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Fonte: Jornal do Comércio

 



Fonte: Folha de São Paulo



Fonte: BBC News Brasil



Fonte: Exame



IBGC (1): “A palavra risco é proveniente do latim
riscum, cuja definição envolve o conceito de ousar –
riscare.”

ISO (2): “efeito da incerteza nos objetivos.” 

COSO ERM (3): “possibilidade que eventos possam
ocorrer e afetar o atingimento de objetivos
estratégicos e de negócio.” 

Conceito de
Risco

Fontes:
(1) Gerenciamento de Riscos Corporativos - Evolução em Governança e Estratégia / Instituto Brasileiro de Governança
 Corporativa. 
(2) ISO 31000:2018.
(3) COSO Enterprise Risk Management. 



”Processo de natureza permanente,

estabelecido, direcionado e
monitorado pela alta administração,

que contempla as atividades de
identificar, avaliar e gerenciar

potenciais eventos que possam
afetar a organização, destinado a
fornecer segurança razoável quanto
à realização de seus objetivos.”

Gestão de Riscos

Fonte: Decreto Federal nº 9.203 de 22 de novembro de 2017.



Lei Federal nº 13.303/2016 - Lei das Estatais.
Decreto nº 9.203/2017 – Política de
Governança da Administração Pública.

COSO ERM 2017 – Gerenciamento de Riscos
Corporativos - Integrando com Estratégia e
Performance.

ABNT NBR ISO 31.000/2018 – Gestão de
Riscos – Diretrizes, fornece diretrizes para
gerenciar riscos enfrentados pelas organizações.
A aplicação destas diretrizes pode ser
personalizada para qualquer organização e seu
contexto. 

Normas e
Regulamentações



Por que gerenciar riscos?



Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=ZFhgJqX5e7E&t=145s



Qual o maior risco para uma
organização?



Gestão de riscos x processos
 

Fonte: MIRANDA, R. F. A. . Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público. Fórum, 2021.
 

Percepção incorreta

Percepção correta



Ciclo da Gestão de Riscos

1. Conhecer o

ambiente e os

objetivos

2. Definir o Apetite

ao Risco
3. Identificar os

riscos

4. Avaliar os

riscos

5. Tratar e

monitorar os

riscos



Análise do ambiente



O planejamento ajuda na
prevenção e organização
de ações e processos
para otimizar o alcance
de um determinado
objetivo. 

Planejamento



Os objetivos são
descrições concretas de
onde se quer chegar ou
do que se quer alcançar,
ou seja, do propósito da
organização.

Fixação de
objetivos



Possuir reconhecimento na
área de sustentabilidade
ambiental e proteção ao
patrimônio histórico

cultural.
 

Objetivo Estratégico



É a quantidade de riscos,
no sentido mais amplo,

que uma organização está
disposta a aceitar em sua
busca para agregar valor.

Apetite ao Risco



Esta etapa tem por

finalidade identificar e

registrar tanto os eventos de

riscos que comprometem o

alcance dos objetivos do

processo, assim como as

causas e consequências de

cada um deles.

Identificação do Risco



Pensar: o que pode dar errado.

O risco não pode ser descrito como uma

ausência de controle. 

O risco não deve ser descrito simplesmente

como o não alcance do objetivo.

Algumas técnicas de identificação:

brainstorming, entrevistas, questionários etc.

Dicas práticas

Fonte: MIRANDA, R. F. A. . Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público. Fórum, 2021.
 



Que evento de risco pode
influenciar negativamente o
objetivo estratégico do

Porto?



Pessoas - baixa capacitação, desmotivação...

Processos - mal estruturados, ineficientes... 

Tecnologia - obsoleto, baixa segurança...

Infraestrutura - inadequada, ineficiente...

Evento externo - crise econômica, desastre

ambiental... 

Fatores de Risco



Risco x Causa x Consequência
 

Fonte: Deloitte.



Risco x Causa x Consequência
 

Fonte: Deloitte.



Uma causa e uma
consequência para o risco

identificado



Facilidade na identificação da

estrutura de controles, pois riscos de

uma mesma natureza, possuem

controles de uma mesma natureza.

Possibilita consolidação e reporte

para a Alta Administração.

Auxilia a padronizar os trabalhos de

auditoria, possibilitando enfoque nos

problemas mais relevantes.

Categorizar o Risco
Por que classificar o

risco?

Fonte: Deloitte.



