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1. Motivação e Precedentes 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba – Codevasf é uma empresa pública de direito privado já 

conformada à Lei 6404/76 e Lei 11.638/07, dependente do Tesouro 

Nacional, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR que 

promove, por meio de execução direta ou mediante parcerias firmadas 

com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de 

obras e ações voltadas ao desenvolvimento regional. Dentre os seus 

segmentos de negócio destacam-se: a implantação de perímetros para 

agricultura irrigada; a revitalização de recursos naturais de bacias 

hidrográficas; a adução de água para múltiplos usos; o desenvolvimento 

territorial e a execução de obras de infraestrutura hídrica. 

Opera linhas de negócio centradas no desenvolvimento regional com 

ações na revitalização de bacias hidrográficas na área de atuação por meio 

do saneamento básico e de iniciativas de cunho ambiental com destaque 

para a preservação de recursos hídricos e a promoção de estudos, planos 

e programas ambientais; no desenvolvimento territorial, por meio do 

desenho de arranjos produtivos locais para fortalecimento da 

socioeconomia com destaque para os recursos pesqueiros e a aquicultura; 

na modernização e transferência de gestão de perímetros de irrigação; na 

instalação, operação e gestão de obras de infraestrutura hídrica tendo 

para objetivo principal a adução de água bruta e a operação/manutenção 

de infraestruturas para uso múltiplo de recursos hídricos com destaque 

para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do 

Nordeste Setentrional (Pisf) e de parcerias firmadas com entes públicos 

federativos e estaduais voltadas ao desenvolvimento de regiões. 
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Atuando em 12 estados da federação a saber - Alagoas, Bahia, Ceará, 

Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Sergipe, 

Tocantins e o Distrito Federal, abrange as bacias hidrográficas dos rios São 

Francisco, Parnaíba, Itapecuru, Mearim, Vaza-Barris, Paraíba, Mundaú, 

Jequiá, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Uma, Real, Itapicuru 

e Paraguaçu, bem como em municípios do estado de Alagoas que se 

situam em áreas de influência da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

segundo disposto na Lei nº 13.702 de 06 de agosto de 2018, que alterou 

a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974. 

Dado a sua natureza e tipologia de operações mediante a aquisição de 

produtos e a contratação de serviços com a iniciativa privada e ainda 

considerando a extensão geográfica de sua atuação, a Empresa deverá 

conformar-se a legislações e normas aplicáveis à temática da integridade, 

riscos e controles internos de forma holística e integrada. 

A Empresa implantou seu primeiro ciclo formal de Planejamento 

Estratégico em dezembro de 2016 estabelecendo para sua missão – 

“Desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável 

contribuindo para a redução das desigualdades regionais” e para sua visão 

– “Ser reconhecida por governos e pela sociedade até 2021, como 

referência na implementação de políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável de bacias hidrográficas”. Na mesma oportunidade, 

estabeleceu onze objetivos estratégicos vinculados a seus processos de 

negócio e cinco ao desenvolvimento institucional abaixo transcritos: 

Em Processos de Negócio 

Na Agricultura Irrigada 

- Aprimorar a eficiência da irrigação; 
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- Expandir a agricultura irrigada; 

- Implementar gestão autossustentável nos projetos públicos de irrigação; 

Na economia sustentável 

- Estruturar e dinamizar atividades produtivas; 

- Apoiar projetos de desenvolvimento local integrado e sustentável; 

- Contribuir para a formação e atualização do capital humano; 

Na segurança hídrica 

- Contribuir para a revitalização das bacias hidrográficas; 

- Promover a gestão e recuperação das infraestruturas hídricas; 

- Ampliar a oferta de água para usos múltiplos 

No Planejamento Regional e Inovação 

- Promover a inovação nas ações de desenvolvimento regional; 

- Atuar alinhado a planos de desenvolvimento regional 

Em Desenvolvimento Institucional 

Na Gestão 

- Aprimorar a TI corporativa e as competências para sua utilização 

- Assegurar logística corporativa; 

- Desenvolver e consolidar a gestão de pessoas; 

- Melhorar continuamente os processos de trabalho; 

Na Governança 

- Desenvolver a governança corporativa. 
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A Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, seu Decreto regulamentador nº 

8.945 de 27 de dezembro de 2016, juntamente com a Resolução 

MP/CGPAR nº 18/2016 e a Instrução Normativa Conjunta nº 1/2017 

MP/CGU, constituem o arcabouço legal e regulatório para a temática do 

risco corporativo estabelecendo novos referenciais para sua 

institucionalização junto a empresas públicas e determinando que: 

” Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, 

manter, monitorar e revisar os controles internos da gestão, tendo por 

base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam 

impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público.” 

E ainda que, “Os controles internos da gestão se constituem na primeira 

linha (ou camada) de defesa das organizações públicas para propiciar o 

alcance de seus objetivos. 

Esses controles são operados por todos os agentes públicos responsáveis 

pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos macroprocessos 

finalísticos e de apoio dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. 

A definição e a operacionalização dos controles internos devem levar em 

conta os riscos que se pretende mitigar, tendo em vista os objetivos das 

organizações públicas. 

Assim, tendo em vista os objetivos estabelecidos pelos órgãos e entidades 

da administração pública, e os riscos decorrentes de eventos internos ou 

externos que possam obstaculizar o alcance desses objetivos, devem ser 

posicionados os controles internos mais adequados para mitigar a 

probabilidade de ocorrência dos riscos, ou o seu impacto sobre os 

objetivos organizacionais. “ 
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O Decreto nº 8945 estabelece em seu Art.5º que “Os controles internos 

da gestão não devem ser implementados de forma circunstancial, mas 

como uma série de ações que permeiam as atividades da organização. 

Essas ações se dão em todas as operações da organização de modo 

contínuo, inerentes à maneira pela qual o gestor administra a organização. 

“ 

A IN nº 01 MP/CGU estabelece um conjunto de princípios a serem seguidos 

no desenho e implementação dos controles internos da gestão em 

consonância com aqueles estabelecidos para a administração pública 

brasileira - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência: 

 

I – Aderência à integridade e a valores éticos; 

II – competência da alta administração em exercer a supervisão do 

desenvolvimento e do desempenho dos controles internos da gestão; 

III – coerência e harmonização da estrutura de competências e 

reponsabilidades dos diversos níveis de gestão do órgão ou entidade; 

IV – compromisso da alta administração em atrair, desenvolver e reter 

pessoas com competências técnicas, em alinhamento com os objetivos da 

organização; 

V – clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da 

gestão no âmbito da organização; 

VI – clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento 

de riscos; 
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VII – mapeamento das vulnerabilidades (fragilidades) que impactam os 

objetivos, de forma que sejam adequadamente identificados os riscos a 

serem geridos; 

VIII – identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão 

ou entidade que possam afetar significativamente os controles internos da 

gestão; 

IX – desenvolvimento e implementação de atividades de controle que 

contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos; 

X – adequado suporte de tecnologia da informação para apoiar a 

implementação dos controles internos da gestão; 

XI – definição de políticas e normas que suportem as atividades de 

controles internos da gestão; 

XII – utilização de informações relevantes e de qualidade para apoiar o 

funcionamento dos controles internos da gestão; 

XIII – disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da 

cultura e da valorização dos controles internos da gestão; 

XIV– realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do 

funcionamento dos controles internos da gestão; e 

XV – comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da 

gestão aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta 

administração. 

O arcabouço legal também determina a obrigatoriedade de atender a 

exigências segundo prazos definidos para as empresas públicas no que diz 

respeito à criação de instâncias orgânicas, reforma do Estatuto Social, do 

Regimento Interno e criação de Regimentos Setoriais, além da aprovação 



MOTIVAÇÃO E PRECEDENTES 

Pá giná 7 Secretáriá de Gestá o de Integridáde, Riscos e Controles Internos – PR/SRC v1.3.1 

de políticas, métodos de trabalho e estratégias de condução para com a 

temática de gerenciamento de riscos corporativos. 

A instância orgânica responsável por coordenar e supervisionar, 

juntamente com as demais Áreas da Empresa, o processo de Gestão de 

Integridade, Riscos e Controles Internos - GIRC na Codevasf, foi criada de 

forma orgânica na forma de uma Secretaria de Gestão de Integridade, 

Riscos e Controles Internos – PR/SRC, vinculada diretamente ao Diretor 

Presidente da Empresa. A autorização para sua criação está amparada na 

Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8945/16, sendo referenciada à aprovação 

da reforma do Estatuto Social da Empresa segundo Resolução nº 095 de 

22/02/18, Deliberação nº 07 de 23/02/18 e Ata da Assembleia Geral 

Extraordinária de 23/03/18. 
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2. Conceitos 

Ao longo desta metodologia os seguintes conceitos são aplicáveis: 

Accountability: conjunto de procedimentos adotados pela Codevasf e 

pelos indivíduos que a integram para evidenciar as responsabilidades 

inerentes a decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a 

salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho; 

Agente público: todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer 

outro ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária, 

excepcional ou eventual à Codevasf, ainda que não remunerado, inclusive, 

os ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança ou gratificadas 

e membros dos órgãos estatutários; 

Ameaça: fonte potencial de dano; 

Análise de Riscos: é o processo de compreender a natureza do risco e 

determinar o nível de risco; 

Apetite a risco: nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar; 

Atividades de controle interno: são as políticas e os procedimentos 

estabelecidos para enfrentar os riscos e alcançar os objetivos da Codevasf;  

Auditoria interna: atividade independente e objetiva de avaliação e de 

consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de 

uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a 

partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para 

avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, 

de controles internos, de integridade e de governança. As auditorias 

internas no âmbito da Administração Pública constituem a terceira linha 

ou camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis 

por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da 

gestão. 

Avaliação de risco: processo de identificação e análise dos riscos 

relevantes que impactam no alcance dos objetivos da Codevasf e na 

determinação de resposta apropriada; 
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Categoria de riscos: classificação dos tipos de riscos definidos pela 

Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, 

observadas as características de sua área de atuação e as particularidades 

do setor público; 

Componentes dos controles internos da gestão: são o ambiente de 

controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de 

controles internos, a informação e comunicação e o monitoramento; 

Consequência: resultado de um evento que afeta positiva ou 

negativamente os objetivos da Empresa; 

Controle: qualquer medida aplicada no âmbito da Codevasf, para 

gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que os objetivos e 

metas estabelecidos sejam alcançados; 

Controles internos da gestão: conjunto de 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 servidores das 

organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança 

razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes 

objetivos gerais serão alcançados: 

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 

operações; 

b) cumprimento das obrigações de accountability; 

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e 

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. O 

estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa 

essencialmente oferecer garantia razoável de que os objetivos 

estratégicos e operacionais de instituições públicas possam ser atingidos. 

Ética: refere-se aos princípios morais, sendo pré-requisito e suporte para 

a confiança pública; 

Evento de Risco: é uma ocorrência ou mudança num conjunto específico 

de circunstâncias e está associado a um conjunto de incertezas, podendo 
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consistir em uma ou mais ocorrências e ter várias causas e várias 

consequências; 

 

Fator de Risco: elemento que, individualmente ou combinado, tem o 

potencial intrínseco para dar origem ao risco; 

 

Forças: vantagens internas da empresa que podem auxiliar o alcance dos 

seus objetivos; 

 

Fragilidade: propriedades intrínsecas de algo resultando em 

suscetibilidade a uma fonte de risco que pode levar a um evento com uma 

consequência; 

 

Fraquezas: desvantagens internas da empresa que podem dificultar o 

alcance dos seus objetivos; 

 

Fraude: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, 

dissimulação ou quebra de confiança, que não implicam o uso de ameaça, 

de violência ou de força física; 

Gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar 

e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza 

no alcance dos objetivos da Codevasf; 

Gestão de Riscos:  atividades coordenadas (princípios, objetivos, 

estrutura, competências e processo) para dirigir e controlar uma 

organização no que se refere a riscos. 

Gestão de integridade: conjunto de medidas de prevenção de possíveis 

desvios na entrega dos resultados esperados pela sociedade; 

Gerente Setorial: empregado designado para exercer função de 

confiança de “Gerente” (FC-3) na sede da Empresa na forma estabelecida 

pelo Plano de Funções e Gratificações da Codevasf - PFG; 

Gerente Regional: empregado designado para exercer função de 

confiança de “Gerente Regional” (FC-4) junto à uma Superintendência 

Regional na forma estabelecida pelo Plano de Funções e Gratificações da 

Codevasf - PFG; 
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Gestor de processos de trabalho: empregado designado como 

responsável por executar determinado processo de trabalho (dono de 

processo), em especial quanto à gestão de integridade, riscos e controles 

internos a ele aplicável; 

Governança no setor público: compreende essencialmente os 

mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 

avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução 

de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 

sociedade; 

Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela 

Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria Executiva da 

Codevasf para informar, dirigir, administrar e monitorar suas atividades, 

com o intuito de alcançar os seus objetivos; 

Identificação de riscos: processo de busca, reconhecimento e descrição 

de riscos, que envolve a identificação de suas fontes, causas e 

consequências potenciais, podendo envolver dados históricos, análises 

teóricas, opiniões de pessoas informadas e de especialistas, e as 

necessidades das partes interessadas; 

Impacto: efeito resultante da ocorrência do evento; 

Incerteza: incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade 

ou impacto de eventos futuros; 

Instância: unidade responsável pela deliberação, supervisão ou execução 

da PGIRC no âmbito da Codevasf; 

Instâncias de deliberação superior da PGIRC: Conselho de 

Administração e Diretoria Executiva da Codevasf; 

Instâncias de supervisão da PGIRC: Comitê de Auditoria Estatutário, 

Auditoria Interna, Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

Internos e Núcleos de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos; 

Instância de execução da PGIRC: gestores de processos de trabalho; 

Instrumentos: as instâncias, a metodologia, a capacitação continuada, 

as normas, manuais e procedimentos e a solução tecnológica; 
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Iniciativas: Projetos, planos, programas ou ações tomadas para gerir ou 

resolver questões negociais ou ainda alcançar objetivos específicos; 

Medida de controle: medida aplicada pela organização para tratar os 

riscos, aumentando a probabilidade de que os objetivos e as metas 

organizacionais estabelecidos sejam alcançados; 

Matriz de Riscos Setorial - MRS: Relação de riscos e sua distribuição 

de criticidade, identificados para a gerência setorial da Área orgânica da 

Codevasf inserida no processo de gerenciamento de riscos; 

Matriz de Riscos e Controles Corporativos - MRCC: Relação de riscos 

e sua distribuição de criticidade com respectivos controles implementados 

ou em implementação, conciliados na visão corporativa da Codevasf para 

o processo de gerenciamento de riscos;  

Meta: alvo ou propósito com que se define um objetivo a ser alcançado; 

Mensuração de risco: processo que visa estimar a importância de um 

risco e calcular a probabilidade de sua ocorrência; 

Método de priorização de processos: classificação de processos 

baseadas em avaliação qualitativa e quantitativa, visando o 

estabelecimento de padrões para a realização de gerenciamento de riscos; 

Modelo de gestão de integridade, riscos e controles interno: 

corresponde à metodologia adotada pela Empresa na qual serão 

detalhados os processos, atividades e prazos relativos à implantação da 

PGIRC; 

Monitoramento: componente dos controles internos que permite avaliar 

a qualidade do sistema de controles internos ao longo do tempo; 

Nível de risco: magnitude de um risco, expressa em termos da 

combinação de suas consequências e probabilidades de ocorrência; 

Objetivo organizacional: situação que se deseja alcançar de forma a se 

evidenciar êxito no cumprimento da missão e no atingimento da visão de 

futuro da organização; 
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Operações econômicas: operações nas quais a aquisição dos insumos 

necessários se dá na quantidade e qualidade adequadas, sendo entregues 

no lugar certo e no momento preciso, ao custo mais baixo; 

Operações eficientes: operações nas quais é consumido o mínimo de 

recursos para alcançar uma dada quantidade e qualidade de resultados, 

ou alcançado o máximo de resultado com uma dada qualidade e 

quantidade de recursos empregados; 

Oportunidades: aspectos externos positivos que podem potencializar a 

empresa a atingir os seus objetivos. 

