é o 

responsável principal e deve assumir a sua “titularidade”. Os diretores/coordenadores e 

gerentes devem apoiar a filosofia de administração de riscos, promover o cumprimento do 
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apetite a riscos e administrar os riscos dentro de suas esferas de responsabilidade e 

adequabilidade às tolerâncias a riscos. A diretoria executiva deve fornecer uma importante 

supervisão à administração de riscos corporativos. As demais pessoas são responsáveis pelo 

gerenciamento de riscos corporativos, seguindo políticas e protocolos estabelecidos. 

Ao aplicar o gerenciamento de riscos corporativos, deverão ser examinadas as 

atividades em todos os níveis da organização. O gerenciamento de riscos corporativos requer 

que a organização adote uma visão de portfólio dos riscos, procedimento que poderá exigir a 

participação de cada um dos gerentes responsáveis por unidades de negócios, funções, 

processos ou outras atividades que envolvam avaliação de risco. O gerenciamento de riscos 

corporativos também se aplica a projetos especiais e a novas iniciativas que talvez não 

disponham de um local designado na hierarquia ou no organograma da organização. 

4.2 Revisão do COSO-ERM 

Em 2017, ocorreu a revisão do COSO II ou COSO-ERM: Enterprise Risk Management: 

Integrating with Strategy and Performance (COSO, 2017), também denominado Framework, 

ressaltando a importância de se considerar o risco tanto no processo de definição das 

estratégias como na melhoria da performance. O documento estabelece que o 

“gerenciamento de riscos corporativos não é uma função ou um departamento. É a 

cultura, as competências e as práticas que as organizações integram à execução e 

definição da estratégia, com o objetivo de gerenciar o risco na criação, preservação e 

na realização de valor”. 

O novo Framework revisa e atualiza os componentes do COSO II, adota princípios, 

simplifica suas definições, enfatiza o papel da cultura e melhora o foco no valor, isto é, como 

as organizações criam, preservam e realizam valor, inserindo a gestão de riscos em três 

dimensões que são fundamentais à gestão de uma organização: (1) missão, visão e valores 

fundamentais; (2) objetivos estratégicos e de negócios; e (3) ganhos de desempenho. 

O modelo explora a gestão da estratégia e dos riscos corporativos a partir de três 

perspectivas diferentes, tornando mais claras as responsabilidades da governança e da alta 

administração no seu papel de supervisionar e no seu dever de se envolver no processo de 

gerenciamento do risco corporativo de modo efetivo. O novo modelo explora a gestão da 

estratégia e dos riscos a partir de três perspectivas, quais sejam: 

 Possibilidade de os objetivos estratégicos e de negócios não se alinharem com 

a missão, a visão e os valores fundamentais da organização; 
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 As implicações da estratégica escolhida; e 

 Os riscos na execução da estratégia. 

O primeiro deles, a possibilidade de desalinhamento entre a estratégia e a missão, a 

visão e os valores fundamentais da organização, é essencial para as decisões que servem 

como base para definição da estratégia. Toda organização tem uma missão, uma visão e 

valores fundamentais que definem o que ela procura atingir e como quer conduzir seus 

negócios. Algumas organizações demonstram ser reticentes quanto à adoção ampla dos seus 

códigos e valores corporativos. Entretanto, já ficou demonstrado que missão, visão e valores 

fundamentais são importantes – ainda mais quando se trata de gerenciar riscos e manter-se 

resiliente em períodos de mudanças relevantes. A estratégia escolhida precisa suportar a 

missão e a visão da organização. Uma estratégia desalinhada aumenta a possibilidade de a 

organização não conseguir concretizar sua missão e sua visão, ou comprometer seus valores, 

mesmo que a estratégia seja executada satisfatoriamente. Por esses aspectos, o 

gerenciamento de riscos corporativos considera a possibilidade de a estratégia estar 

desalinhada com a missão e a visão da organização. 

O outro aspecto são as implicações da estratégia escolhida. Quando a administração 

formula uma estratégia e estuda as alternativas em conjunto com o conselho, decisões são 

tomadas levando em conta os trade-offs inerentes à estratégia. Cada estratégia alternativa 

tem um perfil de risco próprio – essas são as implicações que emanam da estratégia. O 

conselho e a administração precisam determinar se a estratégia funciona levando em conta o 

apetite ao risco da organização e como ela direcionará a organização a definir objetivos e 

alocar recursos com eficiência. 

O gerenciamento de riscos corporativos envolve tanto entender as implicações da 

estratégia e a possibilidade de seu eventual desalinhamento, como gerenciar os riscos 

associados aos objetivos de negócio. A figura a seguir ilustra essas considerações no contexto 

da missão, da visão e dos valores fundamentais, e como determinantes dos direcionadores 

estratégicos e da performance da entidade. 
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Figura 4: Considerações no contexto da missão, da visão e dos valores fundamentais, e 
como determinantes dos direcionamentos estratégicos e da performance da entidade. 

 
Fonte: Adaptado de COSO, 2017. 

 

O gerenciamento de riscos corporativos, como é tipicamente praticado, ajuda muito as 

organizações a identificar, avaliar e gerenciar os riscos da estratégia. No entanto, as causas 

mais importantes de destruição de valor residem na possibilidade de a estratégia não 

suportar a missão e a visão da entidade, e nas implicações decorrentes da estratégia 

escolhida. 

O gerenciamento de riscos corporativos destaca a escolha da estratégia. A definição 

de uma estratégia demanda um processo decisório estruturado que analise os riscos e alinhe 

os recursos com a missão e a visão da organização. 

O novo modelo melhora o alinhamento da gestão de riscos com a gestão do 

desempenho, explorando como as práticas de gestão de riscos apoiam a identificação e 

avaliação de riscos que impactam o desempenho, elevando a necessidade de definir 

variações aceitáveis no desempenho, também denominadas tolerâncias a risco. 

O gerenciamento de riscos corporativos, integrado com estratégia e performance, 

realça a importância do gerenciamento de riscos corporativos no planejamento estratégico e 

da sua incorporação em toda a organização – porque o risco influencia e alinha estratégia e 

performance em todos os departamentos e funções. 
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Figura 5: Gerenciamento de riscos corporativos integrado com estratégia e performance. 

 
Fonte: Adaptado de COSO, 2017. 

 

O modelo revisado reduz de oito para cinco os componentes da gestão de riscos: (1) 

governança e cultura; (2) estratégia e definição de objetivos; (3) desempenho; (4) revisão e 

monitoramento; e (5) informação, comunicação e divulgação. Os cinco componentes do novo 

Framework proposto por COSO (2017) se combinam em um conjunto de 20 princípios que 

abrangem desde a governança até o monitoramento. Eles descrevem práticas que podem ser 

aplicadas de diferentes formas nas organizações, independentemente do seu tamanho, tipo 

ou setor econômico. 

A adoção dos princípios pode trazer ao mais alto nível de liderança e à administração 

uma razoável segurança de que a organização é capaz de gerenciar de modo aceitável os 

riscos associados à estratégia e aos objetivos de negócios. 

A seguir, são apresentados os 20 princípios organizados em cinco componentes inter-

relacionados, e ao final é apresentado um quadro resumo: 

4.2.1 Governança e cultura 

A governança dá o tom da organização, reforçando a importância e instituindo 

responsabilidades de supervisão sobre o gerenciamento de riscos corporativos. A cultura diz 

respeito a valores éticos, a comportamentos esperados e ao entendimento do risco em toda 

a entidade. Este componente nos remete ao conceito presente no componente do COSO 

II: Ambiente Interno. 
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Princípios relacionados à Governança e cultura: 

 Exercer supervisão do risco por intermédio do conselho: O conselho de 

administração supervisiona a estratégia e cumpre responsabilidades de 

governança para ajudar a administração a atingir a estratégia e os objetivos de 

negócio. 

 Estabelecer estruturas operacionais: A organização estabelece estruturas 

operacionais para atingir a estratégia e os objetivos de negócio. 

 Definir a cultura desejada: A organização define os comportamentos 

esperados que caracterizam a cultura desejada pela entidade. 

 Demonstrar compromisso com os valores fundamentais: A organização 

demonstra compromisso com os valores fundamentais da entidade. 

 Atrair, desenvolver e reter pessoas capazes: A organização tem o 

compromisso de formar capital humano de acordo com a estratégia e os 

objetivos de negócio. 

4.2.2 Estratégia e definição de objetivos 

O gerenciamento de riscos corporativos, a estratégia e a definição de objetivos atuam 

juntos no processo de planejamento estratégico. O apetite a risco é estabelecido e alinhado 

com a estratégia; os objetivos de negócios colocam a estratégia em prática e, ao mesmo 

tempo, servem como base para identificar, avaliar e responder aos riscos. Este componente 

nos remete ao conceito presente no componente do COSO II: Fixação de Objetivos. 

Princípios relacionados à Estratégia e definição de objetivos: 

 Analisar o contexto de negócios: A organização leva em conta os possíveis 

efeitos do contexto de negócios sobre o perfil de riscos. 

 Definir o apetite a risco: A organização define o apetite a riscos no contexto 

da criação, da preservação e da realização de valor. 

 Avaliar estratégias alternativas: A organização avalia estratégias alternativas 

e seu possível impacto no perfil de riscos. 

 Formular objetivos de negócios: A organização considera o risco enquanto 

estabelece os objetivos de negócio nos diversos níveis, que se alinham e 

suportam a estratégia. 
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4.2.3 Desempenho 

Os riscos que podem impactar a realização da estratégia e dos objetivos de negócios 

precisam ser identificados e avaliados. Os riscos são priorizados com base no grau de 

severidade, no contexto do apetite a risco. A organização determina as respostas aos riscos 

e, por fim, alcança uma visão consolidada do portfólio e do montante total dos riscos 

assumidos. Os resultados desse processo são comunicados às principais partes interessadas 

envolvidas com a supervisão dos riscos. Este componente nos remete aos conceitos 

presentes nos componentes do COSO II: Identificação de Eventos, Avaliação de Riscos, 

Resposta a Riscos e uma parte das Atividades de Controle. 

Princípios relacionados ao Desempenho: 

 Identificar o risco: A organização identifica os riscos que impactam a 

execução da estratégia e os objetivos de negócio. 

 Avaliar a severidade do risco: A organização avalia a severidade do risco. 

 Priorizar os riscos: A organização prioriza os riscos como base para a seleção 

das respostas a eles. 

 Implementar respostas aos riscos: A organização identifica e seleciona 

respostas aos riscos. 

 Adotar uma visão de portfólio de riscos: A organização adota e avalia uma 

visão consolidada do portfólio de riscos. 

4.2.4 Revisão e Monitoramento 

Ao analisar sua performance, a organização tem a oportunidade de refletir sobre até 

que ponto os componentes do gerenciamento de riscos corporativos estão funcionando bem 

ao longo do tempo e no contexto de mudanças relevantes e quais correções são necessárias. 

Este componente nos remete aos conceitos presentes nos componentes do COSO II: 

Monitoramento e uma parte das Atividades de Controle. 

Princípios relacionados à Revisão e Monitoramento: 

 Avaliar mudanças importantes: A organização identifica e avalia mudanças 

capazes de afetar de forma relevante a estratégia e os objetivos de negócios. 

 Analisar riscos e performance: A organização analisa a performance da 

entidade e considera o risco como parte desse processo. 
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 Buscar o aprimoramento no gerenciamento de riscos corporativos: A 

organização busca o aprimoramento contínuo do gerenciamento de riscos 

corporativos. 

