




1 

 

Curso 
Gestão de riscos com base               

na NBR ISO 31000:2009

 

Objetivo do curso
Capacitar os servidores do Governo do Distrito
Federal em Gestão de riscos, fundamentado na NBR
ISO 31000:2009, com vistas habilitá-los para a
realização do Gerenciamento de riscos corporativos
nas suas respectivas unidades, em atendimento à
Lei Nacional no 13.303/2016 e ao Decreto Distrital
no 37.302/2016.
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Reflexão Inicial

“ Tudo na vida é gerenciamento de riscos, 
não sua eliminação.”

Walter Wriston
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Dando início ao curso
Apresentação pessoal:

» nome;

» órgão ou entidade;

» experiência profissional;

» expectativas.
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Estrutura do curso

1
A gestão de riscos 

fundamentada na NBR 
ISO 31000:2009 aplicada 

ao setor público

3
Gerenciamento de riscos: 

estabelecimento do 
contexto e da identificação   

de riscos

2
Política de 

gerenciamento de riscos 
e as estruturas formais    

e informais de 
gerenciamento de riscos

4
Gerenciamento de riscos: 

análise e avaliação               
de riscos

Tópicos

5
Gerenciamento               

de riscos: tratamento    
de riscos, comunicação   

e consulta,                    
monitoramento               
e análise crítica

  

6
Tópicos avançados         
de gestão de riscos

 

1. A gestão de riscos 
fundamentada na NBR
ISO 31000:2009 aplicada 
ao setor público
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Por que estamos aqui?

 

Decisão Ordinária no 3.320/2015 – TCDF 

 



5 
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Por que gerir riscos?
Um pouco de mitologia...

 

Riscos no voo de Ícaro...
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ACEPÇÕES
DO TERMO

“RISCO”

PERIGO

ALGO QUE IMPEDE   
O ATINGIMENTO     

DE UM OBJETIVO.

CHANCE DE ALGO 
ACONTECER.

 

O que é Risco?

 



8 

 

Qual a capacidade das UNIDADES para ver os 
riscos e responder a eles? 

Mountain bike?
Bote inflável?
Capa de 
chuva?
Quanto tempo 
na estrada?

A maioria das decisões estão associadas   
as incertezas

Gestão de riscos

Temos uma oportunidade para 
diminuirmos as incertezas.

 

A empresa de consultoria KPMG realizou, em 2016, estudo
sobre a percepção dos riscos nas principais empresas
brasileiras:
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WORLD ECONOMIC FORUM, 2018.

Os principais riscos para 2018

 

WORLD ECONOMIC FORUM, 2018.
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A gestão de riscos pode ser aplicada                
ao setor público?

 

Gestão de riscos no setor público
A gestão de riscos pode ser aplicada ao setor público?

Hoje em dia, o gerenciamento de riscos está na agenda
corporativa de todos, desde uma organização privada
ou pública. Uma atenção especial à gestão de riscos é
paga pelos governos, bolsas de valores, acionistas e
regularadores. No entanto, isso nem sempre foi assim.

SIDORENKO; DEMIDENKO, 2016.
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14 

 

 

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão do Governo do Distrito
Federal, reforçando os controles primários e secundários das
Unidades auditadas.

28

 



15 
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Gestores operacionais
Responsáveis por gerir os 
riscos dentro dos limites 
funcionais.
Realizam periodicamente 
análise de riscos e revisão de 
controles.
Implementam e executam os 
controles definidos.
Monitoram os riscos no seu dia 
a dia.

Unidades de gerenciamento 
de riscos especializados

Responsáveis por gerir os riscos de 
forma transversal às diversas unidades.
Suportam a análise de riscos e a 
definição de controles.
Monitoram riscos e controles de forma 
consolidada.
Geram reports para o comitê de 
governança e alta administração.

Controladoria-Geral do Distrito Federal
Assegurar eficácia das linhas 
anteriores.
Realizar auditorias (avaliações 
específicas).
Reportar aos órgãos da Governança.

 

A gestão de riscos fortalece outros 
processos organizaiconais...

IBGC, 2017.
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Vídeo – 3 LINHAS DE DEFESA

 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU        
no 1/2016

Lei no 13.303/2016

Decreto Distrital no 37.302/2016
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Gestão de riscos

 

Gestão de riscos
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AS/NZS 4360:2004
(Australian/New Zealand Standard)

1a Norma
para gestão 

de riscos

 

Normas/métodos para a implantação da gestão de
riscos:

» COSO – Enterprise Risk Management – 2004.