Órgãos de Deliberação Superior: Assembleia Geral, Conselho de 

Administração e Diretoria Executiva da Codevasf; 

Planilha Documentadora de Riscos e Controles da Codevasf – 

PDRC: Planilha empregada para registro e cálculo de informações 

relativas ao cumprimento das diferentes etapas do processo de gestão de 

riscos na ambiência da Codevasf; 

Plano de Tratamento de Riscos - PTR: Documento de planejamento 

elaborado por Gestores de Processos de Trabalho da Codevasf, objetivando 

a implementação dos controles preventivos e/ou de atenuação, que 

permitam mitigar os riscos identificados e priorizados para tratamento nas 

unidades orgânicas da Empresa; 

Plano de Gestão de Riscos Setorial – PGRS: Plano a ser formulado por 

cada gerente setorial (FC-3) das diferentes Áreas da Codevasf na Sede e 

pelos gerentes regionais (FC-4) nas Superintendências Regionais, visando 

estabelecer os elementos necessários e suficientes à implantação do 

gerenciamento de riscos e controles internos setorial em defesa dos ativos 

de negócio priorizados;  

Plano de Gestão de Riscos Corporativos da Codevasf – PGRC: Plano 

resultante da conciliação dos PGRS concebidos nas gerências setoriais e 

regionais da Empresa, visando a implantação do processo de gestão de 

riscos e controles internos na ambiência da Codevasf;  
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Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos -

PGIRC: declaração das intenções e diretrizes gerais da Codevasf 

relacionadas à integridade, riscos e controles; 

Procedimento de controle: políticas e procedimentos estabelecidos 

para enfrentar os riscos e alcançar os objetivos da Codevasf; 

Processo de trabalho: conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas, que são executadas para alcançar produto, resultado ou 

serviço predefinido; 

Processo organizacional: conjunto de processos de trabalho que 

interagem objetivando a produção de bens, serviços e informações em 

cumprimento às atribuições e competências regimentais estabelecidas 

para uma determinada unidade orgânica;  

Processo de gerenciamento de riscos: aplicação sistemática de 

políticas, procedimentos, métodos e práticas de gestão para as atividades 

de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, bem 

como de comunicação com partes interessadas em assuntos relacionados 

a risco; 

Proprietário do risco: pessoa ou entidade com a responsabilidade e a 

autoridade para gerenciar o risco; 

Probabilidade: possibilidade de ocorrência de um evento; 

Processo de gerenciamento de riscos: aplicação sistemática de 

políticas, procedimentos, métodos e práticas de gestão para as atividades 

de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, bem 

como de comunicação com partes interessadas em assuntos relacionados 

a risco; 

Proprietário do Risco: pessoa ou unidade orgânica com a 

responsabilidade e autoridade para gerenciar riscos; 

 

Relatório de Análise Crítica - RAC: Documento elaborado pelos 

Gestores de Processos de Trabalho da Codevasf objetivando avaliar riscos 

e controles, de forma a prover sua atualização e manutenção de níveis de 
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criticidade, face a alterações identificadas no contexto de negócios ou na 

eficiência dos controles implementados;  

Resposta a risco: qualquer ação adotada para lidar com risco, podendo 

consistir em: a) aceitar o risco por uma escolha consciente; b) transferir 

o risco a outra parte; c) compartilhar o risco a outra parte; d) evitar o 

risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem 

ao risco; e) mitigar ou reduzir o risco diminuindo sua probabilidade de 

ocorrência ou minimizando suas consequências; 

Risco: possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no 

cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de 

probabilidade; 

Risco inerente: risco a que uma organização está exposta sem 

considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade 

de sua ocorrência ou o seu impacto; 

Risco residual: risco a que uma organização está exposta após a 

implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco; 

Riscos de imagem ou reputação do órgão: eventos que podem 

comprometer a confiança da sociedade ou de parceiros, de clientes ou de 

fornecedores, em relação à capacidade da Codevasf em cumprir sua 

missão institucional; 

Riscos financeiros ou orçamentários: eventos que podem 

comprometer a capacidade da Codevasf de contar com os recursos 

orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, 

ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, 

como atrasos no cronograma de licitações; 

Riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas 

que podem comprometer as atividades da Codevasf; 

Riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades da 

Codevasf, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação 

de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas; 
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Riscos estratégicos: eventos que possam afetar a estratégia de 

negócios ou os objetivos estratégicos estabelecidos no âmbito de uma 

instituição; 

Riscos de Integridade: eventos que possam ocorrer e que venham a 

confrontar ou ameaçar os princípios da conduta e da ética; 

Tolerância ao risco: nível de variação aceitável quanto à realização dos 

objetivos;  

Tratamento de riscos: processo de estipular uma resposta ao risco; 

Vulnerabilidade: circunstância na qual ativos, pessoas, propriedade 
ou o ambiente ficam expostos a uma ou mais ameaças;  
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3. Premissas 

O Gerenciamento de Riscos Corporativos - GRC justifica sua existência 

quando associado à construção do processo decisório e em defesa da 

estratégia organizacional definida constituindo assim um processo 

integrado. 

O gerenciamento de riscos se associa à governança de uma empresa, uma 

vez que riscos precisam ser identificados, medidos, tratados e 

monitorados para que não constituam entraves e não se materializem em 

dificuldades de difícil transposição para as operações executivas, 

comprometendo o processo de tomada de decisão por parte de diferentes 

agentes envolvidos. Dessa forma, o GRC não deve ser visto como ações 

de engessamento da Empresa e nem tão pouco como mecanismos 

sensores que possam levar insegurança à liderança executiva, mas sim 

minimizar elementos surpresa que comprometam a eficiência e 

efetividade em traduzir a estratégia corporativa em iniciativas exitosas. 

O GRC possibilita agregar vantagens à estrutura de governança das 

organizações, como o aumento da transparência e da prestação de contas, 

o fortalecimento dos controles internos e o maior comprometimento com 

a responsabilidade corporativa sem, contudo, cercear a liberdade criativa 

com flexibilização do processo decisório para superar questões não 

endereçadas. 

Para funcionar adequadamente, o GRC necessita ter estabelecido e 

formalizado uma estrutura de governança clara e conhecida definindo 

atribuições e reponsabilidades a cada agente nos diferentes níveis e 

práticas para o gerenciamento de riscos. 

Reflexões devam ser exercitadas pelo Conselho de Administração e demais 

Colegiados de forma a construir dentro das melhores práticas, o modelo 

de governança de GRC. Dentre estas reflexões há que se considerar: 

• O que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas 

estabelecidas pela alta gestão? 
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•Onde estão as maiores oportunidades, ameaças, incertezas e 

vulnerabilidades empresariais? 

• Quais são os principais riscos dentro de cada disciplina do processo de 

GRC? 

• Qual será a tolerância a ser estabelecida para os riscos identificados e 

segundo que critério? 

• Com que intensidade e frequência a Empresa está se expondo a esses 

riscos? 

• Como a organização responderá aos riscos identificados e priorizados? 

• Existem informações confiáveis para a tomada de decisões? 

• Os Planos idealizados para assegurar que os riscos estejam em um nível 

aceitável de acordo com o apetite a riscos aprovado estão sendo 

monitorados e avaliados? 

• A liderança executiva e gestores das diferentes linhas de negócio 

praticadas na Empresa têm consciência da importância do processo de 

gerenciamento de riscos e entendem seu valor sem temer pelo 

engessamento de controles? 

• A organização tem as competências necessárias e pessoal capacitado e 

motivado para o Gerenciamento de Riscos Corporativos? 

• Que modelo de gerenciamento de riscos melhor se adequa à cultura 

organizacional e propicia evolução gradual de forma evolutiva? 

• Que estrutura orgânica e atores identificam, priorizam, efetuam 

tratamentos e monitoram ativamente os riscos da organização? 

• Que padrões, ferramentas e metodologias deverão ser empregados de 

forma a atingir objetivos definidos e propiciem gradual evolução da cultura 

organizacional? 

• Com que patrocínio o gerenciamento de riscos poderá contar para 

contornar desafios e obter delegação de competência para atingir seus 

objetivos? 
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Inicial

Repetível

Definido

Gerenciado
Otimizado

Processo AdHoc com tarefas não definidas e dependente de pessoas chave 

Processo estabelecido e repetível com tarefas padronizadas e atores qualificados 

Políticas, processos e padrões definidos e institucionalizados 

Riscos medidos e gerenciados de forma agregada em toda a Empresa 

Riscos internalizados para exploração de oportunidades 

• Que papéis deverão ser desempenhados pelos Conselhos de 

Administração e pela Auditoria Interna para garantir independência e 

completude ao gerenciamento de riscos de forma a aperfeiçoar o processo 

decisório e as operações empresariais resultando forte incremento na 

eficiência e efetividade em atingir os objetivos estratégicos estabelecidos? 

• Como transpor dificuldades e resistências internas ao processo de 

mudança requerido, visando atender a exigências e recomendações 

emanadas de órgãos de controle dentro de prazos definidos? 

 

A estratégia geral para construção do referencial metodológico definido 

nesta metodologia está focada no objetivo de elevar o nível de maturidade 

do processo de gerenciamento de riscos corporativos – GRC na ambiência 

da Codevasf ao estágio de “Gerenciado” conforme preconizado pelo 

modelo de maturidade COSO – ERM (1994), devendo ser objeto de 

revisões e internalização de lições aprendidas a cada novo nível de 

maturidade alcançado.  

 

 

 

 

 

 

 

Para que este objetivo seja satisfatoriamente atingindo, as fases previstas 

na metodologia deverão ser implantadas e institucionalizadas de forma 

modular e gradual para que os resultados possam ser avaliados e 

Figura 3.0–Níveis de maturidade segundo COSO ERM 2009 
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Inicial

Repetível

Definido

Gerenciado
Otimizado

Ausência de referencial metodológico definido e padronizado 

Ampla divulgação da Política e implantação da Fase I, II, III e IV da Metodologia 

Institucionalização das Fases implantadas 

Implantação e institucionalização da Fase V  

Internalização de melhorias contínuas segundo ciclo 

PDCA estabelecido 

internalizados pelos atores responsáveis e partes interessadas envolvidas 

dentro das possibilidades evolutivas propiciadas pelo estágio de 

maturidade vigente. 

A Fig. 3.1 identifica os diferentes níveis de maturidade por que devam 

passar as instituições envolvidas com processos de institucionalização da 

governança e gerenciamento de riscos e demonstra o posicionamento das 

fases metodológicas requeridas para que o nível de maturidade pretendido 

seja atingido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1–Associação das fases metodológicas aos níveis de maturidade 
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4. Governança de Integridade, Riscos e Controles 
Internos 

O modelo de governança de riscos na Codevasf foi idealizado e 

proposto para condução dos trabalhos da Secretaria de Integridade, 

Riscos e Controles Internos - PR/SRC e dos Núcleos de Integridade 

Riscos e Controles Internos - NIRC´s em interação com a estrutura 

orgânica e com o modelo de decisão e alçada estabelecido na Empresa 

e está baseado nas recomendações do Instituto dos Auditores Internos 

– IIA e no framework internalizado pelo modelo de Gestão de Riscos 

preconizado pelo Instituto dos Auditores Internos - IIA segundo três 

linhas de defesa (Fig. 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 –Modelo de Governança em baseado em três linhas de defesa 

 A primeira linha de defesa tem natureza proativa e está sob a 

responsabilidade dos gerentes funcionais e donos de processos, 

atuante a partir dos controles estabelecidos para mitigar riscos 
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inerentes não aceitáveis mantendo-os dentro dos limites estabelecidos 

pelo apetite ao risco segundo políticas e diretrizes emanadas da 

liderança executiva. A segunda linha de defesa igualmente proativa, 

está implementada a partir da coordenação e supervisão da PR/SRC 

juntamente com os NIRC´s a partir do emprego de padrões 

estabelecidos e da aferição dos níveis de efetividade dos controles 

implantados quanto a sua atualização, eficácia e eficiência. A terceira 

linha de defesa se faz de forma reativa, mediante a atuação 

independente da auditoria interna em aferir a eficácia da gestão de 

riscos e suas iniciativas na Empresa. A figura 4.2 demonstra os 

componentes integrantes do modelo de governança.  

Políticas aplicáveis em essencial a Política de Gestão da Integridade, 

Riscos e Controles Internos da Gestão - PGIRC, estão referenciadas 

pela internalização do arcabouço legal, pelas recomendações 

emanadas de órgãos de controle externo e ainda segundo a natureza 

das linhas de negócio definidas pela Empresa, sua cultura, crenças e 

valores. 

As Instâncias de Supervisão e controle estão estratificadas em três 

níveis sendo, as de deliberação superior exercidas pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria Executiva; as de supervisão 

representadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, a Auditoria 

Interna, a Secretaria de Integridade, Riscos e Controles Internos e os 

Núcleos de Gestão de Integridade, Riscos e Controles e a de execução 

exercida pelos gestores de processos (gerentes de áreas). 
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Figura 4.2 – Componentes Integrantes do Modelo de Gestão 
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A governança de GIRC pode ser mais bem estabelecida mediante a 

compreensão das relações existentes entre as diferentes instâncias e 

atores envolvidos com as atividades a serem executadas, seus 

insumos e saídas. As figuras 4.3.1 e 4.3.2 demonstram as relações a 

estabelecidas entre as instâncias de supervisão e controle a partir da 

um fluxo geral e detalhado do modelo de Governança em Riscos e 

Controles Internos - GRC na Codevasf. 

As relações referenciadas pelo fluxo geral de governança deverão ser 

exercidas segundo as competências estabelecidas no Estatuto Social 

da Codevasf, no Regimento Interno da Codevasf e na Política de Gestão 

de Integridade, Riscos e Controles – PGIRC. 
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Figura 4.3.1 – Componentes Integrantes do Modelo de Governança (Fluxo geral) 

PR/SRC

C 
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Figura 4.3.2 – Componentes Integrantes do Modelo de Governança (Fluxo detalhado) 

PR/SRC 
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5. Modelos Referenciais 

De uma maneira geral os modelos referenciais são modelos padronizados 

e genéricos, que desempenham um papel de referência para os tomadores 

de decisão a respeito de práticas a serem empregadas nas operações e 

nos processos organizacionais. Constituem uma base segundo a qual 

possam ser aplicadas pequenas adaptações que facultem melhor 

alinhamento à cultura e ao nível de maturidade presentes no ambiente de 

organizacional. Um modelo de referência é elaborado a partir das 

melhores práticas do mercado, estabelecendo um modo de pensar, 

abordar e enfrentar temas organizacionais, desempenhando um papel de 

referência para os agentes tomadores de decisão. Os modelos de 

referência frequentemente explicitam o que deva ser feito cabendo ao 

implementador a tarefa de estabelecer o como devam ser executadas as 

diferentes atividades constituintes. 

Modelos e padrões de mercado foram estabelecidos para o gerenciamento 

de riscos corporativos, sendo que se destacam o Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management - 

COSO ERM e o International Organization for Standardization - ISO 

31.000 

Face a constatação de que não existe um melhor modelo aplicável, mas 

componentes e princípios e ainda processos e etapas a serem seguidos, a 

metodologia de gerenciamento de riscos a ser institucionalizada na 

Codevasf empregará um modelo de referência misto pautado em aspectos 

mais alinhados à sua cultura e nível de maturidade, podendo ser objeto 

de revisão futura. 

O modelo proposto pelo COSO ERM:2017 está estruturado em 5 

componentes e 20 princípios deixando a critério do implementador as 

ferramentas, técnicas e artefatos a serem empregados para satisfazer os 

princípios estabelecidos. 