4.2.5 Informação, Comunicação e Divulgação 

O gerenciamento de riscos corporativos demanda um processo contínuo de obtenção 

e compartilhamento de informações precisas, provenientes de fontes internas e externas, 

originadas das mais diversas camadas e processos de negócios da organização. Este 

componente nos remete aos conceitos presentes nos componentes do COSO II: 

Informações e Comunicações. 

Princípios relacionados à Informação, Comunicação e Divulgação: 

 Alavancar sistemas de informação: A organização maximiza a utilização dos 

sistemas de informação e tecnologias existentes na entidade para impulsionar 

o gerenciamento de riscos corporativos. 

 Comunicar informações sobre riscos: A organização utiliza canais de 

comunicação para suportar o gerenciamento de riscos corporativos. 

 Divulgar informações de riscos, cultura e desempenho: A organização 

elabora e divulga informações sobre riscos, cultura e performance, abrangendo 

todos os níveis e a entidade como um todo. 

 
Figura 6: Quadro resumo com os 5 componentes combinados com 20 princípios que 
abrangem desde práticas de governança até práticas de monitoramento. 

 
 

Fonte: Adaptado de COSO, 2017. 
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4.3 ABNT NBR ISO 31000: Gestão de Riscos – Diretrizes 

A norma ABNT NBR ISO 31000:2018, ou simplesmente denominada de ISO 31000, 

foi elaborada na Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos (ABNT/CEE-063). Essa 

norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 31000:2018, 

que foi elaborada pelo Technical Committee Risk Management (ISO/TC 262), conforme 

ISO/IEC Guide 21-1:2005. A norma fornece princípios e diretrizes para gerenciar qualquer tipo 

de risco em toda ou em parte de qualquer tipo de organização, tratando-se, portanto, de uma 

norma geral, aplicável a todas as áreas e setores corporativos. O documento publicado pela 

ABNT/ISO foi direcionado para o uso de pessoas que criam e protegem valor gerenciando 

riscos, tomando decisões, estabelecendo e alcançando objetivos e melhorando o 

desempenho das organizações. Trata-se de um guia para a implementação do gerenciamento 

de risco de maneira estruturada, podendo ser aplicável a diversos tipos de atividades, 

incluindo estratégias, decisões, operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços 

e ativos (adaptado de BRASIL, 2018 apud ABNT, 2009). 

Conforme a norma explicita, os riscos corporativos estão relacionados à influência de 

fatores externos e internos que tornam incerto o alcance dos objetivos por parte das 

organizações. Sendo assim, gerenciar riscos deve considerar, além da definição de objetivos, 

os fatores externos e internos (incluindo comportamentos humanos e fatores culturais) que 

possam impactar no atingimento dos objetivos pretendidos. 

A estrutura proposta pela norma ISO 31000 está estruturada em três partes 

fundamentais e inter-relacionadas: os princípios, a estrutura e o processo de gestão de 

riscos. É importante salientar que estes componentes podem já existir total ou parcialmente 

na organização; contudo, podem necessitar ser adaptados ou melhorados, de forma que 

gerenciar riscos seja algo eficiente, eficaz e consistente (adaptado de ABNT, 2018). 

4.3.1 Princípios da Gestão de Riscos (adaptado de ABNT, 2018) 

O propósito da gestão de riscos é a criação e proteção de valor. Ela melhora o 

desempenho, encoraja a inovação e apoia o alcance de objetivos. 

Os princípios são a base para gerenciar riscos e devem ser considerados ao se 

estabelecer a estrutura e os processos de gestão de riscos organizacional. Os princípios 

fornecem orientações sobre as características da gestão de riscos eficaz e eficiente, 

comunicando seu valor e explicando sua intenção e seu propósito. No cerne dos Princípios 

está a criação e proteção de valor da organização. Os elementos pertencentes aos 
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princípios que permitem uma gestão de riscos eficaz são apresentados na figura a seguir e 

detalhados em sequência: 

 

 

Figura 7: Princípios. 

 
Fonte: ABNT, 2018. 

 

a) Integrada: A gestão de riscos é parte integrante de todas as atividades 

organizacionais. 

b) Estruturada e abrangente: Uma abordagem estruturada e abrangente para a 

gestão de riscos contribui para resultados consistentes e comparáveis. 

c) Personalizada: A estrutura e o processo de gestão de riscos são personalizados e 

proporcionais aos contextos externo e interno da organização relacionados aos seus objetivos. 

d) Inclusiva: O envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas 

possibilita que seus conhecimentos, pontos de vista e percepções sejam considerados. Isso 

resulta em melhor conscientização e gestão de riscos fundamentada. 

e) Dinâmica: Riscos podem emergir, mudar ou desaparecer à medida que os 

contextos externo e interno de uma organização mudem. A gestão de riscos antecipa, detecta, 

reconhece e responde a essas mudanças e eventos de uma maneira apropriada e oportuna. 

f) Melhor informação disponível: As entradas para a gestão de riscos são baseadas 

em informações históricas e atuais, bem como em expectativas futuras. A gestão de riscos 
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explicitamente leva em consideração quaisquer limitações e incertezas associadas a essas 

informações e expectativas. Convém que a informação seja oportuna, clara e disponível para 

as partes interessadas pertinentes. 

g) Fatores humanos e culturais: O comportamento humano e a cultura influenciam 

significativamente todos os aspectos da gestão de riscos em cada nível e estágio. 

h) Melhoria contínua: A gestão de riscos é melhorada continuamente por meio do 

aprendizado e das experiências. 

4.3.2 Estrutura de Gestão de Risco (adaptado de ABNT, 2018) 

O propósito da estrutura da gestão de riscos é apoiar a organização na integração da 

gestão de riscos em atividades significativas e funções. A eficácia da gestão de riscos 

dependerá da sua integração na governança e em todas as atividades da organização, 

incluindo a tomada de decisão. Isso requer apoio das partes interessadas, em particular da 

alta administração / gestão superior. Convém salientar que a estrutura não deve ser algo 

engessado, seus componentes e o modo como funcionam em conjunto devem ser 

personalizados para as necessidades da organização. 

Como parte central da estrutura, a norma apresenta a liderança e o 

comprometimento e engloba os seguintes componentes: integração, concepção, 

implementação, avaliação e melhoria da gestão de riscos através da organização. 

 

Figura 8: Estrutura. 

 
Fonte: ABNT, 2018. 
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Liderança e comprometimento 

A alta administração, a gestão superior e as instâncias internas de governança devem 

assegurar e apoiar a integração e implementação da gestão de riscos em todas as atividades 

da organização. A liderança e o comprometimento devem ser demonstrados por: 

 personalizar e implementar todos os componentes da estrutura; 

 emitir uma declaração ou política que estabeleça uma abordagem, um plano 

ou um curso de ação da gestão de riscos; 

 assegurar que os recursos necessários sejam alocados para gerenciar riscos; 

 atribuir autoridades, responsabilidades e responsabilização nos níveis 

apropriados dentro da organização. 

A liderança e o comprometimento irão ajudar a organização a: 

 alinhar a gestão de riscos com seus objetivos, sua estratégia e sua cultura; 

 reconhecer e abordar todas as obrigações, bem como seus compromissos 

voluntários; 

 estabelecer a quantidade e o tipo de risco que pode ou não ser assumido para 

orientar o desenvolvimento de critérios, assegurando que sejam comunicados 

à organização e às suas partes interessadas; 

 comunicar o valor da gestão de riscos para a organização e suas partes 

interessadas; 

 promover o monitoramento sistemático de riscos; 

 assegurar que a estrutura de gestão de riscos permaneça apropriada ao 

contexto da organização. 

Integração 

A governança por meio da gestão superior orienta o rumo da organização, suas 

relações externas e internas, e as regras, os processos e as práticas necessárias para 

alcançar o seu propósito. As estruturas de gestão traduzem a direção da governança para a 

estratégia e os objetivos associados requeridos para alcançar níveis desejados de 

desempenho sustentável e viabilidade em longo prazo. Sendo assim, determinar a 

responsabilização pela gestão de riscos e os papéis de supervisão no âmbito de uma 
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organização é parte integrante da governança da organização. Convém que a gestão de 

riscos faça parte do propósito organizacional, da governança, da liderança e do 

comprometimento, da estratégia, dos objetivos e das operações. 

A integração da gestão de riscos apoia-se em uma compreensão das estruturas e do 

contexto organizacional. O risco é gerenciado em todas as partes da estrutura da organização. 

Todos na organização têm responsabilidade por gerenciar riscos. Integrar a gestão de riscos 

em uma organização deve ser tratado como um processo dinâmico e interativo. 

Concepção 

Ao conceber a estrutura para gerenciar riscos, convém que a organização examine e 

entenda seus contextos externo e interno. Examinar o contexto externo da organização pode 

incluir, mas não está limitado a: 

 fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, regulatórios, financeiros, 

tecnológicos, econômicos e ambientais, em âmbito internacional, nacional, 

regional ou local; 

 direcionadores-chave e tendências que afetem os objetivos da organização; 

 relacionamentos, percepções, valores, necessidades e expectativas das partes 

interessadas externas; 

 relações e compromissos contratuais; 

 complexidade das redes de relacionamento e dependências. 

Já examinar o contexto interno da organização pode incluir, mas não está limitado a: 

 visão, missão e valores; 

 governança, estrutura organizacional, papéis e responsabilizações; 

 estratégia, objetivos e políticas; 

 cultura da organização; 

 normas, diretrizes e modelos adotados pela organização; 

 capacidades entendidas em termos de recursos e conhecimento (por exemplo, 

capital, tempo, pessoas, propriedade intelectual, processos, sistemas e 

tecnologias); 

 dados, sistemas de informação e fluxos de informação; 
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 relacionamentos com partes interessadas internas, levando em consideração 

suas percepções e seus valores; 

 relações contratuais e compromissos; 

 interdependências e interconexões. 

É importante que a alta administração e a gestão demonstrem e articulem o seu 

comprometimento contínuo com a gestão de riscos por meio de uma política, uma declaração 

ou outras formas que claramente transmitam os objetivos e o comprometimento com a gestão 

de riscos de uma organização. Esse comprometimento com a gestão de riscos deve ser 

comunicado a toda a organização e às partes interessadas, como apropriado. 

Outro ponto apresentado pela norma em relação à concepção da estrutura de gestão 

de risco é que a alta administração e a gestão assegurem que as autoridades, 

responsabilidades e responsabilizações para os papéis pertinentes à gestão de riscos sejam 

atribuídas e comunicadas a todos os níveis da organização, e convém que: 

 enfatizem que a gestão de riscos é uma responsabilidade principal; 

 identifiquem indivíduos que possuam responsabilização e tenham autoridade 

para gerenciar riscos (proprietários dos riscos). 

A alocação de recursos apropriados na concepção da estrutura de gestão de risco 

deve ser assegurada pela alta administração e pela gestão, considerando as capacidades e 

restrições dos recursos existentes e podendo incluir, mas não se limitando a: 

 pessoas, habilidades, experiência e competência; 

 processos, métodos e ferramentas da organização a serem usados na gestão 

de riscos; 

 processos e procedimentos documentados; 

 sistemas de gestão da informação e do conhecimento; 

 necessidades de treinamento e desenvolvimento profissional. 