» FSA – Formal Safety Assessment (setor naval).

» CRAMM – Risk Analysis and Method Management
(tecnologia da informação).

» [...]

» ISO 31000:2009.
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IBGC, 2017.

 

Qual modelo de gestão de riscos aplicar?

No que diz respeito aos padrões internacionais de
gestão de riscos, a melhor escolha para qualquer
organização não financeira é, de longe, o ISO
31000:2009. No momento da redação, o padrão tinha
sido oficialmente traduzido e adotado em 44 dos 50
maiores países pelo PIB, tornando-o verdadeiramente
global.

SIDORENKO; DEMIDENKO, 2016.
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A Norma NBR ISO
31000:2009 não tem o
propósito de certi-
ficação, mas...

Gestão de riscos

 

Também existem as certificações internacionais de
proficiência conferidas pelo G31000:

C31000 – Certified ISO 31000 Risk Management
Professional.

AT31000 – Approved ISO 31000 Risk Management
Trainer.

CT31000 – Certified ISO 31000 Risk Management Lead
Trainer.
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Definição de risco
Risco é o efeito que as incertezas têm sobre os
objetivos das organizações.

As incertezas são geradas por
influências e fatores internos
e externos, positivos e/ou
negativos.

ISO,2009.

 

FNQ, 2014.
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Tipologias de riscos

IBGC,2007.
 

Gestão de riscos
Diferença entre conceitos

RISCOS

PROBLEMAS

 



23 

 

Gestão de riscos
Diferença entre conceitos

GESTÃO DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

 

Implantação da gestão de riscos
NORMA ISO 31000:2009:

estabelece princípios para uma gestão de riscos
eficaz;

recomenda uma estrutura para integrar o processo
em toda a organização;

recomenda a adoção de processo de gestão de riscos
consistente em estrutura abrangente.
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É o processo completo que envolve atividades e ações
destinadas a controlar os riscos de uma organização,
neutralizando o seu impacto.

Processo sistemático desenvolvido para:

identificar

analisar

avaliar

tratar

os riscos de qualquer natureza e em qualquer tipo de
organização.

ISO,2009.

 

ISO, 2009.
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ISO, 2009.

 

50

Princípios – ISO 31.000:2009
a) Cria e protege valor

A gestão de riscos contribui para o atingimento dos
objetivos e a melhoria do desempenho.

b) Parte integrante dos processos organizacionais
Faz parte das responsabilidades da administração.

c) Parte da tomada de decisões
Auxilia os tomadores de decisão a fazer escolhas
conscientes.

d) Aborda explicitamente a incerteza
Leva em consideração sua natureza e como ela pode
ser tratada.
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e) Sistemática, estruturada e oportuna
Contribui para a eficiência e para resultados
consistentes, comparáveis e confiáveis.

f) Baseada nas melhores informações disponíveis
Dados históricos, experiências, observações,
opiniões de especialistas e previsões.

g) Feita sob medida
Alinhado com o contexto interno e externo da
organização e com o perfil do risco.

h) Considera fatores humanos e culturais
Reconhece as capacidades, percepções e intenções
do pessoal interno e externo que interfiram na
realização dos objetivos.
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i) Transparente e inclusiva
Envolve as partes interessadas de maneira
apropriada e oportuna.

j) Dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças
Na medida em que acontecem eventos externos e
internos, o contexto e o conhecimento modificam-
se, o monitoramento e a análise crítica de riscos são
realizados, novos riscos surgem, alguns modificam-
se e outros desaparecem.

k) Facilita a melhoria contínua da organização
Desenvolve e implementa estratégias de melhoria
da maturidade na gestão de riscos e dos demais
aspectos da organização.
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ISO, 2009.