As figuras 5.1 a 5.5 demonstram os componentes e princípios associados 

do modelo de referência do COSO ERM:2017. 
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• O Conselho de Administração deve exercer o controle de riscos corporativos, supervisionando a 

estratégia e desempenhando responsabilidades de governança que apoiem a gestão na definição 

da estratégia corporativa e dos objetivos de negócio; 

• A organização deve estabelecer estruturas operacionais na busca dos objetivos estratégicos e de 

negócios; 

• A organização deve definir os comportamentos desejados que caracterizem sua cultura; 

• Deve haver demonstração de compromisso com os valores fundamentais da entidade; 

• Busca e desenvolvimento por indivíduos capazes para construção do capital humano alinhado com 

a estratégia e com os objetivos de negócios; 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Princípios do componente “Governança e Cultura” 
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• A organização deve considerar no perfil de risco, os efeitos potenciais no contexto empresarial; 

• A organização deve definir o apetite ao risco no contexto da criação, preservação e geração de 

valor; 

• A organização deve avaliar estratégias alternativas e o impacto potencial no perfil de risco; 

• A organização deve considerar o risco ao estabelecer seus objetivos de negócios em vários níveis 

que permitam alinhamento e apoio a estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Princípios do componente “Estabelecimento da Estratégia e Objetivos de Negócio” 
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• A organização deve identificar o risco que afeta o desempenho da estratégia e os objetivos de 

negócios; 

• A organização deve avaliar a gravidade do risco; 

• A organização deve priorizar os riscos com vistas a selecionar as respostas aos mesmos; 

• A organização deve identificar e selecionar as respostas ao risco; 

• A organização deve desenvolver e avaliar uma visão pautada em portfólio de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Princípios do componente “Desempenho” 
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• A organização deve avaliar e identificar mudanças que possam afetar substancialmente a 

estratégia e os objetivos de negócios; 

• A organização deve analisar o desempenho da entidade e considera o risco no processo de 

avaliação; 

• A organização deve persistir na melhoria do gerenciamento de riscos corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Princípios do componente “Reavaliação e Revisão” 
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• A organização deve empregar e integrar dados e informações da entidade, assim como sistemas 

de tecnologia para suportar o gerenciamento de riscos corporativos; 

• A organização deve utilizar canais de comunicação para suportar o gerenciamento de riscos 

corporativos; 

• A organização deve informar e comunicar sobre riscos, cultura e o desempenho em vários níveis 

em toda a entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Princípios do componente “Informação, Comunicação e Relato” 
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O modelo de referência proposto pelo International Organization for 

Standardization – ISO e mais conhecido pelo código de norma ISO 

31.000:2018 também está baseado em um conjunto de princípios 

complementado por um processo de execução e uma estrutura de controle 

para estabelecimento do ciclo de gestão (Fig. 5.6) 

 

 

 

Figura 5.6 – Princípios, processo e estrutura da ISO 31000:2018 

 

No que diz respeito aos princípios, a norma estabelece que o 

gerenciamento de riscos precisa ser parte integrante de todas as 

atividades organizacionais, atuando e contribuindo para resultados 

consistentes e comparáveis, considerando contextos internos e externos 
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relacionados a seus objetivos estratégicos. Ainda que, seja inclusiva e 

dinâmica de modo a antecipar, detectar e reconhecer mudanças 

contextuais, respondendo de forma apropriada mediante internalização 

continuada do aprendizado facultado por experiências adquiridas. A 

questão central para com o desenho dos princípios do gerenciamento de 

riscos está na criação e proteção de valor dos ativos, processos e objetivos 

organizacionais. 

A estrutura de controle para estabelecimento do gerenciamento de riscos 

deva permitir entender a organização e seu contexto interno e externo, 

articulando e definindo compromissos a serem assumidos para com o 

gerenciamento de riscos, de forma integrada com os processos 

organizacionais, assegurados por comprometimento continuado da 

liderança executiva, alocando recursos tecnológicos e de pessoal 

requeridos, que devam empregar mecanismos de comunicação, consulta 

e relato apropriados. 

O processo visa estabelecer o ciclo de atividades segundo etapas 

definidas, para que sejam atingidos os propósitos desenhados na 

metodologia de gerenciamento de riscos, devidamente instruídas quanto 

ao seu modo de execução. É por meio do processo que a instituição 

identifica, prioriza, analisa, avalia e provê tratamento para os riscos 

institucionais segundo diferentes disciplinas e abordagem padronizada. O 

processo contempla ferramentas, técnicas e procedimentos detalhados na 

metodologia para que os propósitos sejam atingidos de forma 

padronizada, sistematizada, continuada, mensurável e comparável, 

devendo ser capaz de identificar alterações significativas e que mereçam 

atenção no contexto interno e externo da Empresa na identificação dos 

riscos corporativos. 
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6. Princípios e Diretrizes 

Os princípios e diretrizes para o Gerenciamento de Riscos e Controles 

Internos a serem seguidos pela metodologia estão definidos na Política de 

Integridade, Riscos e Controle Interno – PGIRC. 

6.1. Princípios 

I - garantir aderência à integridade e aos valores éticos da Codevasf; 

II - atrair, desenvolver e reter pessoas com competências técnicas, 

em alinhamento com os objetivos institucionais; 

III - estabelecer objetivos estratégicos que possibilitem a eficaz 

gestão de integridade, riscos e controles internos; 

IV - possuir adequado suporte de tecnologia da informação para apoiar 

os processos de integridade, riscos e a implementação dos 

controles internos; 

V - utilizar informações relevantes e de qualidade para apoiar o 

funcionamento dos processos de integridade, riscos e dos 

controles internos; 

VI - disseminar informações necessárias ao fortalecimento da cultura 

e da valorização da gestão de integridade, riscos e dos controles 

internos; 

VII - realizar avaliações periódicas para verificar a eficácia da gestão 

de integridade, riscos e dos controles internos, comunicando o 

resultado aos responsáveis pela adoção de ações corretivas; 

VIII - realizar a gestão de integridade, riscos e controles internos de 

forma sistemática, estruturada, oportuna e subordinada ao 

interesse público; 

IX - promover a integração e sinergia das instâncias da PGIRC da 

Codevasf, em todos os seus níveis, estabelecida por meio de 

modelos de relacionamento que considerem e compartilhem, 

quando possível, as competências, responsabilidades, 

informações e estruturas de supervisão; 
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X - estruturar o conhecimento e as atividades em metodologias, 

normas, manuais e procedimentos; 

XI - garantir a gestão de integridade, riscos e controles internos 

suportada por níveis adequados de exposição a riscos; 

XII - integrar o uso das informações e resultados gerados pela gestão 

de integridade, riscos e controles internos na elaboração do 

Planejamento Estratégico Institucional - PEI, na tomada de 

decisões e na melhoria contínua dos processos organizacionais; e 

XIII - garantir aderência dos métodos e modelos de gerenciamento de 

riscos às exigências regulatórias. 

 

6.2. Diretrizes para o Gerenciamento de Riscos 

I - adotar premissas da metodologia do Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission - COSO ou outro 

modelo internacionalmente reconhecido, além de boas práticas; 

II - atuar de forma dinâmica e formalizada por meio de metodologias, 

normas, manuais e procedimentos; 

III - possibilitar a obtenção de informações úteis à tomada de decisão 

para a consecução dos objetivos institucionais, por meio de 

metodologias e ferramentas, visando o gerenciamento e a 

manutenção dos riscos dentro de padrões definidos pelas 

instâncias supervisoras; 

IV - realizar a medição do desempenho do gerenciamento de riscos 

mediante atividades contínuas ou de avaliações independentes ou 

a combinação de ambas; 

V - capacitar, de forma continuada, os agentes públicos da Codevasf, 

em gerenciamento de riscos; 

VI - desenvolver e implementar atividades de controle que considerem 

a avaliação de mudanças, internas e externas e que contribuam 

para identificação e avaliação de vulnerabilidades que impactam 

os objetivos institucionais; 
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VII - executar atividades de controles internos proporcionais aos riscos 

baseadas na relação custo-benefício e na agregação de valor à 

instituição; e 

VIII - buscar a eliminação de formalidades e exigências cujo custo 

econômico ou social seja superior ao risco envolvido. 

 

6.3. Diretrizes para Controles Internos 

 

I - implementar controles internos de forma integrada às atividades, 

planos, ações, políticas, sistemas, recursos e em sinergia com os 

agentes públicos da Codevasf, projetados para fornecer segurança 

razoável para a consecução dos objetivos institucionais; 

II - definir e operacionalizar os controles internos considerando os 

riscos internos e externos que se pretende gerenciar, tendo em 

vista a mitigação da ocorrência de riscos ou impactos sobre os 

objetivos institucionais da Codevasf; 

III - implementar controles internos de forma efetiva e compatível com 

a natureza, complexidade, grau de importância e riscos dos 

processos de trabalhos; 

IV - definir controles internos baseados no modelo de gerenciamento 

de riscos; e 

V - criar condições para que a implementação de procedimentos 

efetivos de controles internos integre as práticas de 

gerenciamento de riscos. 
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7. Estrutura de Controle 

7.1. Unidades Orgânicas 

A Estrutura de Controle idealizada para suportar o Modelo de Governança 

estabelecido para GRC foi desenhada segundo três níveis de forma a 

suportar a complexidade, o volume e a dispersão geográfica das 

atividades a serem desenvolvidas na ambiência da Codevasf. A figura 7.1 

define os níveis hierárquicos a serem exercidos segundo papéis e 

competências definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Estrutura de Controle 
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Nesta estrutura de controle o papel de donos dos riscos é exercido pelos 

Gestores de Processos de Trabalho das diferentes áreas da Empresa. Os 

núcleos de Integridade, Riscos e Controles Internos – NIRC´s serão 

constituídos pelos titulares de cada Área ou representantes indicados na 

Sede e nas Superintendências Regionais. Os NIRC´s serão 

supervisionados e orientados pela PR/SRC para execução das atividades 

de GRC. Por sua vez as atividades da PR/SRC serão objeto de supervisão 

pelo COAUD sendo os controles internos da Gestão auditados pela unidade 

de Auditoria Interna quanto a sua efetividade. 

O modelo de governança estabelecido para GRC (figs 4.3.1 e 4.3.2), define 

as relações e fluxos de informação a serem praticados entre as diferentes 

instâncias de controle, supervisão e deliberação com papéis e 

responsabilidades regimentais aprovadas.  

 

7.2. Competências 

As competências atribuídas às diferentes instâncias integrantes da 

estrutura de controle acima definida para exercer a governança do 

processo de gerenciamento de riscos na Empresa, estão definidas no 

Estatuto Social e Regimento Interno da Codevasf, assim como na Política 

de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC. De forma 

temática e vinculada à Integridade, Riscos e Controles Internos, cabe a 

cada uma das instâncias segundo sua natureza: 

Instâncias de Deliberação Superior 

Conselho de Administração – Consad 

• aprovar as Políticas de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

Internos da Gestão, o Plano de Gestão de Riscos Corporativos, 

assim como o Código de Conduta Ética e Integridade da 

Codevasf; e 

• implementar e supervisionar os sistemas de gerenciamento de 

riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e a 

mitigação dos principais riscos a que está exposta a Codevasf, 

inclusive os riscos relacionados à integridade das informações 
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contábeis e financeiras e aqueles relacionados à ocorrência de 

corrupção e fraude. 

 

Diretoria Executiva – DEX 

• monitorar os planos institucionais com foco na sustentabilidade 

dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de 

mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de 

gestão; e 

• apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administração, 

a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos 

da Gestão e o Plano de Gestão de Riscos Corporativos da 

Codevasf. 

 

Instâncias de Supervisão 

Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD 

• avaliar e monitorar exposições de risco da Codevasf. 

 

Auditoria Interna – AU 

• aferir a adequação do controle interno, a efetividade da gestão 

dos riscos e dos processos de governança na Codevasf. 

 

Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos 

– PR/SRC 

• propor políticas de gestão de integridade, riscos e controles 

internos da gestão para a Codevasf, que deverão ser 

periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de 

Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da 

Empresa; 
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• verificar a aderência da estrutura organizacional, dos processos, 

produtos e serviços às leis, políticas, diretrizes internas, aos 

normativos e demais regulamentos aplicáveis segundo o 

Programa de Integridade da Codevasf; 

• comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração 

e Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário a ocorrência de ato 

ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à Empresa; 

• verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de 

funções, de forma que a ocorrência de conflito de interesses e 

fraudes sejam evitadas; 

• verificar o cumprimento do Código de Conduta Ética e 

Integridade e promover treinamentos periódicos sobre o tema 

aos empregados e dirigentes da Empresa; 

• coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação 

dos riscos aos quais a Empresa está sujeita; 

• coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para 

mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a 

adequação e a eficácia do gerenciamento de riscos; 

• estabelecer planos de contingência para os principais processos 

de trabalho da Empresa; 

• elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os 

à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e 

ao Comitê de Auditoria Estatutário; 

• disseminar e prover sensibilização e entendimento da 

importância da política, dos métodos, das práticas e técnicas 

aplicáveis à integridade, riscos e controles internos da gestão; e 

• propor o modelo, a estrutura de governança e os processos de 

trabalho que integrarão as operações da Secretaria, assim como 

as responsabilidades aplicáveis a cada unidade orgânica da 

Empresa para com o tema. 
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Núcleos de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos - 

NIRC 

• assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos, das 

políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos para a 

comunicação e institucionalização da gestão de integridade, 

riscos e controles internos; 

• propor aprimoramentos em políticas, diretrizes e normas 

complementares para a gestão de integridade, riscos e controles 

internos à Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e 

Controles Internos; 

• assessorar os gestores de processos de trabalho no 

gerenciamento de riscos dos processos de trabalho priorizados, 

no âmbito das unidades vinculadas à Presidência, das Áreas e 

Superintendências Regionais; 

• apoiar a elaboração e execução do plano de implementação de 

controles internos; 

• monitorar os riscos ao longo do tempo, de modo a permitir que 

as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em 

níveis adequados, de acordo com a Política de Integridade, Riscos 

e Controles Internos da Codevasf; 

• assegurar que as informações sobre gestão de integridade, riscos 

e controles internos estejam disponíveis nas Áreas e 

Superintendências Regionais; 

• disseminar a cultura da gestão de integridade, riscos e de 

controles internos no âmbito da Codevasf; 

• estimular práticas, princípios de conduta e padrões de 

comportamento no âmbito de sua atuação; 

• estimular e promover condições para a capacitação dos agentes 

públicos em gestão de integridade, riscos e controles internos; 

• fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão; 

• assegurar o cumprimento das recomendações e orientações 

emitidas pelas instâncias da Política de Integridade, Riscos e 

Controles Internos da Codevasf; 
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• assegurar aderência às regulamentações, leis, códigos, normas 

e padrões na condução das políticas e na prestação de serviços 

de interesse público; 

• proporcionar o cumprimento de práticas que institucionalizem a 

responsabilidade 

dos agentes públicos na prestação de contas, transparência e 

efetividade das informações; 

• assegurar a integração dos agentes responsáveis pela gestão de 

integridade, riscos e controles internos; e 

• promover a implementação de metodologias e instrumentos na 

gestão de integridade, riscos e controles internos. 