Fonte: TCU – Referencial Básico de Gestão de Riscos.
 

Categorias de
riscos



Caso Brumadinho 



O tratamento de todos os

riscos identificados é uma

prática inviável. Por isso é

importante que haja a etapa

de avaliação dos riscos com

o objetivo de priorizar e de

se determinar o conjunto de

riscos que merece atenção

naquele momento. 

Avaliação do Risco



Os eventos devem ser avaliados sob

a perspectiva de probabilidade e

impacto. Normalmente as causas

se relacionam à probabilidade de o

evento ocorrer e as consequências

ao impacto, caso o evento se

materialize.

Probabilidade e Impacto

Fonte: IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016.



A avaliação de riscos deve ser feita por meio de

análises quantitativas (escalas numéricas) e qualitativas

(escalas nominais) ou da combinação de ambas e,

ainda, quanto à sua condição de inerentes (risco bruto,

sem considerar qualquer controle) e residuais

(considerando os controles identificados e avaliados

quanto ao desenho e a sua execução).

 

Fonte: IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016.



Risco inerente x Risco residual
 

Fonte: IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016.

Risco Inerente

Risco Residual



Avaliação do Risco -

probabilidade
 

Fonte: Deloitte.



Avaliação do Risco -

impacto
 

Fonte: Deloitte.



Matriz de Risco
 

Fonte: Deloitte.

O produto da avaliação é a

elaboração de uma matriz

de riscos ou um mapa

(mapa de calor) que

demonstra o grau de

exposição de cada risco

para a organização.

 



Compreende um conjunto de ações

necessárias para adequar os níveis

de riscos, por meio da adoção de

novos controles ou a otimização

dos controles atuais do processo.

Resposta ao Risco

Fonte: Ministério do Planejamento.

Compartilhar

Aceitar
Mitigar

Evitar



Controles Internos são regras, procedimentos, diretrizes,

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências

e trâmites de documentos e informações, entre outros,

operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo

corpo de funcionários das organizações, destinados a

enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na

consecução da missão da entidade, os objetivos gerais serão

alcançados.

Controles Internos

Fonte: IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016.



Controles Internos

Fonte: CONACI.



Avaliação dos
Controles Internos

 

Fonte: Deloitte.



Avaliação dos Controles Internos
 

Fonte: Manual de Gestão de Riscos - TCU.



É um plano de ação que inclui uma gama
de controles internos, preventivos e
corretivos, bem como a preparação prévia
de planos de contingência/continuidade
em resposta a possíveis materialização de
eventos de riscos. 

Plano de mitigação de riscos 

Fonte: IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016.

Redesenho de processos
Realocação de pessoas
Ações de capacitação

Soluções de TI
Adequação na estrutura

 



Plano de
mitigação de

riscos 



Plano de mitigação de riscos



Monitoramento do Risco 

Fonte: GESTÃO DE RISCOS - Avaliação da Maturidade, TCU.

Compreende o acompanhamento e a

verificação do desempenho ou da situação
de elementos da gestão de riscos, podendo
abranger a política, as atividades, os riscos,
os planos de tratamento de riscos, os
controles e outros assuntos de interesse. 



Monitoramento contínuo (ou,

pelo menos, frequente):

realizado pelas funções de
gestão que têm propriedade
sobre os riscos por meio de
indicadores-chaves de risco e
verificações rotineiras de
índices de desempenho.

Monitoramento do Risco

Auditorias: realizadas pelas
funções que fornecem

avaliações independentes
(auditoria interna ou externa),

focando a estrutura e o
processo de gestão de riscos,
em todos os níveis relevantes
das atividades organizacionais.

 
Fonte: GESTÃO DE RISCOS - Avaliação da Maturidade, TCU.



Indicadores

Fonte: Desenvolvimento de indicadores para Gerenciamento de Riscos
de Projetos (https://acervodigital.ufpr.br/).



Fonte: Pesquisa “Os Cinco Pilares de Riscos” – parceria da Deloitte com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) a partir de dados levantados
com 165 empresas no ano de 2019.



Fonte: Pesquisa “Os Cinco Pilares de Riscos” – parceria da Deloitte com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) a partir de dados levantados
com 165 empresas no ano de 2019.



Fonte: Pesquisa “Os Cinco Pilares de Riscos” – parceria da Deloitte com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) a partir de dados levantados
com 165 empresas no ano de 2019.



Obrigada