 

ISO, 2009.
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2. Política de gerenciamento 
de riscos e as estruturas 
formais e informais de 
gerenciamento de riscos

 

Referências técnicas

1. ISO 31000:2009 – Gerenciamento de Risco –
Princípios e diretrizes.

2. ISO 31004:2013 – Gestão de Risco – Orientação para
a implementação da norma ISO 31000.

3. ISO 31010:2009 – Gestão de Risco – Técnicas de
avaliação de riscos.

4. ISO 19011:2012 – Diretrizes para sistemas de
gerenciamento de auditoria.

5. COSO – Controle Interno – Framework Integrado
(2013).
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Gestão de riscos – um modelo de implantação

MANDATO E COMPROMISSO ESTRUTURA PARA A GR E POLÍTICA DE GR

RISCOS (ISO 31000:2009)

ESTABELECIMENTO
DO CONTEXTO

CONTROLES (COSO 2013)

IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES

ESTABELECIMENTO DOS
CONTROLES

AVALIAÇÃO DE MATURIDADE

PINHO FILHO, 2015.

 

Gestão de riscos – exemplo

Câmara dos Deputados.
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PERIGO – fonte de riscos

 

Estabelecimento do mandato                             
e do compromisso

A implantação da gestão de riscos e a garantia de sua
contínua eficácia requerem comprometimento forte
e sustentado a ser assumido pela administração
da organização, bem como planejamento rigoroso
e estratégico para se obter esse comprometimento
em todos os níveis.

ISO, 2009.

 



31 

 

Para tanto, a administração deve:

» definir e aprovar sua política de gestão de riscos;

» assegurar que a cultura organizacional e a política de
gestão de riscos estejam alinhadas;

» definir indicadores de desempenho para a gestão de
riscos que estejam alinhados com os indicadores de
desempenho da organização;

ISO, 2009.

 

» alinhar os objetivos da gestão de riscos com os
objetivos e estratégias da organização;

» assegurar a conformidade legal e regulamentar;

» atribuir responsabilidades nos níveis apropriados
dentro da organização;

ABNT NBR ISO 31000:2009.

ISO, 2009.
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» assegurar que os recursos necessários sejam alocados
para a gestão de riscos;

» comunicar os benefícios da gestão de riscos a todas as
partes interessadas;

» assegurar que a estrutura para gerenciar riscos
continue a ser apropriada.

ISO, 2009.

 

Estabelecimento do mandato                             
e do compromisso
Política de Gestão de Riscos
O documento deve conter:

objetivo;

princípios;

diretrizes;

Responsabilidades;

definição do processo de gerenciamento de riscos.

“Convém que a política de gestão de riscos                          
seja comunicada apropriadamente.”
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Instituição do Comitê de Gestão de Riscos

Competência:

I. fomentar as práticas de gestão de riscos;

II. acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos
com o objetivo de garantir a sua eficácia e o
cumprimento de seus objetivos;

III. zelar pelo cumprimento da Política de Gestão de
Riscos;

IV. monitorar a execução da Política de Gestão de
Riscos;

 

V. estimular a cultura de gestão de riscos;

VI. decidir sobre as matérias que lhe sejam
submetidas, assim como sobre aquelas
consideradas relevantes;

VII. verificar o cumprimento de suas decisões;

VIII. revisar a política de gestão de riscos e aprovar o
processo de gestão de riscos;

IX. indicar os proprietários de riscos;

X. estabelecer o Plano de Gestão de Riscos;

XI. retroalimentar informações para a Auditoria
Baseada em Riscos (ABR).
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Política de gerenciamento de riscos
Exemplos de políticas de gerenciamento de riscos
publicadas (setor Público):

» Controladoria-Geral do Distrito Federal.

» Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (DOU de 9/5/2017, folha no 76).

» Marinha do Brasil (DOU no de 9/5/2017, folha no 87).

 

Estrutura de gerenciamento de riscos 
(exemplo)

FNQ, 2014.
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IBGC, 2008.

Estrutura de gerenciamento de riscos 
(exemplo)

 

IBGC, 2008.

Estrutura de gerenciamento de riscos 
(exemplo)
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Exercício 1

Em grupos: analisar uma política de gestão de riscos
e uma estrutura de gerenciamento de riscos.

TEMPO LEITURA

DISCUSSÃO

35 minutos

35 minutos

 

3. Gerenciamento de riscos: 
estabelecimento do 
contexto e identificação 
de riscos
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PINHO FILHO, 2015.

Gestão de riscos – um modelo de implantação

MANDATO E COMPROMISSO ESTRUTURA PARA A GR E POLÍTICA DE GR

RISCOS (ISO 31000:2009)

ESTABELECIMENTO
DO CONTEXTO

CONTROLES (COSO 2013)

IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES

ESTABELECIMENTO DOS
CONTROLES

AVALIAÇÃO DE MATURIDADE

 

Avaliação da maturidade da gestão de 
riscos
Maturidade de riscos: grau de adoção e aplicação,
por parte da direção, de uma abordagem de gestão de
riscos robusta, conforme planejada, em toda a
organização, a fim de identificar, avaliar, decidir sobre
respostas e relatar oportunidades e ameaças que afetam
a consecução dos objetivos da organização.