 

Instâncias de Execução 

Gestores de Processos de Trabalho 

• cumprir os objetivos estratégicos, as políticas, diretrizes, 

metodologias e os mecanismos para a comunicação e 

institucionalização da gestão de integridade, riscos e controles 

internos; 

• gerenciar os riscos dos processos de trabalho; 

• elaborar e submeter o plano de implementação de controles à 

aprovação da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e 

Controles Internos; 

• implementar e gerenciar as ações do plano de implementação de 

controles e avaliar os resultados;  

• monitorar os riscos ao longo do tempo, de modo a garantir que 

as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em 

níveis adequados, de acordo com o modelo de gerenciamento de 

riscos aprovado e com a Política de Integridade, Riscos e 

Controles Internos - PGIRC;  

• gerar e reportar informações adequadas sobre a gestão de 

integridade, riscos e controles internos às demais instâncias da 

PGIRC; 

• disseminar preceitos de comportamento íntegro e de cultura de 

gerenciamento de riscos e controles internos;  
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• promover a inovação e a adoção de boas práticas na gestão de 

integridade, riscos e controles internos; 

• cumprir as recomendações e as orientações emitidas pelas 

demais instâncias da PGIRC;  

• adotar princípios de conduta e padrões de comportamento 

estabelecidos no Código de Conduta Ética e Integridade da 

Codevasf;  

• cumprir as regulamentações, leis e códigos, normas e padrões 

na condução das políticas e na prestação de serviços de interesse 

público; e 

• cumprir as práticas institucionalizadas na prestação de contas, 

transparência e efetividade das informações. 
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8. Comunicação e Capacitação 

O estabelecimento de uma cultura organizacional voltada a integridade, 

riscos e controles internos só será possível a partir de ações continuadas 

de sensibilização e educação. 

A comunicação e a capacitação constituem alicerces para o processo de 

gerenciamento de riscos, uma vez que propiciam um ambiente adequado 

e favorável a implantação de ações voltadas à sensibilização, educação e 

capacitação do público-alvo e partes interessadas. 

Na Codevasf os temas são objeto de ações específicas na forma de planos 

e/ou programas sendo, o Programa de Comunicação em Integridade, 

Riscos e Controles – PRCIRC para o tema da comunicação e o Plano de 

Treinamento em Integridade, Riscos e Controles – PTIRC para a 

capacitação e reciclagem dos colaboradores da Empresa, conduzidos por 

instâncias orgânicas segundo competências regimentais estabelecidas no 

regimento interno da Empresa, devendo ser periodicamente avaliados em 

resultados mediante emprego de indicadores.  

As ações deverão ter natureza continuada permanecendo em execução 

enquanto a maturidade não atinja o grau desejável segundo o modelo de 

referência em maturidade estruturado em cinco níveis, proposto pelo 

COSO 2009.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8.1 – Modelo de maturidade em gerenciamento e riscos corporativos segundo o 

COSO ERM 
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9. Estratégia de Abordagem 

9.1. Diretrizes 

Dentre os muitos benefícios do Gerenciamento de Riscos Estratégicos e 

Operacionais, está a racionalização de processos de trabalho; a orientação 

das atividades de auditoria aos riscos associados aos ativos de negócio; a 

minimização de perdas operacionais maximizando ainda, a oferta de 

produtos e serviços à sociedade; a otimização na cobertura de seguros e 

prêmios e a conformidade com as exigências regulatórias, permitindo 

ainda a manutenção da consistência e da credibilidade institucional. 

Organizações enfrentam um amplo espectro de riscos potenciais, 

distribuídos por várias disciplinas e níveis de criticidade, que vão de muito 

baixos a extremos e ainda segundo ocorrências em frequência variada que 

são influenciadas por vários fatores tais como localização física, cultura, 

competência, capacitação e clima organizacional, dentre outros. 

Não existe uma única abordagem para mitigar riscos enfrentados por uma 

organização, e há ainda que se considerar aspectos da possibilidade de 

concretização de projetos de risco, dentro de horizontes de tempo 

razoáveis e com custos suportáveis na implantação de controles para 

proteção de ativos essenciais ao negócio. Assim sendo, torna-se 

dispendioso e desnecessário abordar todos os riscos institucionais de 

forma simultânea sem a necessária priorização. 

Segundo a norma internacional ABNT ISO 31.000, um gerenciamento de 

riscos eficaz deve: 

✓ Criar e proteger valor; 
✓ Ser parte integrante de todos os processos organizacionais; 
✓ Fazer parte da tomada de decisões; 
✓ Abordar explicitamente a incerteza; 
✓ Ser sistemática, estruturada e oportuna; 
✓ Basear-se nas melhores informações disponíveis; 
✓ Ser sob medida; 
✓ Considerar fatores humanos da organização; 
✓ Ser transparente e inclusiva; 
✓ Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças; 
✓ Facilitar a melhoria contínua da organização. 

https://www.treasy.com.br/blog/5-tomadas-de-decisao-gestao-orcamentaria-facilita-para-empresa
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Os esforços e recursos empregados para um gerenciamento de riscos 

efetivo, devam ser canalizados para os ativos de negócio que em essência, 

construam valor para a organização e contribuam para o cumprimento de 

sua missão institucional. 

Para tanto, será preciso definir uma estratégia de abordagem para o 

gerenciamento de riscos, que contemple o escopo de atuação, a natureza 

dos ativos de negócio a proteger e a técnica de priorização a ser 

empregada, considerando o modelo atual de negócios em alinhamento a 

crenças valores e à cultura organizacional. 

Segundo o modelo de referência COSO-ERM (Fig. 9.1.1), o gerenciamento 

de riscos corporativos pode ser definido como: 

“O processo que permeia toda a organização, colocado em 

prática pela alta administração da entidade, pelos gestores e 

demais colaboradores, aplicado no estabelecimento da 

estratégia e projetado para identificar possíveis eventos que 

possam afetar a instituição e para gerenciar riscos de modo 

a mantê-los dentro do seu apetite de risco, com vistas a 

fornecer segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos 

da entidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.1 – Framework (estrutura) proposto pelo COSO ERM (2017) 

Conclui-se, portanto, que a questão central está em identificar potenciais 

eventos internos e externos que possam comprometer os objetivos da 
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Planejar o desenvolvimento e a revitalização de bacias hidrográficas para redução de desigualdades 
regionais

Elaborar planos integrados de 
desenvolvimento regional;

Elaborar diagnósticos e planos 
de recursos hídricos.

Empreender iniciativas sustentáveis para desenvolver regiões

Desenvolver estudos e projetos;

Implantar programas e 
empreendimentos;

Operar, manter, assistir e 
recuperar empreendimentos;

Conceder e transferir a gestão e 
patrimônio.

Gerir resultados corrigindo 
desvios e promovendo 
transformações de valor

Avaliar resultados;

Realizar análise critica e prover 
reajustes necessários.

Codevasf provendo seu gerenciamento de forma a atender ao apetite a 

risco definido. 

Esta metodologia está orientada a fornecer segurança razoável quanto ao 

alcance dos objetivos da Codevasf, mediante proteção dos processos de 

trabalho desdobrados dos processos finalísticos e de suporte integrantes 

de seu Modelo de Negócio (Fig. 9.1.2 a 9.1.4), ou ainda de iniciativas 

(planos e programas) que facultem este alcance devidamente priorizados 

segundo critérios definidos. 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.2 –Modelo de Negócio da Codevasf – Macroprocessos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.3 –Modelo de Negócio da Codevasf – Processos Finalísticos 
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Figura 9.1.4 –Modelo de Negócio da Codevasf – Processos de Suporte 

 

A abordagem a ser empregada para implementar o gerenciamento de 

riscos na Codevasf, será amparada no modelo “bottom-up” (de baixo para 

cima) em que, os gerentes setoriais de unidades orgânicas na Sede da 

Empresa e os gerentes regionais nas Superintendências Regionais – SR´s, 

juntamente com os gestores de processos de trabalho (donos de 

processos) das respectivas unidades orgânicas, assessorados pelos 

Núcleos de Integridade, Riscos e Controles – NIRC´s e sob supervisão e 

coordenação da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

– PR/SRC, deverão conceber seus respectivos Planos de Gerenciamento 
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de Riscos Setoriais – PGRS´s contendo minimamente os elementos 

relacionados no ANEXO IV – Plano de Gestão de Riscos Setorial - PGRS. 

Esta abordagem propicia inúmeros benefícios em comparação com outras 

formas de condução, dentre os quais pode-se destacar: 

• Internalizar a experiência de colaboradores alinhados ao negócio; 

• Otimizar chances de acerto nas escolhas do processo decisório; 

• Legitimar as contribuições aproximando-se do negócio; 

• Facultar o engajamento, mediado pela conciliação com outras tarefas e 

prioridades; 

• Aumentar a produtividade e a qualidade na obtenção dos resultados; 

• Melhorar o senso de inclusão e participação das equipes; 

• Perenizar as iniciativas de melhoria da gestão de forma continuada. 

 

Os PGRS´s deverão observar os ditames da Política de Gestão de 

Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC e desta metodologia e 

estabelecer prazos para implementação das 4 (quatro) etapas e atividades 

integrantes previstas segundo os processos e iniciativas priorizados, assim 

como para o ciclo de revisão requerido após conclusão da implementação 

do gerenciamento de riscos na unidade orgânica. Os PGRS´s deverão 

ainda observar de forma conciliada com outras atividades, os prazos legais 

estabelecidos para implementação do gerenciamento de riscos na 

Codevasf, segundo definido na PGIRC e, complementarmente, em 

orientações emanadas de atos da gestão, sendo sua implementação 

registrada como iniciativa do Plano Anual de Negócios - PAN do exercício 

corrente.  
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9.2. O Processo de Gerenciamento de Riscos 

 O diagrama da Fig. 9.2.1 mostra o fluxo geral de atividades com papéis 

estabelecidos entre os diferentes atores e unidades orgânicas envolvidas, 

segundo competências definidas nos normativos da Codevasf e em 

especial na PGIRC, para estabelecimento de um ciclo do processo de 

gerenciamento de riscos, que estará sujeito a atualizações e revisões 

periódicas. 

O processo se inicia com a formulação do Plano de Gerenciamento de 

Riscos Setorial - PGRS sob responsabilidade de cada gerente setorial (FC-

3) das diferentes Áreas da Empresa e da Presidência na Sede e dos 

gerentes regionais (FC-4) nas Superintendências Regionais, mediante 

assessoria dos integrantes do NIRC designado para as respectivas 

unidades orgânicas com supervisão e coordenação da PR/SRC. Após sua 

formulação e posterior aprovação pela Presidência, Diretores, Gerentes 

Executivos e Superintendentes das respectivas unidades orgânicas 

vinculadas e realizada avaliação pela PR/SRC, o PGRS deverá ser 

implementado pelos gestores de processos de trabalho das unidades 

orgânicas que após cumprirem a execução da etapa de análise e avaliação 

dos riscos prevista nesta metodologia, deverão produzir a Matriz de Riscos 

Setorial - MRS para aprovação pelo Presidente, Diretor de Área, Gerente 

Executivo ou Superintendente Regional e posterior avaliação da PR/SRC. 

A próxima etapa do fluxo para estabelecimento do processo 

gerenciamento de riscos diz respeito à formulação do Plano de Tratamento 

de Riscos - PTR e do desenho dos indicadores de avaliação dos controles 

pelos gestores de processos de trabalho das unidades orgânicas e que 

deverá ser avaliado pelos gerentes setoriais ou gerentes regionais em 

aspectos relativos aos recursos e esforços requeridos, assim como aos 
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custos estimados para sua implementação/melhoria. O PTR deverá então 

ser encaminhado à apreciação da Presidência, Diretoria de Área, Gerência 

Executiva ou Superintendência Regional, com o intuito de garantir os 

recursos necessários à sua implementação. O PTR deverá ser então 

encaminhado à aprovação pela PR/SRC para posterior engajamento da 

equipe pelo gerente setorial ou regional e implementação pelos gestores 

de processos de trabalho da unidade orgânica.  

Os controles implementados/melhorados à medida que concluídos em sua 

implementação, deverão ser monitorados pelos gestores de processos de 

trabalho, mediante os indicadores desenhados. Análises críticas deverão 

ser periodicamente promovidas e executadas pelos gerentes setoriais e 

regionais juntamente com os gestores de processos de trabalho, segundo 

periodicidade definida no ciclo de revisão do PGRS, visando análise dos 

riscos e controles para garantia de manutenção do nível de criticidade 

dentro do apetite ao risco e ainda, garantir a efetividade de atuação dos 

controles devidamente contextualizados com novos cenários, resultando 

no Relatório de Análise Crítica Setorial - RACS. 

O RACS juntamente com a revisão da MRS, deverá ser encaminhado para 

avaliação pelo gerente setorial ou regional e aprovação pela Presidência, 

Diretores de Área, Gerentes Executivos ou Superintendentes Regionais, 

visando posterior implementação das alterações aplicáveis pelos gerentes 

setoriais e regionais. As atualizações que se façam necessárias na MRS e 

nos controles implementados, assim como o RACS aprovado, deverão ser 

encaminhados à apreciação e conciliação da PR/SRC que procederá a 

atualização da Matriz de Riscos e Controles Corporativos da Codevasf – 

MRCC, assim como do Plano de Gestão de Riscos Corporativos – PGRC e 

encaminhará para apreciação da DEX, COAUD e Conselhos.  
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Figura 9.2.1 – Processo de Gerenciamento de Riscos da Codevasf – Fluxo Geral 
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10. O Método 

Métodos de Gerenciamento de Riscos constituem formas de minimizar o 

grau de subjetividade com que avaliamos situações interferentes em 

projetos, planos, programas dentre outras iniciativas suportadas por 

processos de trabalho, maximizando resultados planejados. 

A condição ideal para se iniciar um projeto de gerenciamento de riscos é 

ter os processos organizacionais e iniciativas que suportam os objetivos 

do negócio, definidos, priorizados e minimamente diagramados ou 

compreendidos. 

A Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf foi desenhada a 

partir de referências e práticas de mercado, empregando experiências e 

casos de sucesso conhecidos, complementados com projetos piloto 

executados internamente. Está alinhada à missão e objetivos da Empresa 

e conformada à sua cultura e estágio de maturidade na gestão de riscos 

corporativos. 

Propicia defender os ativos de negócio empregados na Empresa, de forma 

a oferecer garantia razoável em cumprir com os objetivos definidos na 

estratégia corporativa. 

O método está amparado em “Planilha Documentadora de Riscos e 

Controles da Codevasf – PDRC” descrita no Anexo III, ou alternativamente 

em solução de software de gerenciamento de riscos disponibilizado na 

ambiência da Empresa. 

A Fig. 10.1 mostra a interação das diferentes etapas metodológicas do 

processo de gerenciamento de riscos com os instrumentos de 

planejamento, insumos e produtos definidos. 

Como insumos (entradas) são empregados o Plano de Gestão de Riscos 

Setorial – PDRS e os processos de trabalho e iniciativas a proteger. Como 

resultados (saídas), são obtidos a Matriz de Riscos Setorial – MRS e o 

Plano de Tratamento de Riscos Setorial - PTRS, segundo a análise e 

avaliação dos riscos identificados e os tipos e medidas de tratamento 

selecionadas. 
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Figura 10.1 – Interação das etapas metodológicas com os instrumentos de 

planejamento, insumos e produtos definidos 

 

 

A Fig. 10.2 mostra as quatro etapas constituídas para a metodologia 

subdivididas em atividades integrantes, segundo: o entendimento do 

contexto, a identificação dos riscos, a análise e avaliação dos riscos e o 

tratamento e resposta ao risco, sendo todas suportadas pela comunicação 

e consulta e pelo monitoramento e análise crítica. 
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Figura 10.2 – Etapas e atividades integrantes da metodologia de gestão de riscos 
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10.1. Entendimento do Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1.1 – Atividades integrantes da etapa de Entendimento do Contexto 

 

A etapa de “Entendimento do Contexto” é constituída pelas atividades de: 

“Identificação e priorização dos processos de trabalho e iniciativas”, 

“Estabelecimento dos Objetivos, Escopo e Contexto” e pelo 

“Conhecimento do Negócio”. Visa identificar os processos de trabalho que 

compõem o processo organizacional ou as iniciativas apontadas no Plano 

de Gestão de Riscos Setorial – PGRS que suportam as operações e o 

negócio da unidade orgânica (Gerência de Área ou Gerência Regional) e 

que deverão ser priorizados e caracterizados mediante descrição de seus 

principais atributos e diagramados para melhor compreensão do negócio 

e das operações. 