Quanto à comunicação e consulta, a organização deve estabelecer uma abordagem 

aprovada que apoie a estrutura e facilite a aplicação eficaz da gestão de riscos. Comunicação 

envolve compartilhar informação com públicos-alvo. A consulta também envolve o 

fornecimento de retorno pelos participantes, com a expectativa de que isso contribuirá para 

as decisões e sua formulação ou outras atividades. É importante observar se os métodos e o 
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conteúdo utilizados para a comunicação e consulta refletem as expectativas das partes 

interessadas. Além disso, a comunicação e a consulta devem ser oportunas e assegurar que 

as informações pertinentes sejam coletadas, consolidadas, sintetizadas e compartilhadas, 

como apropriado, e que o retorno seja fornecido e as melhorias sejam implementadas. 

Implementação 

A norma orienta que a implementação da estrutura de gestão de riscos seja feita por 

meio de: 

 desenvolvimento de um plano apropriado, incluindo prazos e recursos; 

 identificação de onde, quando e como diferentes tipos de decisões são 

tomadas pela organização, e por quem; 

 modificação dos processos de tomada de decisão aplicáveis, onde necessário; 

 garantia de que os arranjos da organização para gerenciar riscos sejam 

claramente compreendidos e praticados. 

A implementação bem-sucedida da estrutura requer o engajamento e a 

conscientização das partes interessadas. Isso permite que as organizações abordem 

explicitamente a incerteza na tomada de decisão, enquanto também asseguram que qualquer 

incerteza nova ou posterior possa ser levada em consideração à medida que ela surja. 

Adequadamente concebida e implementada, a estrutura de gestão de riscos 

assegurará que o processo de gestão de riscos é parte de todas as atividades da organização, 

incluindo a tomada de decisão, e que as mudanças nos contextos externo e interno serão 

adequadamente capturadas. 

Avaliação 

A Norma recomenda que seja avaliada a eficácia da estrutura de gestão de riscos da 

organização por meio da: 

 mensuração periódica do desempenho da estrutura de gestão de riscos em 

relação ao seu propósito, planos de implementação, indicadores e 

comportamento esperado; 

 determinação se a Estrutura de Gestão de Risco permanece adequada para 

apoiar o alcance dos objetivos da organização. 
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Melhoria 

A norma sugere que a organização monitore e adapte continuamente a estrutura de 

gestão de riscos para abordar as mudanças externas e internas. Ao fazer isso, a organização 

pode melhorar seu valor. Sendo assim, é importante que organização melhore continuamente 

a adequação, suficiência e eficácia da estrutura de gestão de riscos e a forma como o 

processo de gestão de riscos é integrado. 

À medida que lacunas ou oportunidades de melhoria pertinentes são identificadas, 

convém que a organização desenvolva planos e tarefas e os atribua àqueles 

responsabilizados pela implementação. Uma vez implementadas, convém que essas 

melhorias contribuam para o aprimoramento da gestão de riscos. 

4.3.3 Processo de Gestão de Risco (adaptado de ABNT, 2018) 

O processo de gestão de riscos proposto pela norma ISO 31000 envolve a aplicação 

sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e 

consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, 

registro e relato de riscos. A figura a seguir apresenta um resumo dos elementos que 

compõem o processo de gestão de risco. 

Figura 9: Processo. 

 
Fonte: ABNT, 2018. 
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Conforme orienta a norma, o processo de gestão de riscos deve ser parte integrante 

da gestão e da tomada de decisão e deve integrar a estrutura, as operações e os processos 

da organização. Pode ser aplicado nos níveis estratégico, operacional, de programas ou de 

projetos. A norma possibilita muitas aplicações do processo de gestão de riscos nas 

organizações, podendo ser personalizada com vistas ao alcance dos objetivos e para se 

adequar aos contextos externo e interno. 

Comunicação e Consulta 

Dentro do processo de gestão de risco, o propósito da comunicação e consulta é 

auxiliar as partes interessadas pertinentes na compreensão do risco, na base sobre a qual 

decisões são tomadas e nas razões pelas quais ações específicas são requeridas. A 

comunicação busca promover a conscientização e o entendimento do risco, enquanto a 

consulta envolve obter retorno e informação para auxiliar a tomada de decisão. É importante 

que ocorra comunicação e consulta com partes interessadas apropriadas externas e internas, 

no âmbito de cada etapa e ao longo de todo o processo de gestão de riscos. 

A comunicação e consulta visa: reunir diferentes áreas de especialização para cada 

etapa do processo de gestão de riscos; assegurar que pontos de vista diferentes sejam 

considerados apropriadamente ao se definirem critérios de risco e ao se avaliarem riscos; 

fornecer informações suficientes para facilitar a supervisão dos riscos e a tomada de decisão; 

e construir um senso de inclusão e propriedade entre os afetados pelo risco. 

Escopo, contexto e critérios 

O propósito do estabelecimento do escopo, do contexto e dos critérios é personalizar 

o processo de gestão de riscos, permitindo um processo de avaliação de riscos eficaz e um 

tratamento de riscos apropriado. Escopo, contexto e critérios envolvem a definição do escopo 

do processo, a compreensão dos contextos externo e interno. 

Primeiramente, a norma orienta que a organização defina o escopo de suas atividades 

de gestão de riscos. Como o processo de gestão de riscos pode ser aplicado em diferentes 

níveis (por exemplo, estratégico, operacional, programa, projeto ou outras atividades), é 

importante ser claro sobre o escopo em consideração, os objetivos pertinentes a serem 

considerados e o seu alinhamento aos objetivos organizacionais.  
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Ao planejar a abordagem, as considerações incluem: 

 objetivos e decisões que precisam ser tomadas; 

 resultados esperados das etapas a serem realizadas no processo; 

 tempo, localização, inclusões e exclusões específicas; 

 ferramentas e técnicas apropriadas para o processo de avaliação de riscos; 

 recursos requeridos, responsabilidades e registros a serem mantidos; 

 relacionamentos com outros projetos, processos e atividades. 

Os contextos externo e interno são o ambiente no qual a organização procura definir 

e alcançar seus objetivos. O contexto do processo de gestão de riscos deve ser estabelecido 

a partir da compreensão dos ambientes externo e interno nos quais a organização opera, e 

convém que reflita o ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de riscos 

é aplicado. Compreender o contexto é importante porque: 

 a gestão de riscos ocorre no contexto dos objetivos e das atividades da 

organização; 

 fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco; 

 propósito e escopo do processo de gestão de riscos podem estar inter-

relacionados com os objetivos da organização como um todo. 

Além do estabelecimento do escopo e do contexto externo e interno, é importante que 

a organização defina critérios de risco. Os critérios devem ser estabelecidos para avaliar a 

significância do risco e para apoiar os processos de tomada de decisão. Convém que os 

critérios de risco sejam alinhados à estrutura de gestão de riscos e sejam personalizados para 

o propósito específico e o escopo da atividade em consideração. Os critérios de risco devem 

refletir os valores, objetivos e recursos da organização e ser consistentes com as políticas e 

declarações sobre gestão de riscos. Esses critérios devem ser estabelecidos levando em 

consideração as obrigações da organização e os pontos de vista das partes interessadas. Por 

fim, é importante que a organização especifique a quantidade e o tipo de risco que pode ou 

não assumir em relação aos objetivos. 

Embora, por convenção, os critérios de risco sejam estabelecidos no início do 

processo de avaliação de riscos, eles são dinâmicos; e por conta disso devem ser 



 

   

 
 

50 
CGM: Avenida Dom Luis, 807 – 7º e 8º Andar • Meireles • CEP 60.160-230 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-6770 

continuamente analisados criticamente e alterados, se necessário. Para estabelecer os 

critérios de risco, convém considerar: 

 a natureza e o tipo de incertezas que podem afetar resultados e objetivos (tanto 

tangíveis quanto intangíveis); 

 como as consequências (tanto positivas quanto negativas) e as probabilidades 

serão definidas e medidas; 

 fatores relacionados ao tempo; 

 consistência no uso de medidas; 

 como o nível de risco será determinado; 

 como as combinações e sequências de múltiplos riscos serão levadas em 

consideração; 

 a capacidade da organização. 

Processo de avaliação de riscos 

O processo de avaliação de riscos (eventos) é o processo global de identificação de 

riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. A norma orienta que processo de avaliação de 

riscos seja conduzido de forma sistemática, interativa e colaborativa, com base no 

conhecimento e nos pontos de vista das partes interessadas. 

A identificação de riscos (eventos) tem como propósito encontrar, reconhecer e 

descrever riscos (eventos) que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus 

objetivos. Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são importantes na identificação 

de riscos (eventos). 

A organização pode usar uma variedade de técnicas para identificar incertezas que 

podem afetar um ou mais objetivos. É importante considerar os seguintes fatores e o 

relacionamento entre eles: 

 fontes tangíveis e intangíveis de risco; 

 causas e eventos; 

 ameaças e oportunidades; 

 vulnerabilidades e capacidades; 

 mudanças nos contextos externo e interno; 
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 indicadores de riscos emergentes; 

 natureza e valor dos ativos e recursos; 

 consequências e seus impactos nos objetivos; 

 limitações de conhecimento e de confiabilidade da informação; 

 fatores temporais; 

 vieses, hipóteses e crenças dos envolvidos. 

A identificação de riscos (eventos) deve ser independente se a fonte destes está sob 

o controle da organização. Um risco pode ter mais de um tipo de resultado, o que pode resultar 

em uma variedade de consequências tangíveis ou intangíveis. 

Após a etapa de identificação de risco (evento), é necessário a análise desses riscos. 

A análise do risco (evento) irá permitir compreender a sua natureza e suas características, 

incluindo o nível de risco, onde apropriado. A análise de riscos envolve a consideração 

detalhada de incertezas, fontes de risco, consequências (impacto), probabilidade etc. Um 

risco (evento) pode ter múltiplas causas e consequências e pode afetar múltiplos objetivos. 

A análise de riscos pode ser realizada com vários graus de detalhamento e 

complexidade, dependendo do propósito da análise, da disponibilidade e confiabilidade da 

informação, e dos recursos disponíveis. As técnicas de análise podem ser qualitativas, 

quantitativas ou uma combinação destas, dependendo das circunstâncias e do uso pretendido. 

A análise de riscos pode ser influenciada por qualquer divergência de opiniões, vieses, 

percepções do risco e julgamentos. Influências adicionais são a qualidade da informação 

utilizada, as hipóteses e as exclusões feitas, quaisquer limitações das técnicas e como elas 

são executadas. É importante que essas influências sejam consideradas, documentadas e 

comunicadas aos tomadores de decisão. 

A análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos, para decisões 

sobre se o risco necessita ser tratado e como deve ser tratado. O propósito da avaliação de 

riscos é apoiar decisões. A avaliação de riscos envolve a comparação dos resultados da 

análise de riscos com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária 

ação adicional. Isso pode levar a uma decisão de: 

 não fazer mais nada; 

 considerar as opções de tratamento de riscos; 
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 realizar análises adicionais para melhor compreender o risco; 

 manter os controles existentes; 

 reconsiderar os objetivos. 

As decisões devem levar em consideração o contexto mais amplo e as consequências 

reais e percebidas para as partes interessadas externas e internas. Os resultados da 

avaliação de riscos devem ser registrados, comunicados e validados nos níveis apropriados 

da organização. 

Tratamento de riscos 

O propósito do tratamento de riscos é selecionar e implementar opções para abordar 

riscos. O tratamento de riscos envolve um processo interativo de: 

 formular e selecionar opções para tratamento do risco; 

 planejar e implementar o tratamento do risco; 

 avaliar a eficácia desse tratamento; 

 decidir se o risco residual é aceitável e, se não for aceitável, realizar tratamento 

adicional. 

Selecionar a(s) opção(ões) mais apropriada(s) de tratamento de riscos envolve 

balancear os benefícios potenciais derivados em relação ao alcance dos objetivos, face aos 

custos, esforços ou desvantagens da implementação. 