QSP, 2007.
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Avaliação da maturidade da gestão              
de riscos

QSP, 2007.

 

Processo de gerenciamento de riscos

ISO, 2009.
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Estabelecimento do contexto
Trata-se da definição dos parâmetros externos e internos
a serem levados em consideração ao se gerenciar riscos e
ao se estabelecer o escopo e os critérios de risco.

 

Contexto interno (variáveis fundamentais):

cultura, política, estrutura e recursos;

objetivos, metas, estratégias e programas;

pontos fortes e pontos fracos;

partes internas.

Contexto externo:

ambiente empresarial, social, regulamentar, cultural,
competitivo, financeiro e político;

oportunidades e ameaças;

percepções e valores das partes externas envolvidas.
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Itens mínimos do contexto:

objetivos e escopo da gestão de riscos;

estratégias e programas organizacionais;

recursos, responsabilidades e registros;

lista de riscos preliminares (relatórios de auditoria, por
exemplo).

Definição dos critérios de risco:

serve para avaliar a significância do risco.

 

Aspectos a serem considerados na definição dos
critérios de risco:

natureza e tipos de causas de riscos;

consequências que podem ocorrer e como serão medidas;

como a probabilidade será definida;

percepção da evolução no tempo da probabilidade e/ou
consequência.
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Como o nível de risco será determinado?

Quais os pontos de vista das partes interessadas?

Qual é o nível de risco aceitável?

Como e quais combinações de riscos serão consideradas?

 

Conceito de perigo
Perigo é uma condição ou um conjunto de
circunstâncias que tem potencial de causar ou
contribuir para o acontecimento de eventos
indesejáveis.

Perigo é uma fonte de riscos.
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Perigo X Risco
Risco é o efeito das consequências sobre os objetivos
da organização, trata-se da chance de determinado
evento ocorrer.

Perigo é uma situação, um ato ou o conjunto de ambos
que contribui para o acontecimento de eventos que,
se não controlados ou acompanhados, geram riscos.

Portanto, o risco deriva do perigo.

 

Exercício 2

Em grupos: estabelecer o contexto de um processo,
subprocesso ou ação de sua unidade.

TEMPO EXECUÇÃO

DISCUSSÃO

30 minutos

20 minutos
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Processo de gerenciamento de riscos

ISO, 2009.

 

Identificação de riscos
5.4.2

Identificação de riscos

Convém que a organização identifique as fontes de
risco, áreas de impactos, eventos (incluindo mudança
nas circunstâncias) e suas causas e consequências
potenciais. A finalidade desta etapa é gerar uma lista
abrangente de riscos. [...]

ISO, 2009.
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Assim, ao fim do processo de identificação de riscos
teremos uma listagem que será a base para a análise de
riscos:

 

Tipologias de processos/macroprocessos 
segundo a FNQ

Observação: a gestão de riscos pode ser realizada em níveis mais granulares:
projeto, atividade ou contrato, por exemplo.
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Devem ser consideradas na identificação 
de riscos:

mudanças organizacionais (fusão, extinção e incor-
poração de novas atividades, por exemplo);

mudanças em processos/macroprocessos organiza-
cionais.

 

Técnicas para a identificação de riscos 
recomendáveis
1. Relatórios de eventos anteriores

Consiste na catalogação de todos os eventos de
riscos anteriormente ocorridos/identificados na
organização ou indicados por fontes externas como
o TCU ou a CGU, por exemplo.
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2. Brainstorming

Em Língua Portuguesa, “tempestade cerebral”, ou
também “toró de palpites”, é uma técnica de
dinâmica de grupo que consiste em que os
participantes expressem uma (ou várias,
preferencialmente) palavra/conceito relacionada
com uma determinada problemática, sem que haja
um preliminar julgamento (certo ou errado).