 

10.1.1. Identificação e priorização dos processos 

de trabalho e iniciativas 

 

Esta atividade é responsável pela identificação e caracterização dos 

processos de trabalho e iniciativas que compõem o processo 

organizacional da unidade orgânica. Para efeito desta metodologia, 
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poderão ser contempladas inciativas e/ou processos de trabalho 

conduzidos na ambiência da unidade orgânica. As iniciativas integrantes 

do PGRS deverão ser priorizadas a partir da utilização de critérios eletivos 

estabelecidos pelo gestor da unidade orgânica ou, alternativamente, 

mediante o emprego da matriz “GUT” na determinação da gravidade, 

urgência e tendência dos problemas decorrentes da sua não execução ou 

do comprometimento de sua efetividade na obtenção dos resultados 

idealizados, segundo orientações do Anexo I – Empregando a matriz 

“GUT” na priorização de iniciativas. Os processos organizacionais 

caracterizados no PGRS deverão ser objeto de desdobramento em seus 

processos de trabalho, visando o cumprimento da missão e das 

competências regimentais estabelecidas para a unidade orgânica. 

Na identificação dos processos de trabalho que integram os processos 

organizacionais da unidade orgânica objeto do gerenciamento de riscos, 

deverá ser empregada a metodologia de modelagem funcional “Integrated 

DEfinition Methods – IDEF”, mantida e desenvolvida pelo Computer 

Systems Laboratory of the National Institute of Standards and Technology 

(NIST) na forma do Anexo II – Empregando IDEF na identificação, 

desdobramento e diagramação dos processos de trabalho da unidade 

orgânica.   

Os processos de trabalho identificados deverão ser priorizados mediante 

utilização do “Método de Priorização de Processos da Codevasf” aprovado 

pela Resolução 555/2019 e Deliberação nº 35/2019, valendo-se dos 

critérios padronizados e pontuados em sua planilha documentadora. 

 

10.1.2. Estabelecimento dos Objetivos, Escopo e 

Contexto 

 

Nesta atividade deverão ser conhecidas e registradas na aba de 

“Documentação dos Processos” e/ou de Documentação das Iniciativas” da 

PDRC ou software disponibilizado, as informações requeridas 
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complementadas por aquelas definidas na aba de “Entendimento do 

Contexto” segundo orientações das instruções de uso da PDRC. 

Estas informações objetivam conhecer os processos de trabalho e/ou as 

iniciativas priorizadas e que serão parte integrante do processo de 

gerenciamento de riscos, segundo: 

Para os processos de trabalho 

• Unidade orgânica; 

• Identificador; 

• Nome; 

• Objetivo geral; 

• Objetivos estratégicos associados; 

• Principais entradas; 

• Principais saídas; 

• Dono do processo; 

• Natureza do processo; 

• Número médio de execuções ao mês. 

Para as iniciativas 

• Unidade orgânica; 

• Identificador; 

• Nome; 

• Objetivo geral; 

• Objetivos estratégicos associados; 

• Principais resultados esperados com a iniciativa;  

• Responsável pela condução da iniciativa; 

• Data início planejada; 

• Prazo de execução. 

 Complementarmente, deverão ser fornecidas informações relativas aos 

contextos interno e externo, segundo: 

Para o contexto externo quanto a oportunidades e ameaças 

• Descrição dos fatos relevantes; 

• Percepções para com as partes interessadas externas. 
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Para o contexto interno quanto às forças e fraquezas da unidade orgânica 

• Associadas aos objetivos específicos do processo de trabalho no 

tocante a políticas, objetivos, diretrizes, normativos internos e 

estratégias implementadas e aplicáveis; 

• Quanto a percepções para com as partes interessadas internas. 

 

10.1.3. Conhecimento do Negócio 

(Diagramação) 

 

A atividade de “Conhecimento do Negócio” mediante diagramação dos 

processos de trabalho, visa conhecer minimamente as entradas e saídas 

do processo, seus condicionantes e mecanismos empregados segundo 

fluxo de trabalho das macroatividades integrantes de forma a possibilitar 

o entendimento requerido para identificação dos fatores de risco 

associados. 

O objetivo não é detalhar as atividades e tarefas que compõem os 

processos de trabalho em profundidade, mas tão somente conhecer as 

macroatividades integrantes e seu fluxo básico. Também deverão ser 

identificadas as entradas (informações, insumos, demandas, produtos) 

que serão processadas e transformadas mediante agregação de valor para 

produzir as saídas planejadas (bens, produtos, serviços, informações, 

novas demandas), segundo condicionantes (regras de negócio, arcabouço 

legal, diretrizes, normas e políticas) e mecanismos de apoio à sua 

execução (sistemas de informação, máquinas, equipamentos, pessoal 

especializado, registros e bases de dados)  

Para tanto, deverão ser empregadas as orientações constantes do Anexo 

II – Empregando IDEF na identificação, desdobramento e diagramação 

dos processos de trabalho da unidade orgânica. 

A metodologia IDEF empregada na atividade de identificação dos 

processos de trabalho é de extrema validade na diagramação das 

macroatividades que compõem cada processo de trabalho, permitindo 
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conhecer o negócio no nível de profundidade adequado ao gerenciamento 

de riscos.  

A Fig. 10.1.1 ilustra as entradas, atividades componentes e saídas da 

etapa de “Entendimento do Contexto” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1.1 – Entradas e saídas estabelecidas para a etapa de “Entendimento do 

Contexto” 

10.2. Identificação dos Riscos 

 

 

 

  

 

  

Figura 10.2.1 – Atividades integrantes da etapa de Identificação dos Riscos 

 

Uma vez conhecido o negócio e os processos de trabalho que compõem o 

processo organizacional da unidade orgânica, e/ou as iniciativas a serem 
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possam impedir ou prejudicar a consecução dos objetivos idealizados e a 

eles referenciados, assim como suas causas e consequências. 

A etapa de “Identificação dos Riscos” é constituída das atividades de 

“Identificação dos Fatores de Risco” e Identificação dos Eventos de Risco”. 

Muitas fontes de informações podem ser empregadas para que os eventos 

de risco possam ser identificados de forma efetiva primando pela 

qualidade e não pela quantidade. 

Dentre as diferentes fontes de consulta disponíveis para identificar riscos, 

podemos empregar: 

• Respostas a questionários aplicados por órgãos de controle 

externo; 

• Lições aprendidas e registradas no passado; 

• Trilhas e Planos de Providência de auditoria apontando 

irregularidades ou ações para melhoria da gestão; 

• Denúncias encaminhadas a ouvidorias e corregedorias que possam 

ser disponibilizadas; 

• Atos deliberativos emanados de colegiados (diretoria executiva e 

conselhos); 

• Expertise e experiência de empregados mais antigos da casa.   

 

10.2.1. Identificação dos Fatores de Risco 

O trabalho desta atividade deverá começar por eleger quais são os fatores 

de riscos possíveis e aplicáveis que possam dar causa aos eventos de 

risco. Os fatores de risco são originados por questões envolvendo pessoas, 

processos, sistemas, tecnologia, infraestrutura e fatores externos 

(aqueles que não estão sob controle da Empresa). 

Pessoas podem apresentar motivações para desvio de conduta e 

integridade em praticar fraudes, ou beneficiar-se de situações 

particulares; manipular sistemas de forma a desviar recursos, favorecer 

interessados, prejudicar desempenho; oferecer ameaças à imparcialidade 

e à autonomia técnica; utilizar-se da autoridade técnica de forma 

indevida; praticar nepotismo; operar o conflito de interesses para 
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benefício próprio ou de terceiros; manipular dados e informações com 

propósitos escusos ao interesse institucional; desviar recursos financeiros 

ou materiais; praticar atos de corrupção ativa ou passiva e empregar de 

forma irregular e sem a necessária transparência verbas públicas sob sua 

alçada. Pessoas podem também apresentar deficiências de conhecimento; 

desconhecimento das atividades setoriais; problemas de saúde, vir a óbito 

ou migrarem para outras empresas, contingenciando operações ou 

levando conhecimento e experiência não internalizadas de forma 

apropriada. 

Processos de trabalho: podem estar desatualizados; defeituosos em 

atender aos objetivos idealizados; não prever controle para situações 

adversas; não agregar valor e oferecerem fragilidades a serem 

exploradas. 

Sistemas: podem apresentar obsolescência; não internalizar regras de 

negócio requeridas; conter fragilidades e defeitos; não possuir robustez 

quanto a confiabilidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade. 

Tecnologias: podem estar obsoletas; inadequadas aos requerimentos de 

negócio; apresentar falhas que comprometam a sua disponibilidade e a 

confiabilidade das operações; podem apresentar dificuldades à 

escalabilidade e flexibilidade de adaptações ou incorporação de novas 

funcionalidades e ainda oferecerem riscos operacionais. 

Infraestrutura: pode ser inadequada; dificultar o bom andamento das 

operações; comprometer a integridade física e a saúde das pessoas; 

fragilizar a segurança e guarda de bens móveis e insumos e não oferecer 

condições adequadas a seu condicionamento.  

Fatores externos: podem oferecer riscos de ordem social; política; 

climática; econômico-financeira; insalubridade e integridade física e saúde 

das pessoas; estruturais em instalações; subversivos dentre outros.  

 

10.2.2. Identificação dos Eventos de Risco 

Conhecidos os fatores de risco aplicáveis, a atividade de identificação dos 

eventos de riscos deverá identificar eventos que possam impedir ou 
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prejudicar os objetivos idealizados para os processos de trabalho, ou ainda 

as metas estabelecidas para as iniciativas a serem protegidas. 

Deverão ser analisadas as macroatividades desdobradas dos processos de 

trabalho diagramados na etapa anterior da metodologia, no sentido 

encontrar os eventos de risco que possam impedir ou prejudicar os 

objetivos para eles idealizados. No caso das iniciativas deverão ser 

identificados os eventos de riscos que possam comprometer as metas 

idealizadas para os resultados a serem alcançados no horizonte temporal 

planejado ou até mesmo a execução de toda a iniciativa. 

Para melhor compreensão do risco, poderá ser empregada a técnica de 

análise de “Causa e Efeito” preconizada na norma ABNT – ISO 31.010 e 

que constitui um método estruturado para identificar possíveis causas 

associadas a um problema indesejado. 

Algumas questões recorrentes que possam comprometer a correta 

execução desta atividade, devam ser observadas e evitadas para produzir 

resultados em conformidade e qualidade para com os produtos esperados: 

• O evento de risco identificado deve ser é algo originado por um fator 

de risco segundo uma ou mais causas conhecidas e que possa 

impedir ou prejudicar de forma clara os objetivos traçados para os 

processos de trabalho, ou as metas idealizadas para as iniciativas a 

proteger; 

• O evento de risco não pode ser confundido com o que lhe dê causa; 

• Um evento de risco também não se confunde com as consequências 

decorrentes de sua materialização; 

• Deixar de executar um processo de trabalho ou implementar uma 

iniciativa não constitui um evento de risco e sim a consequência 

resultante da materialização parcial ou total dele decorrente. 

 

A atividade de identificação dos eventos de risco deverá ser 

preferencialmente conduzida por reuniões estruturadas ou não (“Delphi” 

ou “Brainstorming” respectivamente) com participação do dono do 

processo, atores com ele envolvidos e especialistas convidados, para que 

possam ser obtidos resultados de qualidade. 
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Para nos referenciarmos a um exemplo, vejamos um evento de risco no 

segmento da saúde pessoal: 

Fator de Risco Causas Evento de 

Risco 

Consequências 

Pessoas  

(vícios, hábitos 

alimentares e 

modo de vida 
não saudável) 

Arteriosclerose; Pressão 

Alta; 

Diabetes; Obesidade; 

Tabagismo; 

Uso de drogas e álcool; 

Sedentarismo 

Acometimento 

por um infarto 

Óbito; 

Disfunção sistólica 

em graus variados; 

Arritmias 
cardíacas; 

 

 

Cada evento de risco identificado, deverá ser motivado por um fator de 

risco que possa lhe dar por causa segundo: pessoas, processos, sistemas, 

tecnologias, infraestrutura ou fatores externos. 

Os eventos de risco também deverão estar associados a uma das 

seguintes categorias:  

Operacional – Eventos de origem processual na execução de operações; 

Legal – Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis 

ao arcabouço legal e regulatório aplicável; 

Orçamentário/financeiro – Eventos que envolvam riscos de cunho 

orçamentário e/ou financeiro; 

Integridade – Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus 

desdobramentos; 

Imagem – Eventos que possam comprometer a imagem institucional da 

Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, 

repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes 

graus; e 

Estratégico – Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de 

metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos 

estratégicos planejados. 

A categoria centrada na “Integridade” deverá ainda ser qualificada em 

subcategorias segundo: conduta profissional inadequada; ameaças à 

imparcialidade e autonomia técnica; uso indevido de autoridade técnica; 
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Identificação 
dos Fatores de 

Risco

Identificação 
dos Eventos de 

Risco

Etapa 01 –
Entendimento do 

Contexto

Etapa 02 -
Identificação dos 

Riscos

Etapa 03 – Análise 
e Avaliação dos 

Riscos

Etapa 04 –
Tratamento e 

Resposta ao Risco
Análise de 

Riscos

Avaliação de 
Riscos

Avaliação da 
criticidade dos 

Riscos

nepotismo; conflito de interesses; uso indevido ou manipulação de dados 

e informações; desvio de pessoal ou recursos materiais e corrupção, 

fraude ou emprego irregular de verbas públicas) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.1 – Entradas e saídas estabelecidas para a etapa de “Identificação dos 

Riscos” 

Os eventos de risco identificados associados a seus fatores de risco e suas 

categorias e subcategorias (apenas para categoria de Integridade), 

deverão ser apropriadamente registrados na aba de “Análise de Riscos” 

da PDRC ou ainda mediante emprego de software disponibilizado. 

 

10.3. Análise e Avaliação dos Riscos 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.1 – Atividades integrantes da etapa de Análise e Avaliação dos Riscos 

Eventos motivados por 

fatores de risco que 

possam impedir ou 

prejudicar o êxito dos 

objetivos do processo 

organizacional ou das 

iniciativas 

Eventos de risco 

identificados  
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Causa 1

Causa 2

Causa n

Consequência 1

Consequência 2

Consequência n

Controles 

Preventivos 

A etapa de Análise e Avaliação dos Riscos é composta pelas atividades de 

“Análise de Riscos”; “Avaliação de Riscos” e “Avaliação da Criticidade dos 

Riscos”. 

Tem para objetivo compreender a natureza e características dos riscos 

identificados na etapa anterior.  

 

10.3.1. Análise de Riscos 

 

Esta atividade da metodologia empregará a técnica “Bow Tie” preconizada 

na norma ABNT ISO 31.010:2012 que consiste em identificar as causas e 

consequências associadas aos riscos já conhecidos na etapa anterior, 

complementado pelos controles preventivos que atuam nas causas e pelos 

controles de atenuação (reativos) que visam minimizar o impacto das 

consequências. Os controles deverão ser existentes e estar operacionais 

para prevenir a materialização do risco ou minimizar suas consequências. 

Para cada risco identificado e mediante apoio da PDRC, registre as causas 

que possam promovê-los e as consequências associadas que afetam os 

objetivos planejados, assim como os controles conhecidos e operacionais 

que possam embarreirar as mesmas segundo associações, tal como 

ilustrado na figura Fig. 10.3.1.1  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.1.1 – Diagrama Representativo das Causas, Consequências e Controles de 

Evento de Risco segundo a técnica BowTie 

Evento 

de Risco 

Controles de 

Atenuação 
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10.3.2. Avaliação de Riscos 

 
A atividade de “Avaliação de Riscos” objetiva estabelecer a 

probabilidade de ocorrência dos eventos de risco e o impacto 

resultante, mediante avaliação qualitativa que emprega critérios 

estabelecidos para obtenção do cálculo de criticidade do risco. 