As opções de tratamento de riscos não são necessariamente mutuamente exclusivas 

ou apropriadas em todas as circunstâncias. As opções para tratar o risco podem envolver uma 

ou mais das seguintes ações: 

 evitar o risco (evento) ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que 

dá origem ao risco (evento); 

 assumir ou aumentar o risco (evento) de maneira a perseguir uma oportunidade; 

 remover a fonte de risco (evento); 

 mudar a probabilidade; 

 mudar as consequências; 
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 compartilhar o risco (evento) – por exemplo, por meio de contratos, compra de 

seguros; 

 reter o risco por decisão fundamentada. 

A justificativa para o tratamento de riscos é mais ampla do que apenas considerações 

econômicas e convém que leve em consideração todas as obrigações da organização, 

compromissos voluntários e pontos de vista das partes interessadas. A seleção de opções de 

tratamento de riscos deve ser feita considerando os objetivos da organização, os critérios de 

risco estabelecidos e os recursos disponíveis. Outros pontos que devem ser levados em 

consideração ao selecionar opções de tratamento de riscos são os referentes a valores, 

percepções e potencial envolvimento das partes interessadas, e as formas mais apropriadas 

para com elas se comunicar e consultar. Embora às vezes sejam igualmente eficazes no 

resultado, alguns tratamentos de riscos podem ser mais aceitáveis para algumas partes 

interessadas do que para outras. 

Ainda que cuidadosamente concebido e implementado, o tratamento de riscos pode 

não produzir os resultados esperados e pode produzir consequências não pretendidas. 

Monitoramento e análise crítica precisam ser parte integrante da implementação do 

tratamento de riscos, para assegurar que as diferentes formas de tratamento se tornem e 

permaneçam eficazes. 

Caso não haja opções de tratamento disponíveis ou se as opções de tratamento não 

modificarem suficientemente o risco, é importante que o risco seja registrado e mantido sob 

análise crítica contínua. 

Outra questão relevante é quanto ao risco remanescente, os tomadores de decisão e 

outras partes interessadas devem estar conscientes da natureza e extensão desses riscos 

após o tratamento do risco inerente. Convém que o risco remanescente seja documentado e 

submetido a monitoramento, análise crítica e, onde apropriado, tratamento adicional. 

O produto final dessa etapa é o plano de tratamento de risco, ele tem como propósito 

especificar como as opções de tratamento escolhidas serão implementadas de maneira que 

os arranjos sejam compreendidos pelos envolvidos, e o progresso em relação ao plano possa 

ser monitorado. O plano de tratamento deve identificar claramente a ordem em que o 

tratamento de riscos será implementado. A implementação do plano de tratamento de riscos 

é mais eficiente se integrado aos planos e processos de gestão da organização. 
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Monitoramento e análise crítica 

O monitoramento e a análise crítica têm como propósito assegurar e melhorar a 

qualidade e eficácia da concepção, da implementação e dos resultados do processo. Convém 

que o monitoramento contínuo e a análise crítica periódica do processo de gestão de riscos e 

seus resultados sejam uma parte planejada do processo de gestão de riscos, com 

responsabilidades claramente estabelecidas. 

O monitoramento e a análise crítica devem ocorrer em todos os estágios do processo. 

Monitoramento e análise crítica incluem planejamento, coleta e análise de informações, 

registro de resultados e feedback. 

Registro e relato 

O processo de gestão de riscos e seus resultados devem ser documentados e 

relatados por meio de mecanismos apropriados. O registro e o relato visam: 

 comunicar atividades e resultados de gestão de riscos em toda a organização; 

 fornecer informações para a tomada de decisão; 

 melhorar as atividades de gestão de riscos; 

 auxiliar a interação com as partes interessadas, incluindo aquelas com 

responsabilidade e com responsabilização por atividades de gestão de riscos. 

O relato é parte integrante da governança da organização e convém que melhore a 

qualidade do diálogo com as partes interessadas e apoie a alta administração e a gestão a 

cumprirem suas responsabilidades. 
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5. TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO EM GESTÃO DE RISCO 

Há diversas técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas em fases específicas do 

processo de gestão de risco ou até mesmo em qualquer uma das fases do processo. A seguir, 

são apresentadas algumas técnicas/ferramentas usualmente utilizadas em determinadas 

fases do processo de gestão de risco, não sendo impeditivo o uso delas em outras fases do 

processo. 

Essas técnicas/ferramentas podem ser utilizadas por gestores e pelo pessoal 

envolvido durante o processo de gestão de risco. Ressalte-se que é comum a aplicação de 

mais de uma técnica/ferramenta sobre certa atividade avaliada, haja vista que cada uma delas 

tem maior ou menor aplicabilidade a determinada etapa. 

Um fator importante antes de iniciar o gerenciamento de risco em uma organização é 

a definição de atividades a priorizar a gestão de risco. 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/atividades com a mesma intensidade, 

visto que os recursos da organização são limitados. O investimento na gestão de riscos deve 

ser maior nos processos que mais entregam ou devem entregar valor, bem como nas 

atividades de suporte que podem estar limitando a capacidade de entrega dos processos 

finalísticos (BRASIL, 2018). 

Quando se define o escopo da gestão de riscos em uma organização, é necessário 

apontar quais processos/atividades organizacionais serão submetidos a um arranjo de gestão 

de riscos mais rigoroso. A priorização de processos/atividades organizacionais é importante 

para orientar a alocação de recursos para a gestão de riscos, bem como quando se planeja 

uma estratégia gradual de implantação dessa abordagem. 

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 finalísticos e de 

suporte, bem como os processos que compõem cada macroprocesso, são representados 

graficamente. Esse tipo de diagrama não indica a estrutura organizacional utilizada para fazer 

os processos funcionarem. Sua função é facilitar a visualização, de forma sistemática, de 

como a organização estabeleceu processos e de como eles interagem para criar valor 

(BRASIL, 2018). 
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Diversos fatores podem ser considerados na priorização de processos representados 

na cadeia de valor, tais como: 

a) relevância estratégica do processo; 

b) materialidade; 

c) maturidade do processo. 

A análise quantitativa facilita a priorização. Por isso, cada fator deve ser medido por 

meio de escalas apropriadas, desenvolvidas ou adaptadas segundo as especificidades de 

cada organização. É importante que, ao realizar a priorização de processos/atividades, sejam 

envolvidas pessoas com visão sistêmica dentro da organização. 

5.1 Técnicas/ferramentas utilizadas na identificação do escopo, contexto e critérios 

A equipe técnica designada para o desenvolvimento do processo de gerenciamento 

de riscos deve coletar informações para entender o escopo e o ambiente no qual a atividade 

que se deseja gerenciar o risco está inserida, seja ela relacionada com estratégias, decisões, 

operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços ou ativos. 

O entendimento do escopo da atividade envolve a obtenção de informações sobre o 

seu funcionamento, incluindo fluxos, se houver, e a identificação dos objetivos que devem ser 

alcançados. Durante a etapa de identificação do escopo, deve-se fazer um levantamento de 

informações preliminares quanto à organização e quanto à atividade em que se deseja gerir 

risco. A identificação do escopo deve definir o objeto a que se deseja gerir risco, os objetivos 

pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento aos objetivos organizacionais. Outras 

informações que podem ser obtidas nesta etapa a título de exemplo são: clientes relacionados, 

fluxo da atividade, infraestrutura utilizada, legislação correlacionada, principais objetivos, 

principais problemas do passado, recurso humano utilizado, sistemas informatizados, partes 

envolvidas etc. 

Os contextos externo e interno são o ambiente no qual a organização procura definir 

e alcançar seus objetivos. O contexto do processo de gestão de riscos deve ser estabelecido 

a partir da compreensão dos dois ambientes (externo e interno) no qual a organização opera, 

e convém que reflita o ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de 

riscos é aplicado. O contexto interno refere-se ao ambiente interno organizacional no qual a 

atividade está inserida, e o contexto externo refere-se ao ambiente externo à organização e 
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que impacte na atividade. O contexto interno contém o que está sob o controle da organização, 

enquanto o contexto externo está fora do controle da organização. 

A ferramenta utilizada para fazer o levantamento e entendimento desse contexto da 

atividade é a análise SWOT ou FOFA (fortaleza, oportunidade, fraquezas e ameaças). Para 

cada elemento identificado no contexto interno, deve-se indicar forças e fraquezas e, para 

cada elemento identificado no contexto externo, oportunidades e ameaças. Observe figura a 

seguir: 

 

Figura 10: Análise SWOT (Análise FOFA). 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Esse estudo sobre os contextos visa conhecer como a atividade é influenciada, pode 

influenciar e até mesmo influencia o ambiente em que está. As informações levantadas podem 

revelar fragilidades para o alcance dos objetivos do processo e, por isso, são úteis para 

facilitar a identificação de riscos. 

Além do estabelecimento do escopo e do contexto externo e interno, é importante que 

a organização defina critérios de risco. Os critérios devem ser estabelecidos para avaliar a 

significância do risco e para apoiar os processos de tomada de decisão. Convém que os 

critérios de risco sejam alinhados à estrutura de gestão de riscos e sejam personalizados para 
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o propósito específico e o escopo da atividade em consideração. Os critérios de risco devem 

refletir os valores, objetivos e recursos da organização e ser consistentes com as políticas e 

declarações sobre gestão de riscos. Esses critérios devem ser estabelecidos levando em 

consideração as obrigações da organização e os pontos de vista das partes interessadas. Por 

fim, é importante que a organização especifique a quantidade e o tipo de risco que pode ou 

não assumir em relação aos objetivos. 

Para esta etapa, sugere-se também a realização de reuniões (com o registro dos 

participantes em lista de presença) para obter as informações necessárias. 

5.2 Técnicas/ferramentas utilizadas na identificação e análise de riscos 

A identificação de riscos é o processo de encontrar, reconhecer e registrar os riscos. 

O propósito da identificação de riscos é identificar o que poderia acontecer ou quais situações 

poderiam existir que poderiam afetar o alcance dos objetivos do sistema ou da organização 

(ABNT, 2012). 

Por meio da identificação de riscos, pode-se planejar a forma de tratamento adequado 

e qual o tipo de resposta a ser dada a esse risco, destacando que os eventos de riscos devem 

ser entendidos como parte de um contexto, e não de forma isolada. O processo de 

identificação de riscos inclui a identificação das causas e fontes do risco, eventos, situações 

ou circunstâncias que poderiam ter um impacto material sobre os objetivos. 

O ideal é que, nesta etapa, haja a participação de diversas pessoas envolvidas na 

atividade que se quer gerir o risco, pessoas com conhecimento do processo, com visão 

sistêmica da organização e que estejam em diferentes níveis hierárquicos. É importante, 

também, que tenham conhecimento da metodologia de gerenciamento de riscos e controle 

interno ou que tenham recebido treinamento. 

A etapa de identificação dos riscos envolve o reconhecimento, a descrição e o registro 

do risco, com a caracterização de suas prováveis causas e possíveis consequências. Nessa 

etapa, deverá ser desenvolvida uma lista de eventos que podem impactar negativamente os 

resultados e o alcance dos objetivos. Para cada evento de risco identificado ao longo do 

processo de gerenciamento, é desejável especificar, explorar e ressaltar suas prováveis 

causas e possíveis consequências. 

Um outro ponto relevante a ser mencionado nesta etapa é que o risco não deve ser 

descrito simplesmente como o “não alcance” do objetivo. A descrição e identificação do risco 
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deve trazer percepções sobre o que pode dar errado no processo. A equipe técnica deve 

construir uma lista abrangente de eventos de riscos relacionados a cada um dos objetivos 

relacionados com a atividade em que se deseja gerir riscos. 