 

Forma de aplicação da técnica Brainstorming:

realização de reunião com grupo previamente
selecionado;

registro de todas as palavras/conceitos;

análise de pertinência temática de todas as
palavras/conceitos;

consolidação documental dos resultados.
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3. Método What-If

Segundo Silva (2012),

método qualitativo que se baseia na formulação de
questões: “e se tal coisa ocorrer?”. Avaliações
científicas salientam versatilidade e robustez dos
resultados decorrentes da análise What-If na
prospecção de tendências, o que, contudo, depende
da acuracidade na formulação de perguntas.

 

Forma de aplicação do Método What-If:

reunião para a preparação de questões;

realização individual ou coletiva da resposta ao
questionário;

discussão dos resultados;

consolidação documental dos resultados.
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Ruppenthal (2013) apresenta-nos alguns exemplos da
aplicação do Método What-If:

Questão 1 – E se os registros não estiverem
fechados?

Resposta – Acarretará vazamentos.

Recomendação – Fechar os registros.

Questão 2 – E se o usuário não conhecer o sistema?

Resposta – Poderá causar danos ao equipamento ou
lesões a si ou a terceiros.

Recomendação – Usuários habilitados ou não
habilitados antes de ligar o sistema devem ler os
procedimentos.

 

Outro exemplo de Ruppenthal (2013) relativo à aplicação
do Método What-If:

 



49 

 

4. Análise SWOT

Técnica de diagnóstico organizacional desenvolvida
pelo luminar Peter Drucker (em que pese a atribuição
de autoria a Albert Humphrey), com base nos
ensinamentos do livra a Arte da Guerra (Sun Tzu), na
qual, em forma matricial, são registradas variáveis
relacionadas com o ambiente interno (forças –
strengths – e fraquezas – weaknesses) e com o
ambiente externo (oportunidades – opportunities – e
ameaças – threats) de uma organização (de qualquer
natureza).

 

Forma de aplicação da técnica Análise SWOT:

coleta de dados de fontes diversas;

registro das informações por tipo de variável;

discussão dos resultados;

consolidação documental dos resultados.
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Exemplo de lista de riscos 

MATRIZ DE RISCOS DO CONSÓRCIO POTIGUAR

 

Exercício 3

Em grupos: com base no contexto anteriormente
estabelecido, identificar quatro riscos.

TEMPO EXECUÇÃO

DISCUSSÃO

30 minutos

20 minutos
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4.Gerenciamento de riscos: 
análise e avaliação de riscos

 

Processo de gerenciamento de riscos
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Análise de riscos
2.21

Análise de riscos

processo de compreender a natureza do risco (2.1) e
determinar o nível de risco (2.23)

NOTA 1: A análise de riscos fornece a base para a avaliação
de riscos (2.24) e para as decisões sobre o tratamento de
riscos (2.25).
NOTA 2: A análise de riscos inclui a estimativa de riscos.
[ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.6.1]

 

O risco é analisado considerando-se as suas:

consequências;

probabilidades.

Fatores que influenciam a análise:

disponibilidade de dados a respeito do risco
(quantidade);

existência de dados que podem ser mensurados;

registros de estatística histórica;

experiência dos analistas;

estabelecimento do contexto (detalhamento e foco);

tempo disponível para levantamento de dados.
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Tipos de análise:

qualitativa (semântica);

quantitativa (percentual – quantitativa);

semiquantitativa (estimativa – quantitativa).

Requisitos:

dados e informações;

registros, estatísticas de históricos de ocorrências
atualizados;

capacidades analíticas instaladas na organização
(processos – recursos – pessoas).

 

Análise qualitativa de riscos
Análise qualitativa:

utiliza descrição ou escalas explicativas para definir
um grau de probabilidade ou impacto.

é realizada com base nos componentes do risco.

envolve relação imagem e reputação e dados
intangíveis.

pode utilizar análises de inteligência.
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Utilizada:

na análise inicial do risco;

quando não se dispõe de dados numéricos;

quando os dados numéricos são inadequados ou
insuficientes;

situações complexas.

 

Análise quantitativa de riscos
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SIDORENKO; DEMIDENKO, 2016.

 

Análise de riscos
Análise qualitativa X Análise quantitativa

Análise qualitativa Análise quantitativa

Maior facilidade de chegar a
resultados.

Facilita o envolvimento de pessoas que
não são especialistas.

Resultados dependem da experiência e
da qualidade dos especialistas.

Riscos são avaliados de acordo com
impactos numéricos.

Não há necessidade de quantificar a
frequência da ameaça.

Resultados são expressos por valores
ou percentuais.