Para a probabilidade ou frequência de ocorrência do risco serão 

empregados os critérios definidos na Fig. 10.3.2.1  

A probabilidade está associada à possibilidade de materialização do 

evento de risco sob avaliação e deverá considerar fatos históricos e 

acontecimentos recentes que possam auxiliar na melhor estimativa. 

 

Probabilidade 
 (Critérios para análise) 

Critérios 

Evento pode 
ocorrer apenas 

em 
circunstâncias 
excepcionais 

Evento pode 
ocorrer em 

algum 
momento 

Evento deve 
ocorrer em 

algum 
momento 

 Evento 
provavelmente 

ocorra na 
maioria das 

circunstâncias 

Evento 
esperado que 

ocorra na 
maioria das 

circunstâncias 

 Frequência 
Observada 
/ Esperada 

Muito baixa 
 (< 10%) 

Baixa 
(>=10%<=30%) 

Média 
(>30%<=50%) 

Alta 
 (>50% <= 90%) 

Muito alta 
 (>90%) 

Peso 1 2 5 8 10 

 

Figura 10.3.2.1 – Critérios Empregados para Avaliação de Probabilidade 

(adaptado de planilha empregada pelo então MPOG) 

 

A seguir deverá ser avaliado o impacto resultante da materialização 

do evento de risco, mediante emprego dos critérios estabelecidos 

na Fig. 10.3.2.2 

Nesta avaliação poderão ocorrer resultados parciais diferenciados na 

análise dos critérios estabelecidos na linha “Critérios de Avaliação”, 

devendo ser empregado o impacto de maior tendência para o 

resultado final. 

As avaliações para probabilidade e impacto deverão ser lançadas na 

PDRC ou no software disponibilizado.  
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Impacto   
(Critérios para análise) 

                                       Critérios de Avaliação   

  

Im
p

a
c

to
 

  Esforço de Gestão Regulação Imagem 
Negócios/Serviços    à 

Sociedade 
Intervenção Hierárquica 

Econômico/ 
Financeiro 

              

C
ri

té
ri

o
s
 

Evento com potencial para 
levar o negócio ou serviço 

ao colapso 

Determina a suspensão/ 
interrupção de atividades 

e/ou a suspensão/ 
cancelamento de licenças 
concedidas por órgãos de 

regulação 

Com destaque na mídia 
nacional e internacional, 
podendo atingir objetivos 
estratégicos e a missão 

empresarial 

Prejudica o alcance da 
missão da Codevasf 

Exigiria a intervenção do 
Conselho de Administração 

(Consad) 

Internalização de 
prejuízos orçamentários ou 
financeiros estimados em 
25% ou mais do ativo de 

negócio a proteger 

  1
0
 

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

 

Evento crítico, mas que 
com a devida gestão, pode 
ser contornado ou resolvido 

Determina ações de 
caráter pecuniários (multas) 

Com algum destaque na 
mídia nacional, 

provocando exposição 
significativa 

Prejudica o alcance da 
missão da unidade orgânica 

impactada 

Exigiria a intervenção da 
Diretoria Executiva (DEX) 

Internalização de 
prejuízos orçamentários ou 
financeiros estimados na 

faixa: > = 10% < 25% 
do ativo de negócio a 

proteger 

  8
 

 G
ra

n
d

e
 

Evento significativo, mas 
que pode ser gerenciado em 

circunstâncias normais 

Determina ações de 
caráter corretivo ou 

compensatório 

Pode chegar à mídia 
provocando a exposição 

por um curto período 

Prejudica o alcance dos 
objetivos estratégicos da 

unidade orgânica impactada 

Exigiria a intervenção do 
Diretor/Gerente Executivo de 
Área ou de Superintendente 

Internalização de 
prejuízos orçamentários ou 
financeiros estimados na 

faixa: > = 3% < 10% 
do ativo de negócio a 

proteger 

  5
 

 M
o

d
e
ra

d
o

 

Evento cujas 
consequências podem ser 

absorvidas, mas carecem de 
esforço da gestão para 
minimizar seu impacto 

Determina ações de 
caráter orientativo 

Tende a limitar-se às 
partes envolvidas 

Prejudica o alcance das 
metas estabelecidas para as 

iniciativas da unidade 
orgânica 

Exigiria a intervenção de 
Gerência Setorial 

Internalização de 
prejuízos orçamentários ou 
financeiros estimados na 

faixa: > = 1% < 3% 
do ativo de negócio a 

proteger 

  2
  

P
e
q

u
e
n

o
 

Evento cujo impacto pode 
ser absorvido por meio de 

atividades normais ou 
rotineiras 

Pouco ou nenhum impacto 
regulatório 

Impacto limitado apenas 
à ambiência interna 

Pouco ou nenhum 
impacto nas metas 

estabelecidas 

Seria dirimido pelo 
funcionamento normal das 

atividades da unidade 
orgânica 

Internalização de 
prejuízos orçamentários ou 
financeiros estimados em 
menos de 1% do ativo de 

negócio a proteger 

  1
 

In
s
ig

n
if

ic
a
n

te
 

Figura 10.3.2.2 – Critérios Empregados na Avaliação de Impacto (adaptado de planilha empregada pelo então MPOG)  
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10.3.3. Avaliação da criticidade dos Riscos 

 

O nível de risco inerente será obtido a partir da multiplicação da 

probabilidade e do impacto decorrente sem considerar a existência 

de qualquer controle operacional implantado e conhecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.3.1 – Matriz de criticidade de riscos inerentes e residuais (adaptado 

de planilha empregada pelo então MPOG) 
 

O nível de risco inerente é calculado como o produto da 

probabilidade pelo impacto, pontuado segundo os critérios 

definidos, resultando em riscos baixos, moderados, altos e 

extremos. 

NRI = P X I       

Onde:  NRI – Nível de Risco Inerente 

P – Probabilidade de ocorrência 

I – Impacto 

   Matriz de Riscos (Inerente e Residual)  

IM
P

A
C

T
O

 

Catastrófico 10 10 20 50 80 100 

Grande 8 8 16 40 64 80 

Moderado 5 5 10 25 40 50 

Pequeno 2 2 4 10 16 20 

Insignificante 1 1 2 5 8 10 

      1 2 5 8 10 

      
Muito 
Baixa 

Baixa Média Alta Muito Alta 

      < 10% >=10% <=30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90% 

      PROBABILIDADE 

  Nível de Risco 
  Níveis Pontuação (Impacto X Probabilidade) 

  RE - Risco Extremo  >= 80 

  RA - Risco Alto >= 40 e < 80 

  RM - Risco Moderado  >= 10 e < 40 

  RB - Risco Baixo < 10 
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Os NRIs encontrados são então avaliados segundo as faixas de 

valores visualizados na Fig. 10.3.3.1 (Nível de Risco) e os 

resultados calculados pela PDRC (aba “Análise de Riscos”) ou 

software disponibilizado. 

Encontrados os valores para os Riscos Inerentes (sem considerar 

qualquer controle) a próxima tarefa consiste em avaliar o grau de 

efetividade dos controles existentes e operacionais identificados e 

registrados na atividade de Análise de Riscos. 

Para cada controle preventivo e/ou de atenuação identificado para 

prevenir ou minimizar a possibilidade de ocorrência dos eventos de 

risco respectivamente, e segundo cada associação em linha de 

causas e consequências encontradas na atividade de “Análise de 

Riscos”, devemos avaliar o grau de eficiência dos controles, 

empregando a tabela da Fig. 10.3.3.2 

 

 

Figura 10.3.3.2 – Avaliação do grau de eficiência dos controles empregados 

 

Avaliação dos Controles 
Eficiência de 

Atuação 
Fator de 
Atuação 

Grau de 
Ineficiência 

Considerações 

Inexistente 0,00% 1 
Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o 
propósito segundo o qual foram desenhados. 

Fraco 20,00% 0,8 
Os controles não cumprem com seu propósito na forma 
idealizada ou são empregados segundo critérios individuais 
sem qualquer padronização de procedimentos. 

Mediano 40,00% 0,6 

Os controles implementados mitigam parcialmente o nível 
de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de 
atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas 
inadequadas. 

Satisfatório 60,00% 0,4 

Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o 
nível de risco, mas oferecem oportunidades de 
aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos 
procedimentos adotados ou no envolvimento de atores. 

Forte 80,00% 0,2 

Os controles implementados podem ser considerados 
bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando 
ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os 
atores requeridos. 
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A partir da avaliação de eficiência dos controles existentes em 

mitigar o nível de risco inerente, calcula-se então o nível de risco 

residual (riscos remanescentes após aplicação dos controles) 

segundo a fórmula abaixo: 

 

NRR = NRI X GI 

Onde:  NRR – Nível de Risco Residual 

NRI – Nível de Risco Inerente 

GI – Grau de Ineficiência do Controle 

 

Os valores encontrados para os riscos residuais - NRR, poderão 

diferir daqueles obtidos para os riscos inerentes - NRI, em função 

da eficiência dos controles aplicados.  

As avaliações dos controles deverão ser registradas na PDRC ou no 

software disponibilizado que calculará o Nível de Risco Residual e a 

tipificação dos eventos de risco (se aplicável) segundo: 

“Comedor de Recursos” – Eventos de risco com avaliações que os 

qualificam como sendo de muito alta probabilidade de ocorrência e 

impacto insignificante, resultando em risco moderado, mas que, 

face a estas características, os qualificam como situações-

problema devendo, portanto, serem equacionados.  

“Cisne Negro” - Eventos de risco com avaliações que os qualificam 

como sendo de muito baixa probabilidade de ocorrência e impacto 

catastrófico, resultando em risco moderado, mas que, face a estas 

características, deverá ser considerada a conveniência e 

oportunidade de se empregar as opções de transferir ou 

compartilhar o risco. 

As ferramentas empregadas (PDRC ou software disponibilizado) 

priorizarão os eventos de risco a serem tratados na etapa seguinte 

segundo o apetite ao risco aprovado e de forma automatizada. 
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Análise de 
Riscos

Avaliação de 
Riscos

Avaliação da 
criticidade dos 

Riscos

Etapa 01 –
Entendimento do 

Contexto

Etapa 02 -
Identificação dos 

Riscos

Etapa 03 –
Análise e 

Avaliação dos 
Riscos

Etapa 04 –
Tratamento e 

Resposta ao Risco

Estabelecimento 
do Tipo e 

Medidas de 
Tratamento

Formulação do 
Plano de 

Tratamento 

Implementação 
do Plano de 
Tratamento

Os eventos de risco poderão ser priorizados de forma não 

automatizada, mediante justificativa documentada e normalmente 

baseada em melhoria da governança e gestão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.2 – Entradas e saídas estabelecidas para a etapa de “Análise e Avaliação 

dos Riscos” 

 

10.4. Tratamento e Resposta ao Risco 

 

 

  

 

 

 

Figura 10.4.1 – Atividades integrantes da etapa de Tratamento e Resposta ao Risco 

 

A etapa de “Tratamento e Resposta ao Risco” é composta pelas atividades 

de “Estabelecimento do Tipo e Medidas de Tratamento”; “Formulação do 

Plano de Tratamento” e “Implementação do Plano de Tratamento”. 

Natureza e características dos 

eventos de risco identificados; 

 História de comportamento 

dos eventos de risco; 

Apetite ao risco. 

Causas, consequências, 

controles preventivos e de 

atenuação dos eventos de risco; 

Avaliações de probabilidade e 

impacto. Eventos de risco 

priorizados para tratamento.   
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Tem para objetivo estabelecer o tipo e medidas de tratamento a serem 

empregadas face aos riscos residuais calculados e prioridades 

estabelecidas na etapa anterior, visando o correto direcionamento das 

ações a serem propostas na formulação e implementação do Plano de 

Tratamento.  

 

10.4.1. Estabelecimento do Tipo e Medidas de 

Tratamento 

A atividade para “Estabelecimento do Tipo e Medidas de Tratamento” deve 

começar por eleger o tipo de tratamento a ser empregado para cada 

evento de risco priorizado, segundo o risco residual calculado. 

Riscos só deverão ser aceitos se estiverem dentro do apetite ao risco 

definido e aprovado, na forma estabelecida pela Fig. 10.4.1.1 

Apenas os riscos residuais que se encontrem no nível de criticidade “baixo” 

e “moderado” poderão ser aceitos. Determinadas áreas de atuação e 

segmentos de negócio da Empresa que mereçam tratamento diferenciado, 

deverão considerar particularidades inerentes e seguir deliberações 

específicas e aprovadas para tal no que diz respeito à definição do apetite 

ao risco. 

A Fig. 10.4.1.2 demonstra os tipos de tratamento do risco a serem 

selecionados, devendo ser considerado o apetite ao risco aprovado, a 

conveniência e oportunidade em emprega-los e o balanceamento entre os 

benefícios esperados e os custos estimados suportáveis. 

Em não sendo possível ou oportuno empregar o tipo de tratamento 

“Evitar” recomendado para os riscos classificados com nível de criticidade 

“Extremo”, os mesmos deverão ser mitigados, transferidos e/ou 

compartilhados para que se enquadrem no apetite ao risco definido.  

As opções selecionadas deverão ser registradas na PDRC ou no software 

disponibilizado. 
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Nível de 
Risco 

Possíveis Respostas ao Risco 

Risco 
Extremo 

Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. 
Suspender um produto em uma determinada região, não executar um 
determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles 
para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o 
custo/benefício assim o permitir.  

Risco Alto 

Mitigar: Adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos 
mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes 
e/ou adoção de novos controles. 

Risco 
Moderado 

Transferir/Compartilhar/Aceitar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do 
risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou ainda aceitar o risco. Ex. 
seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade. 

Risco 
Baixo 

Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e 
controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles 
mantendo o apetite ao risco. 

 

Figura 10.4.1.1 – Possíveis respostas ao risco e apetite ao risco (adaptado de 

planilha empregada pelo então MPOG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.1.2 – Tipos de Tratamento do Risco 

 

Tipo de Tratamento do Risco 

Tipo Ação a Realizar 
Aceitar Nada a fazer 

Mitigar 
Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para 
mitigar riscos 

Compartilhar 
Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar 
prejuízos 

Transferir 
Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos 
resultantes da materialização do evento de risco  

Evitar 
Desistir de empregar o ativo de negócio (processo ou 
iniciativa) de forma a não sofrer risco 

A
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A próxima tarefa da atividade é adotar a medida de tratamento adequada 

para o tipo selecionado. 

A Fig. 10.4.1.3 demonstra as medidas de tratamento do risco a serem 

empregadas. A escolha deverá ser realizada face a uma avaliação 

simulada ou estimada da eficiência dos controles existentes, ou a serem 

implantados, aperfeiçoados, retirados, mediante emprego das 

ferramentas de suporte disponibilizadas. De tal modo que, se um controle 

existente for retirado e o risco residual permanecer dentro do apetite ao 

risco, deverá ser considerada a sua retirada, tendo em vista a agilidade 

do processo decisório e a minimização de custos resultantes do seu 

emprego. Por outro lado, deve-se considerar também se o 

aperfeiçoamento de um controle existente e/ou sua complementação, 

mediante implantação de um novo controle, serão suficientes para mitigar 

o risco inerente mantendo o risco residual dentro do apetite ao risco. 

Estas simulações ou estimativas permitirão melhor orientar as escolhas 

no que concerne às medidas de tratamento a serem adotadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.1.3 – Medidas de Tratamento do Risco 

 

 

Medidas de Tratamento 

Nada a Fazer 
Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles 

estão dentro do apetite ao risco definido 

Retirar Controles 
Os controles existentes são demasiadamente eficientes e um 
ou outro poderá ser retirado sem compromisso do nível de 

risco aceitável segundo o apetite ao risco definido. 