A partir dos objetivos relacionados com a atividade em que se deseja gerir riscos, a 

equipe técnica designada deve observar o fluxo da atividade, se houver, os resultados 

levantados na etapa de identificação do escopo e o entendimento do contexto e responder a 

perguntas do tipo: Quais eventos podem impactar negativamente o atingimento de um ou 

mais objetivos relacionados a esta atividade? Esse tipo de pergunta ajudará a identificar 

potenciais eventos de risco que podem comprometer esses objetivos. Recomenda-se que o 

evento de risco seja escrito com verbos no infinitivo para enfatizar que se trata de um evento 

possível e futuro. 

Uma outra opção a ser utilizada para a identificação do risco é o uso da técnica “e se” 

estruturada (swift). Essa técnica trata-se de um exame sistemático, realizado em equipe, para 

identificação de riscos de desvios em um processo, um sistema ou uma atividade. Exige a 

atuação de um facilitador, que deve provocar a participação das pessoas a partir de perguntas 

previamente elaboradas do tipo “e se”, “o que aconteceria se”, “alguém ou algo pode ...?”, 

“alguém ou algo nunca...?”. Essas questões devem estimular a reflexão dos participantes 

sobre diferentes alternativas e cenários de funcionamento do objeto analisado. Isso também 

envolve a identificação de controles e de sua eficácia, em diversas situações. Ações 

necessárias para o tratamento dos riscos identificados são propostas e, em muitos casos, 

elabora-se uma classificação qualitativa ou semiquantitativa dos riscos a fim de priorizá-las. 

Os resultados da aplicação da técnica geralmente são: listas de possíveis eventos, fontes 

riscos, consequências e controles, bem como de ações de tratamento priorizadas. A utilização 

dessa técnica facilita a criação de um registro de riscos e de plano de tratamento, que podem 

ser obtidos com pequeno esforço adicional. 

Como apoio à coleta estruturada de informações para identificação de riscos, poderão 

ser utilizadas técnicas como questionários e checklist; workshop e brainstorming; análise de 

fluxogramas, diagrama de causa e efeito, bow tie etc. A seguir são detalhadas duas dessas 

técnicas, o diagrama de causa e efeito e o bow tie. 

O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta para identificação de uma possível 

causa raiz de um problema (risco). No diagrama, cada “espinha” refere-se a uma causa e a 

“cabeça” refere-se ao problema (risco) que as causas levam.  
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Observe a figura a seguir: 

 

Figura 11: Diagrama de análise causa e efeito para análise da causa raiz do risco 
identificado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Essa análise tenta identificar a raiz ou as causas originais, ao invés de lidar somente 

com os sintomas imediatos e óbvios. A avaliação das causas geralmente progride de causas 

mais evidentes para causas subjacentes, considerando diferentes categorias de fatores, tais 

como humanos, tecnológicos, materiais, ambientais etc. 

Outra ferramenta eficaz para analisar e descrever os caminhos de um evento de risco 

é a análise bow tie. A ferramenta identifica desde as causas que podem gerar o risco até suas 

consequências, por meio de uma representação pictográfica semelhante a uma gravata 

borboleta (bow tie). O método tem como foco as barreiras entre as causas e o evento de risco 

e as barreiras entre o evento de risco e suas consequências. Observe a figura a seguir: 
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Figura 12: Diagrama de análise Bow Tie. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O processo de elaboração da análise bow tie ocorre da seguinte forma: 

a) Representa-se o evento de risco como sendo o nó de uma gravata borboleta. 

b) As possíveis causas ou fontes do evento de risco são listadas no lado esquerdo do 

desenho e cada uma delas é conectada por uma linha ao nó da gravata. 

c) Barreiras que impedem ou diminuem a possibilidade de a causa ou fonte produzir o 

evento de risco são representadas como barras verticais, cruzando essas linhas horizontais 

do lado esquerdo. 

d) De forma análoga, no lado direito do desenho, identificam-se possíveis 

consequências, e cada uma delas é ligada ao nó central por uma linha. 

e) Barreiras que impedem ou diminuem o efeito das consequências são representadas 

como barras verticais, cruzando essas linhas horizontais do lado direito. 

As barreiras do lado esquerdo do esquema representam controles preventivos, no 

caso de risco negativo, ou controles de intensificação ou promoção, no caso de risco 

positivo/oportunidades. As barreiras do lado direito representam controles reativos visando à 

atenuação dos efeitos, caso o evento de risco negativo se materialize. 
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O produto resultante dessa análise é o próprio diagrama esquemático gerado, bem 

como as informações a ele associadas que foram identificadas: evento de risco, fontes, 

causas, controles preventivos ou intensificadores e controles reativos de atenuação. 

Os resultados obtidos com a análise de causa e efeito e/ou com a análise bow tie 

podem ser utilizados desde a etapa de identificação e análise dos riscos, na qual contribui 

para a estimativa da probabilidade, até a etapa de tratamento dos riscos, na qual permite 

direcionar ações para as causas principais. Ressalte-se que, mais do que buscar identificar 

grande quantidade de causas, é mais eficaz identificar e tratar o menor conjunto de causas 

que mais contribua para a materialização do risco. 

Ao final da análise e identificação dos riscos, uma forma simples de registrá-los 

juntamente com suas causas e consequências é o uso da seguinte sintaxe: 

Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DO EVENTO DE 

RISCO>, o que poderá levar a <DESCRIÇÃO DO IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS> 

impactando no <OBJETIVO DE PROCESSO>. 

5.3 Técnicas/ferramentas utilizadas na avaliação de riscos 

A finalidade da etapa de avaliação de riscos é avaliar os eventos de riscos identificados 

na etapa anterior, considerando os seus componentes (causas e consequências). A avaliação 

de riscos utiliza a compreensão do risco, obtida durante a análise de riscos, para tomar 

decisões sobre as ações futuras. Os eventos de riscos devem ser avaliados sob a 

perspectiva de probabilidade e impacto, estando, geralmente, as causas relacionadas 

à probabilidade de o evento ocorrer e as consequências relacionadas ao impacto caso 

o evento ocorra. 

Sendo assim, a avaliação de riscos deve ser realizada através de análises 

quantitativas e/ou qualitativas, consistindo na comparação dos níveis estimados de risco com 

critérios de risco definidos na etapa de identificação do contexto, a fim de determinar a 

significância do nível e do tipo de risco. Esses critérios podem ser revisados em mais detalhes 

nessa fase, agora que se sabe mais sobre os riscos identificados em particular. 

Uma abordagem comum é dividir os riscos em três faixas (ABNT, 2012): 

a) uma faixa superior, em que o nível de risco é considerado intolerável, quaisquer que 

sejam os benefícios que possam trazer à atividade, e o tratamento de risco é essencial 

qualquer que seja o seu custo; 
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b) uma faixa intermediária, em que os custos e benefícios são levados em 

consideração, e oportunidades são comparadas com potenciais consequências; 

c) uma faixa inferior, em que o nível de risco é considerado desprezível ou tão pequeno 

que nenhuma medida de tratamento de risco seja necessária. 

Sugere-se utilizar uma matriz de probabilidade e impacto para definição dessas faixas. 

O limite entre as faixas, definido na etapa de identificação do escopo, contexto e critérios, 

pode ser revisado na etapa de avaliação de risco e deve ser algo particular de cada 

organização, estando relacionado com seu apetite a risco. A figura a seguir ilustra essa matriz 

de risco em termos de probabilidade e impacto: 

 
Figura 13: Matriz de risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante destacar que as faixas de risco apresentadas acima são meramente 

ilustrativas, cada organização deve definir os níveis e as faixas de risco com base em seu 

apetite a risco. 

De uma forma simples, a matriz de risco apresentada pode ser obtida utilizando uma 

escala de valores de probabilidade e impacto, conforme segue nas próximas figuras. 
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Figura 14: Escala de probabilidade de ocorrência do risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 15: Escala de impacto da ocorrência do risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a definição dos limites, cada risco identificado deve ser classificado quanto à sua 

probabilidade de ocorrência e quanto ao seu impacto caso ele venha a ocorrer. O nível de 

risco é expresso em termos da combinação da probabilidade e do impacto levantado para 

cada risco. Ao final da classificação de cada risco quanto à sua probabilidade e ao seu impacto, 
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é possível definir o nível de risco através da combinação entre eles e utilizando os dados da 

matriz de risco. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, risco de 

probabilidade muito baixa e de muito baixo impacto, até o mais elevado, risco de probabilidade 

muito alta e de muito alto impacto. 

Nesta etapa de avaliação de risco, é importante considerar alguns pontos quanto à 

matriz de risco: 

 O impacto é a dimensão mais importante: um evento de impacto muito alto e de 

probabilidade de ocorrência muito baixa deve preocupar o gestor muito mais do que o 

oposto. 

 Atribuição de valores de nível de risco calculados: Deve-se evitar o uso da 

multiplicação ou soma da probabilidade e do impacto para se chegar ao nível do risco, 

dado o risco de distorção trazido por matrizes assimétricas, que consideraram como 

tolerância ao risco escalas de probabilidade e impacto diferentes. 

 Importância da escolha dos participantes: Quanto mais profundo o conhecimento das 

pessoas sobre os riscos e os processos de trabalho envolvidos, mais convergente será 

a avaliação qualitativa do impacto e da probabilidade que o grupo fará. 

 A graduação da escala da matriz deve ser alterada com mais pontos caso haja 

dificuldade de diferenciar os riscos mais críticos para a tomada de decisão. Exemplo: 

Matriz 3x3; 5x5; 7x7 etc. 

 Avaliar os riscos considerando a situação real, com os controles existentes e em 

funcionamento: O risco inerente deve ser considerado já com a aplicação dos controles 

existentes, esse é o nível de risco ao qual o gestor está realmente exposto. 

5.4 Técnicas/ferramentas utilizadas no tratamento de riscos 

Após a fase de avaliação dos riscos, esses riscos devem ser classificados conforme a 

definição do apetite e da tolerância ao risco. O limite de exposição a riscos representa o nível 

de risco acima do qual é desejável o tratamento do risco. Espera-se que, com os resultados 

do tratamento, o nível de risco real fique abaixo do limite de exposição. 

Sugere-se que os riscos críticos e alguns riscos moderados sejam tratados nesta etapa. 

Para cada um desses, a administração deve determinar como será sua resposta a risco. As 

respostas devem ser primeiramente categorizadas, incluindo as ações como evitar, reduzir, 

compartilhar ou aceitar os riscos, e essas ações devem ser detalhadas em um plano de 
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resposta a risco. Ao considerar a resposta, a administração avalia o efeito sobre a 

probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, tendo ao final um risco residual, que também 

deve ser avaliado e que deve estar dentro das tolerâncias a risco desejadas. 

As categorias de respostas a riscos podem ser definidas da seguinte forma: 

 Evitar – Descontinuação das atividades que geram os riscos. 

 Reduzir – São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos 

ou, até mesmo, ambos. 

 Compartilhar – Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência 

ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas comuns compreendem 

a aquisição de seguro ou a terceirização de uma atividade. 

 Aceitar – Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto 

dos riscos. 

5.5 Técnicas que podem ser utilizadas durante o processo de gestão de riscos 

Além das técnicas já mencionadas, há outras técnicas que podem ser úteis durante 

todo o processo de gestão de risco, abaixo são apresentadas algumas delas: 

5.5.1 Brainstorming 

Esta técnica consiste em reunir pessoas conhecedoras de certo ativo ou atividade 

organizacional e incentivar o fluxo livre de conversação entre elas, com o objetivo de identificar 

possíveis perigos, riscos ou controles associados ao objeto analisado. 