Facilidade para destacar riscos graves
ou diferenciados.

Coleta de registros históricos tendem a
aumentar a precisão.

QSP, 2007.
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Análise dos RiscosOs formatos de análise podem ser mesclados.

SIDORENKO; DEMIDENKO, 2016.

 

Nível de risco

NR = IMPACTO X PROBABILIDADE
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Análise de riscos

Elaborado com base no COSO ERM, 2004.

 

Elaborado com base no COSO ERM, 2004.
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Elaborado com base no COSO ERM, 2004.

 

Análise de riscos – qualitativa
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Análise de riscos – semiquantitativa
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Exercício 4

Em grupos: analisar os quatro riscos anteriormente
identificados.

TEMPO EXECUÇÃO

DISCUSSÃO

30 minutos

20 minutos
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Processo de gerenciamento de riscos

 

Avaliação
2.24

Avaliação de riscos

processo de comparar os resultados da análise de riscos
(2.21) com os critérios de risco (2.22) para determinar se
o risco (2.1) e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável.

Nota: a avaliação de riscos auxilia na decisão sobre o
tratamento de riscos (2.25).

[ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.7.1]
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5.4.4

A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada
de decisões com base nos resultados da análise de
riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a
prioridade para a implementação do tratamento.

A avaliação de riscos envolve comparar o nível de risco
encontrado durante o processo de análise com os
critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi
considerado. Com base nesta comparação, a necessi-
dade do tratamento pode ser considerada.

ISO, 2009.

 

Convém que as decisões levem em conta o contexto
mais amplo do risco e considerem a tolerância aos
riscos assumida por partes que não a própria
organização que se beneficia do risco. [...]

A avaliação de riscos pode levar à decisão de não se
tratar o risco de nenhuma outra forma que seja manter
os controles existentes. [...]

ISO, 2009.
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Finalidade: auxiliar na tomada de decisões.

Quais riscos necessitam de tratamento?

Quais as prioridades na implantação de controles?

COMPARAÇÃO: nível de risco x critério de risco

Considerar tolerância aos riscos.

Considerar requisitos legais, regulamentares e outros.

 

Técnicas que podem ser aplicadas para a Avaliação
de Riscos (ISO 31010:2009):

Análise What-if;

Análise de Cenários;

FMEA (Análise de Modos de Falhas e Efeitos);

Análise Bow-tie.
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Catastrófica Alto Extremo Extremo Extremo Extremo

Maior Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Moderada Baixo Médio Alto Alto Extremo

Menor Baixo Baixo Médio Alto Alto

Desprezível Baixo Baixo Baixo Médio Alto

Raro Improvável Possível Provável Quase Certo
Atitude

Co
ns

eq
uê

nc
ia

Risco extremo => ação imediata
Risco alto => ação da alta gerência
Risco moderado => definir responsabilidade gerencial
Risco baixo => manter práticas e procedimentos

Probabilidade

Avaliação de riscos

 

Avaliação de riscos

IBGC, 2008.
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Avaliação de riscos – exemplo: ameaça

 

Avaliação de riscos – exemplo: oportunidade
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Segundo a ISO 31000:2009:

2.5

Atitude perante o risco

Abordagem da organização para avaliar e, eventual-
mente, buscar, reter, assumir ou afastar-se do risco.

 

Exercício 5

Em grupos: avaliar os quatro riscos anteriormente
analisados.

TEMPO EXECUÇÃO

DISCUSSÃO

30 minutos

20 minutos
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5. Gerenciamento de riscos: 
tratamento de riscos, 
comunicação e consulta e 
monitoramento e análise 
crítica

 

Processo de gerenciamento de riscos
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Tratamento
2.25

Tratamento de riscos

processo para modificar o risco (2.1).

Nota 1: o tratamento de risco pode envolver:

a ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar ou
descontinuar a atividade que dá origem ao risco;

assumir ou aumentar o risco, a fim de buscar uma
oportunidade;

a remoção da fonte de risco (2.16);

a alteração da probabilidade (2.19);

 

a alteração das consequências (2.18);

o compartilhamento do risco com outra parte ou partes
(incluindo contratos e financiamento do risco); e

a retenção do risco por uma escolha consciente.

Nota 2: os tratamentos de riscos relativos às
consequências negativas são, muitas vezes, referidos
como “mitigação de riscos”, “eliminação de riscos”,
“prevenção de riscos” e “redução de riscos”.