Manter Controles 
Os controles existentes são suficientemente eficientes em 
manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido 

Implantar Controles 
Será preciso desenhar e implantar novos controles para 

manter o nível de risco dentro do apetite ao risco 

Aperfeiçoar Controles 
Os controles existentes serão aperfeiçoados para que sua 

eficiência mantenha o nível de risco dentro do apetite ao risco 
definido 

Aperfeiçoar/Implantar 
Controles 

Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes 
e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de 

risco dentro do apetite ao risco definido 
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10.4.2. Formulação do Plano de Tratamento 

 

A atividade de “Formulação do Plano de Tratamento” consiste em registrar 

na PDRC ou software disponibilizado, para cada evento de risco associado 

a uma medida de tratamento selecionada na atividade anterior, os 

controles preventivos e de atenuação a serem objeto de implantação e/ou 

aperfeiçoamento, bem como informações complementares relativas à sua 

implementação. 

As informações complementares constituem um planejamento mínimo 

necessário para que os controles sejam adequadamente implementados 

mediante determinação de onde? por quem? como? por quanto?   e 

quando? além da situação de progresso e observações pertinentes.    

Indicadores de desempenho deverão ser formulados para os controles 

preventivos e de atenuação, com o objetivo de serem empregados na 

etapa de monitoramento dos controles e análise crítica observando 

melhores práticas no que concerne a: 

• serem mensuráveis; 

• serem previsíveis, com capacidade de fornecer sinais para o que possa 

ocorrer; 

• serem comparáveis segundo diferentes ciclos ou períodos de avaliação; 

• ter um responsável designado; 

• contemplarem o contexto do negócio. 

 

O Plano de Tratamento formulado deverá ser avaliado pelo gerente setorial 

ou regional da unidade orgânica e aprovado pela Secretaria de Gestão de 

Integridade, Riscos e Controles Internos – PR/SRC de forma prévia à sua 

implementação. 

As iniciativas de cunho transversal do Plano de Tratamento que envolvam 

mais de uma unidade orgânica, deverão ser encaminhadas pelo gerente 

setorial ou regional para conhecimento das unidades envolvidas. 
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Estabelecimento 
do Tipo e Medidas 

de Tratamento

Formulação do 
Plano de 

Tratamento 

Implementação 
do Plano de 
Tratamento

10.4.3. Implementação do Plano de Tratamento 

 

A atividade de “Implementação do Plano de Tratamento” diz respeito à 

implementação das iniciativas previstas na atividade anterior visando a 

retirada, aperfeiçoamento ou implementação dos controles. 

As pessoas ou funções orgânicas designadas como responsáveis para 

implementação dos controles, deverão reportar periodicamente a 

evolução das iniciativas sob sua responsabilidade ao gerente setorial ou 

regional responsável pela condução do Plano de Gestão de Riscos Setorial 

– PGRS, com objetivo de resolver eventuais dificuldades, impasses ou 

entraves.  

A implementação do Plano de Tratamento de Riscos deverá ser registrada 

como iniciativa do Plano Anual de Negócios - PAN do exercício corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.2 – Entradas e saídas estabelecidas para a etapa de “Tratamento e 

Resposta ao Risco” 

  

Eventos de risco priorizados 

para tratamento; 

Nível de criticidade dos 

riscos.  

Plano de Tratamento dos 

riscos formulado e 

implementado. 



O MÉTODO 

Pá giná 79 Secretáriá de Gestá o de Integridáde, Riscos e Controles Internos – PR/SRC v1.3.1 

10.5. Monitoramento e Análise Crítica 

 

O processo de “Monitoramento e a Análise Crítica” constitui suporte a 

todas as etapas do gerenciamento de riscos e tem para propósito, realizar 

o monitoramento de situações de mudança (cenários, processos de 

trabalho, iniciativas, linhas de negócio, eventos externos etc.) que 

venham a exigir revisões ou alterações de curso com internalização de 

melhorias. Deve ser praticado durante os ciclos do gerenciamento de 

riscos, de forma periódica e logo após conclusão da implantação dos 

controles previstos no PTRS. 

Uma vez implementados, os controles internos desenhados ou 

aperfeiçoados, deverão ser monitorados por indicadores de desempenho, 

de forma a averiguar sua efetividade quanto ao emprego e eficiência em 

mitigar os riscos associados. 

Os indicadores deverão ser formulados em número suficiente para uma 

boa mensuração do desempenho dos controles. 

A formulação dos indicadores deverá, essencialmente, mensurar se os 

objetivos estabelecidos na descrição detalhada para os controles 

(preventivos e de atenuação) propostos, em atendimento ao tipo e medida 

de tratamento selecionados, estão sendo atingidos de forma satisfatória. 

Deverá ser idealizado pelo menos um indicador com respectiva meta, a 

ser mensurada, em cada ciclo de monitoramento realizado. 

A formulação dos indicadores deverá levar em consideração os seguintes 

aspectos, visando sua efetividade em aferir o desempenho dos controles: 

• Ser mensurável; 

• Ser previsível, ou seja, fornecer sinais do que possa ocorrer caso os 

controles associados não sejam efetivos; 

• Permitir comparações em diferentes períodos, possibilitando 

estabelecer tendências e constatações na análise crítica; 
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• Ter um responsável ou papel designado para garantir a captação de 

dados dentro de padrões estabelecidos; 

• Permitir a coleta sistemática dos dados requeridos para cálculo dos 

resultados a serem confrontados com a meta estabelecida; 

• Empregar elementos alinhados aos processos e iniciativas a serem 

defendidos pelos respectivos controles. 

Deverão ser executados ciclos de monitoramento do gerenciamento de 

riscos na periodicidade estabelecida no PGRS, sendo no mínimo a cada 6 

(seis) meses a contar da data de implantação ou revisão dos controles ou 

sempre que mudanças assim o exijam. 

Para que seja possível a execução do monitoramento estabelecido, será 

necessária a coleta de dados relativos ao desempenho de controles 

implantados, assim como o registro de mudanças que exijam revisão dos 

riscos identificados ou do seu nível de criticidade. 

A análise crítica executada durante os ciclos de monitoramento do PGRS 

deverá contemplar no mínimo os seguintes elementos: 

 

• Inserção de novos riscos, sua análise, avaliação e tratamento ou a 

retirada de riscos identificados em ciclo anterior que não se 

justifiquem mais; 

• Avaliação dos controles implantados, mediante aferição das metas 

estabelecidas para seus indicadores de desempenho; 

• Relatos de incidentes que materializaram riscos sob controle, para 

levantamento das razões que lhe deram causa e propostas de ações 

corretivas; 

• Fatores motivadores que requeiram alteração do tipo ou da medida 

de tratamento na resposta a riscos identificados em ciclos 

anteriores; 

• Retirada de controles existentes ou implantação de novos controles 

face a alteração do nível de criticidade dos riscos associados. 
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A Planilha para monitoramento e análise crítica do Anexo V poderá ser 

empregada para registro das atividades de monitoramento programadas 

segundo periodicidade estabelecida no PGRS. 

 

10.6. Comunicação e Consulta 

 

A “Comunicação e Consulta” é o segundo processo de suporte preconizado 

na norma ABNT ISO 31.000/2018 e tem para propósito auxiliar as partes 

interessadas pertinentes na compreensão do risco, na base segundo a 

qual as decisões são tomadas e nas razões pelas quais ações específicas 

são requeridas. 

A gestão de riscos corporativos é um processo de natureza transversal e 

pertinente a toda a organização, incluindo seus processos de trabalho, 

seus empregados, a liderança executiva e a estratégia de governança e 

gestão adotadas. 

A “Comunicação” deve promover conscientização e entendimento para 

com o gerenciamento de riscos corporativos e a “Consulta”, maximizar a 

obtenção de retorno e informação auxiliando o processo de tomada de 

decisão. A comunicação e consulta deve contemplar a ambiência interna 

e externa da Empresa no que concerne a seus colaboradores e às partes 

interessadas na gestão de riscos corporativos. 

Ainda segundo a norma ABNT ISO 31.000/2018 o processo de 

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; 

• Construir um senso de inclusão e propriedade entre os afetados pelo 

risco. 
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Na Codevasf a “Comunicação” está sendo exercida na forma de um 

Programa de Comunicação em Integridade, Riscos e Controles Internos – 

PRCIRC sob responsabilidade de execução da Assessoria de Comunicação 

e Promoção Institucional – PR/ACP. 

O processo de “Comunicação e Consulta” também deva estabelecer em 

alinhamento aos demais normativos da Empresa, uma relação entre as 

etapas e atividades preconizadas nesta Metodologia e os respectivos 

responsáveis e partes interessadas segundo o papel a ser exercido. 

A matriz RACI ou matriz de responsabilidade do Anexo VI, define estas 

relações segundo as instâncias de deliberação superior, de supervisão e 

de execução estabelecidas na PGIRC e ainda considerando as normas 

legais que regem a Codevasf.  
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11. Anexos 

11.1. Anexo I – Empregando a matriz “GUT” na priorização de 

iniciativas.  

A matriz GUT é uma ferramenta empregada para priorização de problemas 

a serem resolvidos por força de ações empregadas, projetos a serem 

executados dentre outras iniciativas. Está orientada a três critérios 

básicos, a gravidade, a urgência e a tendência. De aplicação simples, seu 

emprego consiste em atribuir uma nota de 1 a 5 a cada um dos critérios 

básicos e ao final calcular o produto obtido destas notas de tal forma a 

estabelecer uma ordem de priorização para equacionamento dos 

problemas conhecidos considerando os recursos disponíveis (equipes, 

orçamento/finanças, maximização de resultados esperados, etc.). Pode 

ser empregada em diferentes contextos e níveis de gestão (estratégico, 

tático e operacional). 

 

Os critérios empregados estão abaixo conceituados: 

 

 

Figura 11.1.1 – Critérios a serem empregados na priorização dos problemas que 

requeiram a proposição de iniciativas 

 

 

 

 Gravidade – mede o impacto decorrente de não se fazer nada 

a respeito; 

Urgência – Está associada ao fator tempo e leva em 

consideração o prazo que se estima para fazer algo face à 

gravidade da situação conhecida; 

Tendência – Considera a predisposição ou o indicativo de 

agravamento ou melhora da situação com o passar do tempo. 
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A tabela abaixo estabelece as notas a serem empregadas para cada um 

dos critérios, segundo avaliação qualitativa. 

 

Figura 11.1.2 – Tabela para avaliação dos critérios empregados na priorização 

Um exemplo para inserção dos dados a serem analisados, demonstrando 

resultados segundo uma situação problema hipotética abaixo 

representado pela tabela, onde iniciativas deverão ser propostas para 

resolver ou minimizar as consequências do problema priorizado. 

 

Situação Problema Gravidade Urgência Tendência Resultado Prioridade 

Poluição ambiental 

motivada por emprego de 
aterros sanitários sem 

manejo adequado 

4 3 3 36 1 

Poluição do ar por 
combustíveis fósseis 3 3 3 27 2 

Poluição dos mares por 

vazamentos em transporte 
de combustíveis fósseis 

3 3 1 9 3 

Figura 11.1.2 – Tabela exemplo para priorização de problemas  

Ao comparar diferentes situações problema, podemos priorizar aqueles 

que se mostram mais urgentes face a cenários atuais, considerando 

aspectos, econômicos, políticos, sociais, ambientais e de qualidade de 

vida, com os recursos financeiros e tecnológicos que se encontram 

disponíveis no momento, a fim de propor iniciativas de solução. 

  

Gravidade Urgência Tendência Nota 

Sem gravidade 

 
Sem urgência Sem tendência a piorar 1 

Pouco grave 

 
Pouco urgente Vai piorar a longo prazo 2 

Grave 

 
Urgente Vai piorar a médio prazo 3 

Muito grave 

 
Muito urgente Vai piorar a curto prazo 4 

Extremamente grave 

 
Extremamente urgente Vai se agravar muito rápido 5 
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11.2. Anexo II – Empregando IDEF na identificação, 

desdobramento e diagramação dos processos 

de trabalho da unidade orgânica.  

 

O método Integrated DEFinition Methods - IDEF (https://www.idef.com/) 

mantido e desenvolvido pelo Knowledge Based Systems, Inc. (KBSI), será 

empregado nesta metodologia para as atividades de identificação e 

diagramação mínima dos processos de trabalho a serem priorizados. 

O método auxilia de forma efetiva na identificação e diagramação dos 

processos de trabalho conhecidos ou não, empregados em unidades 

orgânicas, com o objetivo de conhecer e documentar o negócio da unidade 

de forma padronizada. 

Produz um modelo funcional das macroatividades integrantes de 

processos de trabalho, facultando sua compreensão, padronização e 

otimização, possibilitando ainda melhor entendimento do contexto e das 

especificidades do negócio sem excessivo detalhamento. 

 

11.2.1.    Identificando os processos de trabalho 

da unidade orgânica 

 

Uma deficiência frequente de unidades orgânicas já estabelecidas em 

Empresas públicas e baseadas em normativos definidores de suas 

competências, está em conhecer seus processos de trabalho e executá-

los mediante um conjunto conhecido e padronizado de macroatividades. 

A gestão de riscos precisa entender de forma mínima o contexto, o fluxo 

de trabalho, as regras condicionantes do negócio, as entradas que serão 

processadas, as saídas produzidas e os mecanismos empregados na 

execução dos processos de trabalho para melhor defende-los dos riscos 

organizacionais internos e externos. 

https://www.idef.com/
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A atividade de identificação dos processos de trabalho se inicia com o 

desenho do diagrama IDEFØ ou diagrama de contexto. 

Este diagrama é construído a partir de uma caixa vazia representando a 

unidade orgânica objeto do estudo (veja modelo apresentado na Fig. 

11.2.1.1), onde são dispostas setas representando informações, 

demandas, eventos, resultados, direcionamentos e recursos externos que 

interagem com os processos de trabalho a serem identificados. 

Da esquerda para a direita da caixa são desenhadas setas, representando 

entradas utilizadas na forma de insumos, recursos eventos e demandas a 

serem processadas ou consumidas pelos processos de trabalho da unidade 

orgânica. Do lado oposto à direita, são dispostas setas saindo da caixa 

para representar os produtos, serviços e informações produzidas. Na parte 

inferior estão dispostas setas de baixo para cima, representando os 

mecanismos reutilizáveis empregados para suportar ou facilitar a 

obtenção dos resultados planejados. Na parte superior, setas de cima para 

baixo representam os controles e condicionantes, ou seja, as diretrizes, 

políticas, regras de negócio, legislação, normas e procedimentos 

aplicáveis aos processos de trabalho e que condicionam ou orientam a sua 

execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2.1.1 – Componentes dos processos de trabalho da unidade orgânica  
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A Fig. 11.2.1.2 conceitua cada um dos componentes do diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2.1.2 – Conceituação dos componentes dos processos.  

 

Uma vez conhecidos os componentes que interagem com o trabalho 

realizado pela unidade orgânica, o próximo passo será identificar o melhor 

arranjo para agrupar atividades de natureza semelhante em processos de 

trabalho, segundo um fluxo de execução determinado. Muito poderá 

ajudar nesta tarefa, revisitar as competências orgânicas da unidade 

promovendo reuniões de trabalho com participação de todos os 

empregados, para auxiliar na validação das competências estabelecidas 

em normativos, de forma a propor um arranjo organizado para as mesmas 

agrupando-as em processos de trabalho. 

O resultado deverá parecer-se com o da Fig. 11.2.1.3 onde se observa o 

arranjo de atividades de natureza semelhante segundo fluxo de execução 

conhecido ou praticado e que representa o que a unidade orgânica realiza 

em termos de trabalho. 
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No exemplo, foram conhecidas duas entradas, 4 saídas, 3 condicionantes 

e 2 mecanismos empregados para uso dos 3 processos identificados na 

unidade orgânica em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2.1.3 – Atividades executadas na unidade orgânica, arranjadas segundo 

processos de trabalho e fluxo definido para produção dos resultados planejados.  