A eficácia desta técnica depende muito do papel do facilitador, o qual deve estar apto 

a oferecer estímulos, provocar a participação das pessoas, incentivar o pensamento criativo, 

entre outras habilidades. 

Esta técnica é particularmente útil para identificar riscos de novas atividades, novas 

tecnologias ou em situações em que não há dados disponíveis. O produto a ser gerado 

depende do contexto, podendo ser, por exemplo, uma lista de riscos e/ou de controles. 

5.5.2 Entrevistas 

Esta técnica baseia-se na formulação prévia de um conjunto de perguntas que servem 

de guia para o entrevistador e são oportunamente apresentadas às pessoas entrevistadas. 
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Nas entrevistas estruturadas, as perguntas são totalmente pré-definidas, a fim de se 

garantir que todos os entrevistados abordem as mesmas questões. Entrevistas 

semiestruturadas permitem maior liberdade, com exploração de questões que podem surgir 

ao longo da conversação. 

A técnica de entrevistas é apropriada nos casos em que é difícil ou dispendioso reunir 

as pessoas para análises em grupo ou quando se deseja ouvir as opiniões pessoais, sem 

interferências ou influências de outros participantes de um grupo. 

O produto gerado é a visão dos entrevistados sobre as questões propostas, as quais 

buscam normalmente identificar eventos de risco, fontes, consequências e controles. 

5.5.3 Delphi 

Esta técnica tem por objetivo encontrar consenso entre opiniões de um grupo de 

especialistas sobre determinado assunto. Esta técnica é aplicável em qualquer etapa do 

processo de gestão de riscos, em especial na identificação, análise e avaliação. 

A técnica é aplicada por meio de questionário, geralmente semiestruturado, que é 

respondido individual e anonimamente por cada especialista. As respostas são consolidadas 

e, de forma agregada, levadas ao conhecimento dos especialistas em nova rodada do 

questionário. Assim, em rodadas sucessivas, permite-se a mudança de opinião dos 

respondentes, até que se alcance o consenso. 

O produto gerado depende da etapa em que a técnica é aplicada, podendo ser, por 

exemplo: lista de riscos identificados, níveis de riscos mensurados, opções para tratamento 

dos riscos acordadas, entre outras possibilidades. 

5.5.4 Análise preliminar de perigo (APP) 

É um método simples para identificar situações que possam representar perigos para 

ativos organizacionais ou causar impactos em atividades. É especialmente útil quando há 

poucas informações disponíveis sobre a atividade objeto da análise de risco. 

Na aplicação dessa técnica, as pessoas que detenham informações sobre o objeto da 

análise são reunidas em grupo. Os participantes consideram as informações existentes, tais 

como atividades, recursos, ambiente, interfaces entre os diversos elementos e os objetivos a 

alcançar, e produzem, de comum acordo, uma lista de situações perigosas ou de riscos. 
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O produto gerado é a lista de perigos ou riscos, bem como recomendações quanto à 

aceitação da situação ou sobre ações de tratamento para implementar ou aprimorar controles 

e, eventualmente, requisições para avaliações mais detalhadas. 

5.5.5 Listas de verificação 

Trata-se do uso de listas pré-existentes de perigos ou riscos, como instrumento de 

apoio a outras técnicas de avaliação de riscos. As origens de tais listas normalmente são: 

experiência, boas práticas, análises tipo APP anteriormente realizadas e registros de 

incidentes. 

O uso desta técnica ocorre da seguinte forma: percorre-se a lista e faz-se um batimento 

entre o que ela contém – eventos, fontes de risco, controles etc. – e a situação ou objeto que 

está sendo avaliado. Como resultado, podem-se gerar listas de situações ou riscos 

inaceitáveis, de controles inadequados ou faltantes, entre outros produtos. 
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6. PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO NA PMF 

O gerenciamento de risco é um procedimento que pode ser aplicado em qualquer 

atividade dentro do meio corporativo. A aplicação desse procedimento objetiva desenvolver e 

executar um plano de combate aos riscos de não se atingir os objetivos de determinada 

atividade. Nesse contexto, a incorporação da metodologia de gestão de riscos nos órgãos e 

entidades da PMF é ferramenta ímpar na busca de uma melhor excelência na gestão 

municipal com vistas ao atingimento de metas e objetivos organizacionais. 

A metodologia de gestão de riscos desenvolvida pela CGM para aplicação na 

Prefeitura Municipal de Fortaleza é resultado da aplicação de práticas já consagradas no meio 

corporativo e adaptadas à realidade da PMF. Foram utilizados, para o desenvolvimento da 

metodologia de gestão de riscos da PMF, diversos modelos já consagrados, como o COSO 

II, COSO ERM e a NBR ISO 31.000, tendo destaque esta última, por se tratar de uma 

abordagem comum para aplicação da gestão de risco em qualquer tipo de atividade e nível 

organizacional. 

 

Figura 16: Processo de Gestão de risco da PMF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Resumidamente, o procedimento de gestão de riscos desenvolvido pela CGM pode 

ser ilustrado na figura a seguir. O processo inicia-se na definição da atividade a se trabalhar 

o risco, onde segue para um processo cíclico de definição/análise do contexto, identificação 
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e avaliação do risco e tratamento do risco, tendo como resultado final um plano de resposta 

ao risco. Além disso, deve existir, durante todo o processo, a comunicação e o monitoramento, 

conforme pode ser observado na figura. 

6.1 Atividade a se trabalhar gestão de risco 

A primeira etapa do processo é a definição de qual atividade será objeto da aplicação 

da gestão de risco. O procedimento desenvolvido e proposto pela CGM permite que se aplique 

a gestão de risco em diversos tipos de atividades, incluindo estratégias, decisões, operações, 

processos, funções, projetos, produtos e serviços. Este procedimento foi desenvolvido de 

forma estruturada e permite aos gestores e técnicos de órgãos e entidade da PMF definirem 

quais as atividades são mais frágeis no que tange ao atingimento de seus objetivos e em 

quais dessas atividades deve-se priorizar a aplicação do gerenciamento de riscos. 

6.2 Definição e análise do contexto 

Definida a atividade a se trabalhar gestão de risco, a próxima etapa do processo é a 

definição e análise do contexto. Esta etapa divide-se na definição do escopo e na análise do 

ambiente. A definição dos objetivos da atividade é a essência do produto desta etapa, pois só 

é possível gerir riscos de uma atividade que tem seus objetivos definidos. 

Há outros produtos da etapa de definição e análise do contexto, como o entendimento 

da organização, das competências, do ambiente no qual a atividade está inserida, inclusive 

da estrutura de controle interno existente, dentre outros. A finalidade desta etapa é obter uma 

visão abrangente dos fatores que podem influenciar a capacidade da organização em atingir 

os objetivos relacionados à atividade. Outra finalidade da definição e análise do contexto é o 

de fornecer parâmetros para a análise das outras etapas do processo de gestão de riscos. 

6.2.1 Definição do Escopo 

A definição do escopo consiste basicamente em identificar os objetivos da atividade a 

se gerenciar risco, a instância interna de governança, 1ª linha e 2ª linha de controle 

responsáveis pela atividade e os critérios de análise e avaliação de risco. 

No processo de definição de critérios de análise e avaliação de risco, serão definidos 

padrões para avaliação do risco. É nesta etapa que a organização deve definir, com base na 

probabilidade e no impacto, seu critério de tolerância a risco. A aceitação a risco é algo 

pessoal de cada organização. Há organizações dispostas a aceitar maiores níveis de risco, 

por avaliarem que os impactos positivos superam os negativos, enquanto outras não se 

sentem confortáveis com possíveis efeitos da incerteza sobre seus objetivos. 
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No modelo proposto para aplicação de gestão de risco na PMF, é apresentada uma 

matriz com 25 possibilidade de combinações diferentes de probabilidade e impacto, 

possibilitando ao órgão ou entidade definir, com base em seu apetite a risco, a sua matriz de 

nível de risco. Observe as figuras a seguir: 

 

Figura 17: Matriz de nível de risco. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo permite, ainda, definir quatro faixas de risco (extremo, alto, médio e baixo), 

de acordo com o limite de tolerância ao risco definido pelo órgão/entidade. O limite entre as 

faixas deve ser definido por cada organização e deve estar relacionado com seu apetite a 

risco. Esse limite pode ser revisado antes do início da etapa de avaliação do risco. 

 

Figura 18: Nível de tolerância ao risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Esses critérios podem ser revisados em mais detalhes na fase de avaliação do risco. 

Durante a definição de critérios de risco, é importante considerar alguns pontos quanto 

à matriz de risco: 
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 O impacto é a dimensão mais importante: um evento de impacto muito alto e 

de probabilidade de ocorrência muito baixa deve preocupar o gestor muito mais 

do que o oposto. 

 Atribuição de valores de nível de risco calculados: Deve-se evitar o uso da 

multiplicação ou soma da probabilidade e impacto para se chegar ao nível do 

risco, dado o risco de distorção trazido por matrizes assimétricas, que 

consideraram como tolerância ao risco escalas de probabilidade e impacto 

diferentes. 

 Importância da escolha dos participantes: Quanto mais profundo o 

conhecimento das pessoas sobre os riscos e os processos de trabalho 

envolvidos, mais convergente será a avaliação qualitativa do impacto e da 

probabilidade que o grupo fará. As principais ferramentas para a obtenção das 

informações desta etapa são a realização de entrevistas e a aplicação da 

técnica de brainstorming. 

6.2.2 Análise do Ambiente 

A análise do ambiente é um processo que vai identificar oportunidades, ameaças, 

fortalezas e fraquezas (matriz SWOT ou FOFA) que influenciam na atividade a se trabalhar 

gestão de risco. 

Por meio da análise do ambiente, devem ser identificadas as principais características 

do ambiente interno e externo e devem ser determinados os critérios de análise e avaliação 

dos riscos. É importante observar que a organização possui controle sobre o ambiente interno, 

contudo, com relação ao ambiente externo, existem fatores e situações que não são 

controláveis pela organização, por conta disso, o ambiente externo, geralmente, merece 

especial atenção quanto ao levantamento e à gestão de risco. Nessa perspectiva, a análise 

do ambiente é um esforço organizado e direcionado ao conhecimento que se tem do 

funcionamento da organização. 

Sugere-se a utilização da matriz SWOT nesta etapa. A matriz SWOT ou FOFA 

(fortaleza, oportunidade, fraquezas e ameaças) compreende a identificação, por meio de 

brainstorming ou entrevistas, de fortalezas e fraquezas relacionadas ao ambiente interno e 

oportunidades e ameaças relacionadas ao ambiente externo. A identificação dessas 

características ajudará na etapa de identificação dos riscos relacionados à atividade. Observe 

a figura a seguir: 
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Figura 19: Análise SWOT. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

6.3 Identificação e avaliação do risco 

6.3.1 Identificação do Risco 

A identificação de riscos é realizada através de consultas aos especialistas e 

envolvidos na atividade, de forma direta e indireta, produzindo uma lista de riscos, em que 

serão apresentados as fontes e os eventos que podem interferir no alcance dos objetivos e 

das metas estipulados anteriormente. Além disso, essa identificação pode basear-se em uma 

análise de dados, documentos e opiniões de especialistas. O processo de identificação de 

riscos inicia-se com um levantamento de riscos genéricos, para posterior levantamento de 

riscos mais específicos. A análise da matriz SWOT identificada na etapa anterior é uma boa 

ferramenta para a identificação desses riscos. São técnicas que podem ser utilizadas na etapa 

de identificação de risco: brainstorming, entrevistas, delphi, técnica “e se” estruturada (swift). 