Nota 3: o tratamento de riscos pode criar novos riscos
ou modificar riscos existentes.

[ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.8.1]
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Respostas aos riscos

MP, 2017.

 

Definição de controle
2.26

Controle

medida que está modificando o risco (2.1).

Nota 1: os controles incluem qualquer processo,
política, dispositivo, prática ou outras ações que
modificam o risco.

Nota 2: os controles nem sempre conseguem exercer o
efeito de modificação pretendido ou presumido.

[ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.8.1.1]
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Processo de gerenciamento de riscos

 

Comunicação
2.12

Comunicação e consulta

processos contínuos e interativos que uma organização
conduz para fornecer, compartilhar ou obter
informações e se envolver no diálogo com as partes
interessadas (2.13) e outros, com relação a gerenciar
riscos (2.1).
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Comunicação

Nota 1: as informações podem referir-se à existência,
natureza, forma, probabilidade (2.19), significância,
avaliação, aceitabilidade, tratamento ou outros
aspectos da gestão de riscos.

Nota 2: a consulta é um processo bidirecional de
comunicação sistematizada entre uma organização
e suas partes interessadas ou outros, antes de tomar
uma decisão ou direcionar uma questão específica.

 

A consulta é:

um processo que impacta uma decisão por meio da
influência ao invés do poder; e

uma entrada para o processo de tomada de decisão,
e não uma tomada de decisão em conjunto.

[ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.2.1]
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Processo de gerenciamento de riscos

 

Monitoramento
2.28

Monitoramento
verificação, supervisão, observação crítica ou identifi-
cação da situação, executadas de forma contínua, a fim
de identificar mudanças no nível de desempenho
requerido ou esperado.

Nota: o monitoramento pode ser aplicado à estrutura
da gestão de riscos (2.3), ao processo de gestão de
riscos (2.8), ao risco (2.1) ou ao controle (2.26).

[ABNT ISO GUIA 73:2009, definição 3.8.2.1]
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IBGC, 2017.

 

Enfim...

IBGC, 2017.
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Exercício 6

Em grupos: preencha a matriz de riscos,
indicando/projetando os respectivos controles.

TEMPO EXECUÇÃO

DISCUSSÃO

40 minutos

20 minutos

 

6.Tópicos avançados 
de gestão de riscos
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Gestão avançada

OLIVEIRA, 2006.

 

FNQ, 2014.
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IBGC, 2017.

 

IBGC, 2017.
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IBGC, 2017.

 

Exercício 7

Em grupos: realizar a Avaliação de Maturidade da Gestão
de Riscos da respectiva Unidade de lotação.

TEMPO EXECUÇÃO

DISCUSSÃO

30 minutos

20 minutos
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Avaliação de maturidade de riscos

QSP, 2007.

 

ISO 31000:2018

QSP, 2018.
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QSP, 2018.
 

Resultados
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Resultado da implantação de riscos na CGDF
Nível de Risco Ação Básica Recomendada Total %

Extremo Ações de tratamento devem ser implementadas 
imediatamente 28 20,74%

Alto É necessária a atenção pela alta gerência 19 14,07%

Médio Definir responsabilidade gerencial 63 46,67%

Baixo Manter práticas e procedimentos 25 18,52%

Total 135

% 100%

18,52%

46,67%

14,07%

20,74%

Nível de risco

BAIXO

MEDIO

ALTO

EXTREMO
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Riscos – SUBCI
Nível de Risco Ação Básica Recomendada Total %

Extremo Ações de tratamento devem ser implementadas 
imediatamente 10 32,26

Alto É necessária a atenção pela alta gerência 07 22,58

Médio Definir responsabilidade gerencial 13 41,94

Baixo Manter práticas e procedimentos 01 3,22

Total 31

% 100%

3,22%

41,94%

22,58%

32,26%

Nível de risco

BAIXO

MEDIO

ALTO

EXTREMO

 

Matriz de Riscos – exemplo
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Plano de ação – exemplo

 

Finalizando...

SIDORENKO; DEMIDENKO, 2016.
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Encerrando

“O talento ganha partidas, 
porém o trabalho em equipe e 

a inteligência ganham 
campeonatos.”

João Batista de Souza Machado
Lúcio Carlos de Pinho Filho
Marcos Tadeu de Andrade

Paulo Ribeiro Lemos
Rodrigo Ramos Gonçalves

 
 