6.3.2 Análise do risco 

Um risco pode ter múltiplas causas e consequências e pode afetar múltiplos objetivos. 

A análise do risco é o processo que tem como objetivo entender e determinar qual é a causa 

e a consequência do risco analisado. A análise do risco irá permitir compreender a sua 

natureza e suas características, incluindo o nível de risco. Ela envolve a consideração 

detalhada de incertezas, fontes de risco, consequências, probabilidade etc. 
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Como apoio à coleta estruturada de informações para identificação de riscos, podemos 

citar o uso de duas ferramentas: análise de causa e efeito e a análise bow tie. A análise de 

causa e efeito é utilizada para identificação de possíveis causas de um problema (risco). Esta 

análise procura identificar as raízes ou causas originais, ao invés de lidar somente com os 

sintomas imediatos e óbvios. A avaliação das causas geralmente progride de causas mais 

evidentes para causas subjacentes, considerando diferentes categorias de fatores, tais como 

humanos, tecnológicos, materiais, ambientais etc. Já a análise bow tie identifica desde as 

causas que podem gerar o risco até suas consequências. O método tem como foco as 

barreiras entre as causas e o evento de risco e as barreiras entre o evento de risco e suas 

consequências, sendo estes tratados respectivamente, como controles preventivos e 

controles atenuantes. A seguir são apresentados os dois diagramas relacionados a estas 

ferramentas: 

 

Figura 20: Diagramas Causa e efeito e Diagrama Bow Tie. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados obtidos com a análise de causa e efeito em ambas as técnicas podem 

ser utilizados desde a etapa de identificação e análise dos riscos, na qual contribuem para a 

estimativa da probabilidade, até a etapa de tratamento dos riscos, na qual permitem direcionar 

ações para as causas principais. 

6.3.3 Avaliação do risco 

Os eventos de riscos devem ser avaliados sob a perspectiva de probabilidade e 

impacto, estando, geralmente, as causas relacionadas à probabilidade de o evento ocorrer e 

as consequências relacionadas ao impacto caso o evento ocorra. A avaliação do risco é o 

processo que tem como objetivo entender e determinar o nível de risco baseado na 
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probabilidade e no impacto e, posteriormente, permitir a priorização dos riscos na etapa de 

tratamento. 

O modelo proposto sugere que a avaliação seja feita com base nas seguintes escalas 

de probabilidade e impacto a seguir apresentadas: 

 

Figura 21: Escala de probabilidade de ocorrência do risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 22: Escala de impacto da ocorrência do risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O cálculo do Nível de Risco Inerente ou NRI é expresso em termos da combinação 

matricial da probabilidade e do impacto de cada risco. Com a definição do valor de 

probabilidade e impacto, com base nas escalas anteriores, para cada risco inerente, é possível 
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obter o nível do risco baseado na matriz de risco definida na etapa de definição do escopo. 

Vale salientar que esse nível de risco inerente (NRI) é o resultado da avaliação de risco antes 

da aplicação de qualquer controle. 

O nível de risco inerente irá apontar se o risco é extremo, alto, médio ou baixo, com 

base nos critérios definidos de tolerância ao risco. Os riscos irão fazer parte de uma matriz de 

risco e serão alocados nas 4 faixas definidas de tolerância ao risco. A figura a seguir apresenta 

um exemplo dessa matriz de risco com um exemplo de quatro faixas de tolerância ao risco: 

 

Figura 23: Nível de matriz de risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante destacar que as faixas de risco apresentadas acima são meramente 

ilustrativas, cada organização deve definir as faixas e os níveis de risco com base em seu 

apetite a risco. 

A avaliação de riscos tem como principal objetivo auxiliar na tomada de decisão dos 

gestores, tendo como base o resultado da análise de riscos, observando quais riscos devem 

ser tratados de maneira prioritária. 
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6.4 Tratamento do Risco 

6.4.1 Atividade de controle do risco 

As atividades de controle ou controles internos são exercidas em todos os níveis e 

setores da organização (1ª, 2ª e/ou 3ª linha de controle) e tem como objetivo garantir que o 

que foi determinado pela organização para diminuir os riscos de atingimento dos objetivos 

seja cumprido e obedecido. 

Uma forma de avaliar se os controles internos estão atuando da forma adequada na 

diminuição de riscos é analisar a eficácia de cada controle e determinar seu nível de confiança 

(NC). 

O estabelecimento desse nível de confiança deve ser de responsabilidade da equipe 

técnica, que define, por meio dele, se o controle está agindo de forma adequada na tentativa 

de minimizar determinado risco. 

O nível de confiança de um controle é baseado em uma escala de avaliação da 

efetividade e da implementação de cada controle, conforme exemplo a seguir: 

 

Figura 24: Escala de risco de controle. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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É importante salientar que nunca se pode ter 100% de nível de confiança (NC), pois 

sempre haverá algum risco residual atrelado ao risco inerente. 

Uma vez definido o nível de confiança (NC), é possível determinar o risco de controle 

(RC)  RC = 1 - NC. Quanto maior for o nível de confiança (NC), menor será o risco de 

controle (RC), e quanto menor for o nível de confiança (NC), maior será o risco de controle 

(RC). 

6.4.2 Avaliação do risco residual 

O risco residual é o risco inerente após a aplicação do controle do risco. Em sua análise, 

deve ser verificada a eficácia do tratamento que é aplicado pela organização por meio de 

atividades de controle. 

O nível de risco residual é o resultado do nível de risco inerente e do risco de controle. 

NRR = NRI X RC 

NRR - nível de risco residual 

NRI - nível de risco inerente 

RC - risco de controle 

6.4.3 Definição de tratamento do risco 

Após a fase de avaliação dos riscos residuais, esses riscos devem ser classificados 

conforme a definição do apetite e da tolerância ao risco. O limite de tolerância ao risco definido 

na etapa de definição do escopo e revisado na etapa de avaliação do risco representa o nível 

de risco acima do qual é desejável o tratamento do risco. Espera-se que, com os resultados 

do tratamento, o nível de risco real fique abaixo do limite de tolerância. 

Sugere-se que os riscos residuais que se encontram na faixa de riscos extremos e 

altos sejam tratados nesta etapa. Para cada um destes, a administração deve determinar 

como será sua resposta a risco. Essa resposta deve ser primeiramente categorizada incluindo 

as ações de evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar o risco, e essa ação deve ser detalhada 

em um plano de resposta a risco. 

As categorias de respostas a riscos podem ser definidas da seguinte forma: 

 Evitar – Descontinuação das atividades que geram os riscos. 

 Reduzir – São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto 

dos riscos ou, até mesmo, ambos. 
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 Compartilhar – Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela 

transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas 

comuns compreendem a aquisição de seguro ou a terceirização de uma 

atividade. 

 Aceitar – Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau 

de impacto dos riscos. 

Ao considerar a resposta, a administração avalia o efeito desta ação sobre a 

probabilidade de ocorrência e o impacto do risco residual. Caso a avaliação ainda gere um 

risco que esteja acima do limite de tolerância ao risco, sugere-se adotar outras medidas de 

resposta a esse risco. 

Ao final do desenvolvimento da definição de tratamento do risco, ele deve trazer o 

detalhamento das ações propostas, o responsável por implementar a ação, a data fim da 

implementação e o status atual da implementação da ação. Esse plano deve ser 

periodicamente monitorado e revisado, e todas as partes interessadas devem ser 

comunicadas. 

6.5. Plano de resposta a risco 

Após o término das definições de tratamento, é gerado o plano de resposta a risco, 

que será utilizado para acompanhamento final do processo, sendo este o produto final do 

gerenciamento de risco. 

Esse plano é a junção das informações repassadas em etapas passadas e agrupadas 

de forma resumida, possibilitando ao responsável uma informação mais direta e sucinta. Esse 

plano deve ser compartilhado com todos os participantes da atividade que está sendo 

analisada. 

Ao final do desenvolvimento do plano de resposta ao risco, ele deve trazer o risco 

analisado, a implementação do controle, a linha de controle responsável, o status da ação de 

controle, observações sobre o controle e sua implementação, também vai constar a 

informação sobre o tratamento, a ação de tratamento, quem é o responsável, a data fim da 

implementação dessa ação, o status da ação e observações. Esse plano deve ser 

periodicamente monitorado e revisado, e todas as partes interessadas devem ser 

comunicadas. 
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6.6 Comunicação e monitoramento 

Durante a aplicação do processo de gestão de risco, é importante existir uma forte 

comunicação informativa e consultiva entre todos os envolvidos. A comunicação é 

responsável por todo o alinhamento do processo de gestão de risco, desde a definição do 

escopo até a definição de tratamento do risco. 

Já o monitoramento é responsável por acompanhar as ações geradas no plano de 

resposta ao risco, fruto da etapa de definição de tratamento do risco. Convém que o 

monitoramento do processo de gestão de riscos seja algo contínuo e que seus resultados 

sejam comunicados de maneira eficaz a todas as partes interessadas. Um outro ponto 

importante é o registro de todas as atividades relacionadas a esta etapa para que haja a 

gestão de toda a comunicação realizada durante o processo.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi dito no início deste manual, a gestão de riscos no setor público é algo 

que já é discutido há bastante tempo, porém ainda é pouco perceptível o uso dessa 

abordagem nos diversos entes da federação. Um dos motivos por trás da não aplicação dessa 

abordagem é a falta de material orientativo, processos definidos, estruturas de suporte, bem 

como a cultura organizacional voltada à gestão de risco. 

Nesse sentido, a CGM desenvolveu um material único para orientação de todos os 

órgãos e entidades da PMF. Nesse material, foi apresentado um processo didático de 

aplicação da gestão de risco em qualquer atividade da Prefeitura e pretende-se fornecer uma 

estrutura de suporte para auxiliar os órgãos e entidades na implementação de tal processo. 

O presente manual teve como objetivo apresentar uma metodologia abrangente de 

aplicação de gestão de riscos em qualquer atividade. Utilizaram-se metodologias já 

consagradas, como as propostas pelo COSO e pela ISSO, para se chegar a um modelo 

simples e eficaz de aplicação da gestão de risco. Juntamente com o manual, também foi 

desenvolvida uma ferramenta em planilha, que permitirá a aplicação de maneira didática e 

objetiva nas diversas instâncias de gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Outro feito 

resultante do material elaborado foi o desenvolvimento de uma figura esquemática que torna 

de fácil compreensão todas as etapas de desenvolvimento da metodologia de gestão de risco 

da PMF. 

A implementação da metodologia de gestão de risco é fundamental para a redução 

das incertezas que rondam o atingimento de objetivos, sejam eles operacionais, táticos ou 

estratégicos. Cabe aos gestores, de maneira geral, compreender a importância da aplicação 

do método de gestão de riscos em suas áreas de atuação e consolidar, de maneira 

organizacional, a aplicação de tal ferramenta no sentido de obter maiores resultados em suas 

atividades. 
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INTRODUÇÃO 

Este documento visa apresentar um passo-a-passo para possibilitar a implementação 

da gestão de risco em qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Este guia é parte 

do Manual de Gestão de Risco da PMF e detalha o passo-a-passo e a forma de 

preenchimento do arquivo “Arquivo_Gestão_Risco.xlsx”, desenvolvido para auxiliar na 

obtenção dos objetivos. 

PROCESSO 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados. Por meio dele, 

é possível entender como é o funcionamento da área e da atividade desejada. Para tal 

demonstração, a CGM criou um modelo de processo de funcionamento da Gestão de Risco 

a ser utilizado por todos os órgãos e entidades da PMF. 

 

Figura 01: Processo gestão de risco da PMF. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Resumidamente, o procedimento de gestão de riscos desenvolvido pela CGM pode 

ser ilustrado na figura acima. O processo inicia-se na definição da atividade a se trabalhar o 

risco, de onde segue para um processo cíclico de definição/análise do contexto, identificação 
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e avaliação do risco e tratamento do risco, tendo como resultado final um plano de resposta 

ao risco. Além disso, deve existir, durante todo o processo, a comunicação e o monitoramento, 

conforme pode ser observado na figura. 

Uma boa definição dos processos a serem realizados em cada setor proporciona uma 

facilidade bem maior para estipular metas e objetivos. 

O modelo de processo de funcionamento da Gestão de Risco a ser seguido pelos 

órgãos e entidades da PMF tem início a partir do item 3 (DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE) e foi 

descrito de maneira didática, com apontamentos específicos das informações relevantes a 

serem preenchidas no arquivo “Arquivo_Gestão_Risco.xlsx” da PMF. Ao realizar seu estudo 

de gerenciamento de riscos, cada órgão e entidade deve utilizar-se do modelo a seguir, 

adequando o texto às informações relativas à sua realidade. 

DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 

O processo de gestão de risco se inicia com o preenchimento, na aba Definição da 

Atividade (preencher no Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), dos responsáveis pela atuação 

em cada um dos campos, conforme figura abaixo: 

 

Figura 02: Definição da Atividade. 
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Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 

ENTENDIMENTO DO CONTEXTO 

O estabelecimento do contexto envolve o entendimento da organização, dos objetivos 

e do ambiente, inclusive do controle interno, no qual os objetivos são perseguidos, com o fim 

de obter uma visão abrangente dos fatores que podem influenciar a capacidade da 

organização de atingir seus objetivos, bem como fornecer parâmetros para a definição de 

como as atividades subsequentes do processo de gestão de riscos serão conduzidas. 

Contexto – Definição do escopo 

A definição do escopo consiste basicamente em identificar os objetivos da atividade a 

se gerenciar risco, a instância interna de governança, 1ª linha e 2ª linha de controle 

responsáveis pela atividade e os critérios de análise e avaliação de risco. 

Preencher a aba Contexto – Definição do Escopo (preencher no 

Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações requeridas, conforme figura abaixo: 

 

Figura 03: Definição do Escopo. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
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Contexto – Critérios de risco 

No processo de definição de critérios de análise e avaliação de risco, serão definidos 

padrões para avaliação do risco. É nesta etapa que a organização deve definir, com base na 

probabilidade e no impacto, seu critério de tolerância a risco. A aceitação a risco é algo 

pessoal de cada organização. Há organizações dispostas a aceitar maiores níveis de risco 

por avaliarem que os impactos positivos superam os negativos, enquanto outras não se 

sentem confortáveis com possíveis efeitos da incerteza sobre seus objetivos. 

No modelo proposto para aplicação de gestão de risco na PMF, é apresentada uma 

matriz com 25 possibilidades de combinações diferentes de probabilidade e impacto, 

possibilitando ao órgão ou à entidade definir, com base em seu apetite a risco, a sua matriz 

de nível de risco. 

 

Figura 04: Definição de Critérios de Riscos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
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Contexto – Análise do ambiente 

A análise do ambiente é um processo que vai identificar oportunidades, ameaças, 

fortalezas e fraquezas que influenciam na atividade a se trabalhar gestão de risco. 

Sugere-se a utilização da matriz SWOT nesta etapa. A matriz SWOT ou FOFA 

(fortaleza, oportunidade, fraquezas e ameaças) compreende a identificação, por meio de 

brainstorming ou entrevistas, de fortalezas e fraquezas relacionadas ao ambiente interno e 

oportunidades e ameaças relacionadas ao ambiente externo. A identificação dessas 

características ajudará na etapa de identificação dos riscos relacionados à atividade. 

Preencher a aba Contexto – Análise do Ambiente (preencher no 

Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações requeridas, conforme figura abaixo: 

 

Figura 05: Análise do Ambiente. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO RISCO 

Identificação do risco 

A identificação de riscos é realizada através de consultas aos especialistas e 

envolvidos na atividade, de forma direta e indireta, produzindo uma lista de riscos, na qual 

serão apresentados as fontes e os eventos que podem interferir no alcance dos objetivos e 

das metas estipulados anteriormente. 

Preencher a aba Identificação do Riscos (preencher no Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da 

PMF), com as informações conforme figura abaixo: 

 

Figura 06: Identificação dos Riscos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, devendo ser adaptado conforme a 

quantidade de riscos identificados na atividade. 
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Análise do risco 

Um risco pode ter múltiplas causas e consequências e pode afetar múltiplos objetivos. 

A análise do risco é o processo que tem como objetivo entender e determinar qual é a causa 

e a consequência do risco analisado. A análise do risco irá permitir compreender a sua 

natureza e as suas características, incluindo o nível de risco. Ela envolve a consideração 

detalhada de incertezas, fontes de risco, consequências, probabilidade etc. 

Como apoio à coleta estruturada de informações para identificação de riscos, podemos 

citar o uso de duas ferramentas: análise de causa e efeito e análise bow tie. A análise de 

causa e efeito é utilizada para identificação de possíveis causas de um problema (risco). Essa 

análise procura identificar as raízes ou causas originais, ao invés de lidar somente com os 

sintomas imediatos e óbvios. 

Preencher os campos Causa e Consequência, na aba Avaliação e Tratamento do 

Risco (preencher no Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações requeridas, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 07: Análise do Risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, estando seu preenchimento vinculado à 

quantidade de riscos identificados na atividade (conforme Figura 6). 
 

Avaliação do risco 

Os eventos de riscos devem ser avaliados sob a perspectiva de probabilidade e 

impacto, estando, geralmente, as causas relacionadas à probabilidade de o evento ocorrer e 

as consequências relacionadas ao impacto, caso o evento ocorra. A avaliação do risco é o 
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processo que tem como objetivo entender e determinar o nível de risco baseado na 

probabilidade e no impacto e, posteriormente, permitir a priorização dos riscos na etapa de 

tratamento. 

Preencher os campos Probabilidade e Impacto com os valores disponíveis na tabela, 

na aba Avaliação e Tratamento do Risco (preencher no Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 08: Avaliação do Risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, estando seu preenchimento 
vinculado à quantidade de riscos identificados na atividade (conforme Figura 6). 

O campo Nível de Risco Inerente será calculado e preenchido automaticamente pela 

planilha. 

TRATAMENTO DO RISCO 

Atividade de controle do risco 

As atividades de controle ou controles internos são exercidas em todos os níveis e 

setores da organização (1ª, 2ª e/ou 3ª linha de controle) e têm como objetivo garantir que o 

que foi determinado pela organização para diminuir os riscos de atingimento dos objetivos 

seja cumprido e obedecido. 

Uma forma de avaliar se os controles internos estão atuando da forma adequada na 

diminuição de riscos é analisar a eficácia de cada controle e determinar seu nível de confiança 

(NC). 
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Preencher os campos Linha de Controle Responsável e Nível de Confiança com os 

valores disponíveis na tabela, na aba Avaliação e Tratamento do Risco (preencher no 

Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações conforme figura abaixo: 

 
Figura 09: Atividade de Controle do Risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, estando seu preenchimento vinculado à 

quantidade de riscos identificados na atividade (conforme Figura 6). 

 

Os campos Linha de Controle Responsável e Nível de Confiança farão referência 

especificamente a cada controle implementado. 

Avaliação do risco residual 

O risco residual é o risco inerente após a aplicação do controle do risco. Em sua análise, 

deve ser verificada a eficácia do tratamento que é aplicado pela organização por meio de 

atividades de controle. 

O nível de risco residual é o resultado do nível de risco inerente e do risco de controle. 

O nível residual será preenchido automaticamente pela planilha após o preenchimento 

dos tratamentos de controle. 
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Figura 10: Avaliação de Risco Residual. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Definição de tratamento do risco 

Após a fase de avaliação dos riscos residuais, esses riscos devem ser classificados 

conforme a definição do apetite e da tolerância ao risco. O limite de tolerância ao risco definido 

na etapa de definição do escopo e revisado na etapa de avaliação do risco representa o nível 

de risco acima do qual é desejável o tratamento do risco. Espera-se que, com os resultados 

do tratamento, o nível de risco real fique abaixo do limite de tolerância. 

O campo Tratamento deve ser preenchido com as opções disponibilizadas pela 

planilha. 

Preencher os campos restantes na tabela, na aba Avaliação e Tratamento do Risco 

(preencher no Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações requeridas, 

conforme figura abaixo: 
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Figura 11: Definição de Tratamento do Risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, estando seu preenchimento vinculado à 

quantidade de riscos identificados na atividade (conforme Figura 6). 
 

PLANO DE RESPOSTA A RISCO 

Após o término das definições de tratamento, é gerado o plano de resposta a risco que 

será utilizado para acompanhamento final do processo, sendo este o produto final do 

gerenciamento de risco. 

Esse plano é a junção das informações repassadas em etapas passadas e agrupadas 

de forma resumida, possibilitando ao responsável uma informação mais direta e sucinta. Esse 

plano deve ser compartilhado com todos os participantes da atividade que está sendo 

analisada. 

Somente os campos Status do Controle, Status da Ação e Observações é que serão 

preenchidos, os outros serão atualizados automaticamente com as informações já inseridas 

em etapas anteriores. 

Preencher os campos restantes na tabela, na aba Plano de Resposta a Risco 

(preencher no Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações requeridas, 

conforme figura abaixo: 
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Figura 12: Plano de Resposta a Risco. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, estando seu preenchimento vinculado à 

quantidade de riscos identificados na atividade (conforme Figura 6). 
 

COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO 

Durante a aplicação do processo de gestão de risco, é importante existir uma forte 

comunicação informativa e consultiva entre todos os envolvidos. A comunicação é 

responsável por todo o alinhamento do processo de gestão de risco, desde a definição do 

escopo até a definição de tratamento do risco. Nesse momento, todo tipo de comunicação 

para as partes participantes do processo de gestão de risco deve ser documentada na aba 

Comun e Monit. 

Preencher os campos restantes na tabela, na aba Comum. e Monit. (preencher no 

Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações requeridas, conforme figura abaixo: 
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Figura 13: Comunicação e Monitoramento. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.1: Devem ser preenchidos todos os campos, sem exceção. 
Obs.2: O número de linhas é meramente sugestivo, devendo ser preenchido conforme a 

necessidade. 
 

OUTROS 

Ao fim do processo, abrimos a possibilidade de inserção de outras informações que 

possam vir a ser pertinentes durante o processo de gerenciamento, bem como durante o 

período em que as ações estejam sendo aplicadas. 

Para isso, foi criada a aba Outros, que possibilita ao responsável inserir essas 

observações de forma a deixar tudo documentado e criar evidências de que todas as ações 

estão sendo tomadas na tentativa de gerenciar os riscos da atividade. 

Preencher os campos na tabela, na aba Outros (preencher no 

Arquivo_Gestão_Risco.xlsx da PMF), com as informações pertinentes, conforme figura abaixo: 
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Figura 14: Outros. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Obs.: O número de linhas é meramente sugestivo, devendo ser preenchido conforme a 
necessidade. 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