 

11.2.2. Diagramando os processos de trabalho 

identificados para conhecer o negócio 

 

A próxima tarefa diz respeito a desdobrar em macroatividades (atividades 

agrupadas segundo natureza, especialização e afinidade) os processos de 

trabalho identificados na tarefa anterior. A ideia geral é não descer ao nível 

de detalhe, mas tão somente conhecer as macroatividades que constituem 

os processos de trabalho com seus respectivos fluxos, entradas, saídas, 

condicionantes e mecanismos já conhecidos. 
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A Fig. 11.2.1.4 mostra o diagrama resultante do desdobramento do 

processo de trabalho “P2” em suas macroatividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2.1.4 – Macroatividades desdobradas do processo de trabalho P2 

 

Foram conhecidas duas macroatividades desdobradas do processo de 

trabalho “P2” com seu fluxo e demais componentes associados na forma 

estabelecida na tarefa anterior, ou seja, a entrada “E2”; as saídas “S3”, 

“S4” e “P3” que possui fluxo interno com o processo “P3”; o mecanismo 

“M1” e a condicionante “C1”. 

O diagrama dos processos identificados e os desdobramentos em 

macroatividades, deverão ser transportados na forma de imagem para a 

aba “Diagrama dos Processos” na PDRC e serão empregados juntamente 

com as informações lançadas na aba de “Entendimento do Contexto”, 

visando melhor compreender o negócio. 

Nas diagramações poderão ser empregadas ferramentas de desenho 

baseadas em fluxo, como o Visio (Microsoft), o LucidChart, o Edraw etc.  
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11.3. Anexo III – Planilha Documentadora de Riscos 

e Controles da Codevasf - PDRC (Instruções de 

Uso). 
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1. OBJETIVO 
 

Instruir os gestores de processos de trabalho (donos de processos e 

proprietários do risco) quanto às orientações para preenchimento dos 

campos referentes às abas da Planilha Documentadora de Riscos e 

Controles da Codevasf - PDRC, quais sejam, “Documentação dos 

Processos, Documentação das Iniciativas, Diagramação dos Processos, 

Entendimento do Contexto, Análise de Riscos, Plano de Tratamento, 

Legenda e Gráficos”.  

 

2. APLICAÇÃO DA PLANILHA DOCUMENTADORA DE RISCOS E 
CONTROLES DA CODEVASF 
 

A PDRC será aplicada a toda unidade orgânica da Codevasf que promover 

o gerenciamento de riscos no âmbito de sua respectiva atividade de 

negócio. 

 

3. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA PLANILHA DOCUMENTADORA 
 

3.1  ABA - DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

Esse quadro destina-se a documentar os processos priorizados pela 

unidade orgânica com a finalidade de promover o gerenciamento de 

riscos. 

Compõe-se dos campos abaixo transcritos, que deverão ser preenchidos 

da seguinte forma: 
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Unidade orgânica: preencher com a sigla da unidade orgânica 

responsável pelo processo de trabalho.  

Identificador do processo: preencher com o número sequencial 

identificador do processo (Ex. P01, P02 etc.) 

Processo de trabalho: preencher com o nome atribuído ao processo de 

trabalho. 

Objetivo geral: descrever detalhadamente a finalidade do processo de 

trabalho. 

Principais entradas do processo: descrever as principais entradas 

(inputs) do processo de trabalho, ou seja, os insumos, recursos, matérias-

primas ou informações que serão transformados por meio das 

macroatividades integrantes, mediante emprego das condicionantes 

estabelecidas e dos mecanismos de suporte empregados. 

Principais saídas do processo: descrever as principais saídas (outputs) 

do processo de trabalho, ou seja, os serviços, produtos finais e 
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informações produzidas, depois de concluído o processo de 

transformação. 

Dono do processo: preencher com o nome do empregado ou cargo 

designado para gestor do processo de trabalho na orgânica responsável 

pela execução e que tenha ascendência sobre ele. 

Natureza do processo: descrever a natureza do processo de trabalho. 

Ex.: finalístico, de suporte ou de gerenciamento. 

Número médio de execuções/mês: preencher com o resultado do 

cálculo da média de execuções do processo de trabalho por mês, 

considerando o período de um ano.  

 

3.2  ABA - DOCUMENTAÇÃO DAS INICIATIVAS 
 

Esse quadro destina-se a documentar as iniciativas priorizadas pela 

unidade orgânica e a serem defendidas pelo gerenciamento de riscos. 

Compõe-se dos campos abaixo transcritos, que deverão ser preenchidos 

da seguinte forma: 
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Unidade orgânica: preencher com a sigla da unidade orgânica 

responsável pela iniciativa.  

Identificador da iniciativa: preencher com o número sequencial 

identificador da iniciativa (Ex. I01, I02 etc.) 

Objetivo geral: descrever detalhadamente a finalidade da iniciativa. 

Principais resultados esperados com a iniciativa: descrever de forma 

detalhada quais os resultados na forma de produtos, serviços ou 

informações que se pretende alcançar com a iniciativa. 

Responsável pela condução da iniciativa: preencher com o nome do 

empregado ou cargo designado para responsável pela iniciativa e que 

tenha ascendência sobre ela. 

Data início planejada para execução: preencher com a data início 

estimada para execução da iniciativa, a qual deve ser estabelecida de 

forma planejada. 

Prazo de execução: preencher com o prazo estimado para execução da 

iniciativa, o qual deve ser estabelecido de forma planejada.  

 

3.3   ABA - DIAGRAMA DOS PROCESSOS 
 

Esse quadro é destinado para o transporte dos diagramas dos processos 

de trabalho em formato de imagem obtidos com emprego do método IDEF 

segundo orientação do Anexo I e que serão objeto do gerenciamento de 

riscos. Os diagramas deverão ser consultados quando da execução da 

etapa metodológica de identificação dos riscos.   

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

Pá giná 96 Secretáriá de Gestá o de Integridáde, Riscos e Controles Internos – PR/SRC v1.3.1 

3.3   ABA – ENTEDIMENTO DO CONTEXTO 

 

Essa etapa consiste em compreender o ambiente interno e externo no qual 

os processos e as iniciativas organizacionais se encontram inseridas, 

mediante identificação dos agentes de influência, na forma de 

oportunidades, ameaças, forças e fraquezas a serem consideradas no 

processo de gestão de riscos. O estabelecimento do contexto envolve o 

entendimento da organização e do seu 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 em atingi-los, bem como, fornecer parâmetros para a 

definição de como as atividades subsequentes do processo de gestão de 

riscos serão conduzidas. (Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU). 

Essa etapa é suportada pelos quadros: “IDENTIFICAÇÃO”, 

“ENTENDIMENTO DO CONTEXTO”, “CONTEXTO EXTERNO” e “CONTEXTO 

INTERNO”. Visa auxiliar no entendimento do contexto interno (forças e 

fraquezas) e o contexto externo (oportunidades e ameaças) nos quais o 

ativo de negócio (processo de trabalho ou iniciativa) está inserido, bem 

como preparar a unidade orgânica para as etapas posteriores do 

gerenciamento de riscos.  

 

3.4.1 QUADRO - IDENTIFICAÇÃO: 
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Unidade Geográfica (Sede ou Superintendências Regionais):  

preencher de acordo com a localidade geográfica na qual está inserida a 

unidade que realiza o gerenciamento de riscos, qual seja “Sede” ou “1SR, 

2SR, 3SR, 4SR, 5SR, 6SR, 7SR, 8SR”. 

Área/Gerência: preencher com o nome da Área e da Gerência Setorial 

que está desenvolvendo o trabalho de gerenciamento de riscos (Ex. 

AR/GMA etc.) 

Descrição do Processo Organizacional ou da Iniciativa da Unidade 

Orgânica objeto da análise: transcrever para este campo a descrição 

do objetivo geral do processo ou da iniciativa das abas de “Documentação 

dos Processos” e “Documentação das Iniciativas” priorizadas com maior 

nível de detalhe para promover o gerenciamento de riscos. 

Campo de Valor Monetário: preencher com o valor estimado para os 

ativos de negócio a serem protegidos pelo projeto de gerenciamento de 

riscos. Para ativos de negócio intangíveis ou de estimativa de valor 

dificultada, estimar o custo total resultante (orçamentário e financeiro) da 

execução dos processos de trabalho e das iniciativas para sua obtenção 

ao longo de um exercício fiscal. 

O quadro “ENTENDIMENTO DO CONTEXTO” é composto por outros dois 

quadros, quais sejam: “CONTEXTO EXTERNO” e “CONTEXTO INTERNO”, 

os quais serão preenchidos respectivamente da seguinte forma: 
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3.4.2 QUADRO - CONTEXTO EXTERNO 

 

O contexto externo refere-se ao ambiente externo, com suas 

oportunidades e ameaças, no qual a Codevasf busca atingir os seus 

objetivos. 
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O item 1 do quadro “CONTEXTO EXTERNO” é composto por três campos: 

“FATOS”; “OPORTUNIDADE RELACIONADA”, caso exista; e “AMEAÇA 

RELACIONADA”, caso exista. Esses campos deverão ser preenchidos, 

respectivamente, com os fatos relevantes, as oportunidades e as 

ameaças, caso existentes, que impactam os objetivos do processo ou da 

iniciativa, levando em conta o cenário atual e os ambientes social, político,  

legal, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico, natural e 

competitivo, quer no âmbito internacional, nacional, regional ou local. 

O item 2 do quadro “CONTEXTO EXTERNO” é composto por três campos: 

“PARTES INTERESSADAS EXTERNAS”; “OPORTUNIDADE RELACIONADA”, 

caso exista; e “AMEAÇA RELACIONADA”, caso exista.  Esses campos serão 

preenchidos, respectivamente, com a identificação das partes 

interessadas externas com as respectivas oportunidades e ameaças, caso 

existentes, que impactam os objetivos do processo ou da iniciativa 

organizacional priorizada. 

O item 3 do quadro “CONTEXTO EXTERNO” é composto por três campos: 

“LEIS E REGULAMENTOS”; “OPORTUNIDADE RELACIONADA”, caso exista; 

e “AMEAÇA RELACIONADA”, caso exista. Esses campos serão preenchidos, 

respectivamente, com a identificação das leis e regulamentos com as 

respectivas oportunidades e ameaças, caso existentes, que impactam os 

objetivos do processo ou da iniciativa priorizada. 
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3.4.3 QUADRO - CONTEXTO INTERNO 

 

O contexto interno refere-se ao ambiente interno, com suas forças e 

fraquezas, no qual a Codevasf busca atingir os seus objetivos. 
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O item 1 do quadro “CONTEXTO INTERNO” é composto por três campos: 

“POLÍTICAS”, “OBJETIVOS”, “DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS”; “FORÇA 

RELACIONADA”, caso exista; e FRAQUEZA RELACIONADA, caso exista. 

Esses campos deverão ser preenchidos, respectivamente, com a 

identificação das políticas, dos objetivos, das diretrizes e estratégias 

implementadas e associadas ao objetivo do ativo de negócio, bem como 

das forças e fraquezas, caso existentes, que impactam os objetivos do 

processo ou da iniciativa organizacional priorizada. 

O item 2 do quadro “CONTEXTO INTERNO” é composto por três campos: 

“PARTES INTERESSADAS INTERNAS”; “FORÇA RELACIONADA”, caso 

exista; e “FRAQUEZA RELACIONADA”, caso exista.  Esses campos serão 

preenchidos, respectivamente, com a identificação das partes 

interessadas internas com suas respectivas forças e fraquezas, caso 

existentes, que impactam os objetivos do processo ou da iniciativa 

organizacional priorizada. 

O item 3 do quadro “CONTEXTO INTERNO” é composto por três campos: 

“SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/EQUIPAMENTOS”; “FORÇA RELACIONADA”, 

caso exista; e “FRAQUEZA RELACIONADA”, caso exista. Esses campos 

serão preenchidos, respectivamente, com a identificação dos sistemas de 

informações, dos equipamentos e da infraestrutura empregados, com 

suas respectivas forças e fraquezas, caso existentes, que impactam os 

objetivos do processo ou da iniciativa organizacional priorizada. 

 

3.5 ABA - ANÁLISE DE RISCOS 

 

O propósito da análise de riscos é compreender a natureza do risco e suas 

características, incluindo o nível de risco, onde apropriado. Envolve a 

consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, consequências, 

probabilidade, eventos, cenários, controles e sua eficácia. Um evento pode 

ter múltiplas causas e consequências e pode afetar múltiplos objetivos 

(ABNT NBR ISSO 31.000:2018). Essa etapa é composta pelos seguintes 

quadros: “Identificação do Risco”; “Qualificação do Risco”; “Identificação 

dos Controles”; “Análise e Avaliação”; “Priorização do Risco” e “Resposta 

ao Risco”. 
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3.5.1   QUADRO - IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

 

Nessa etapa deve-se construir uma lista abrangente de eventos que 

possam prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos do processo 

ou da iniciativa organizacional. 

O propósito da identificação de riscos é encontrar, reconhecer e descrever 

riscos que possam prejudicar ou impedir o alcance dos objetivos de uma 

organização tendo por base o contexto estabelecido e apoiando-se na 

comunicação e consulta com as partes interessadas internas e externas. 

O objetivo é produzir uma lista abrangente de riscos, a partir de fatores 

de risco aplicáveis que possam ter algum impacto na consecução dos 

objetivos identificados na etapa de estabelecimento do contexto. 

(Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU) 

O quadro intitulado “Identificação do Risco” é composto de seis campos 

que serão preenchidos da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código do Processo Organizacional e/ou Iniciativa da Unidade 

Orgânica: preencher de maneira sequencial com os seguintes códigos, 

de acordo com o processo ou a iniciativa priorizada para a realização do 

gerenciamento de riscos: 
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P01, P02, P03... – em caso de processo; 

I01, I02, I03... – em caso de iniciativa. 

Nome do Processo e/ou da Iniciativa da Unidade Orgânica: 

preencher com o nome do processo ou da iniciativa priorizada para 

proteção pelo gerenciamento de riscos. 

Objetivo/Descrição do Processo ou da Iniciativa da Unidade 

Orgânica: descrever a finalidade, o que se pretende alcançar ou o 

propósito do processo ou da iniciativa priorizada. 

Objetivo Estratégico Associado ao Plano Estratégico Institucional 

– PEI: descrever o objetivo estratégico previsto no PEI com o qual o 

processo ou a iniciativa priorizada se associa. 

Código do Evento de Risco: preencher o código na ordem sequencial 

para cada evento de risco associado a cada processo ou iniciativa. 

Ex: R01, R02, R03... 

Evento de risco: deve ser preenchido com a descrição dos possíveis 

eventos de risco que impeçam ou prejudiquem o alcance dos objetivos do 

processo ou da iniciativa priorizada. 
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3.5.2   QUADRO - QUALIFICAÇÃO DO RISCO 
 

O quadro “Qualificação do Risco” é composto pelos seguintes campos que 

serão assim preenchidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria de Risco: selecionar a categoria a que o evento de risco está 

relacionado, quais sejam: operacional, legal, orçamentário/financeiro, 

integridade, imagem ou estratégico. 

Subcategoria (Riscos de Integridade): preencher apenas quando a 

categoria de risco anteriormente selecionada se referir à integridade. 

Neste caso, selecionar levando-se em conta a subcategoria de integridade 

a que o risco se refere: conduta profissional inadequada, ameaças à 

imparcialidade e à autonomia técnica, uso indevido de autoridade técnica, 

nepotismo, conflito de interesse, uso indevido ou manipulação de 

dados/informações, desvio de pessoal ou de recursos materiais, 

corrupção, fraude ou emprego irregular de verbas públicas. 

Fator de Risco: selecionar o fator que dá origem ao risco, que pode ser: 

pessoas, processos, sistemas, tecnologias, infraestrutura ou externos. 
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Pessoas: baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; 

desvios de conduta e equipes mal dimensionadas. 

Processos: ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem 

métricas, desalinhado de propósitos. 

Sistemas: obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de 

alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio. 

Tecnologias: obsoletas, onerosas, ineficientes, de alta complexidade, 

desalinhadas das necessidades do negócio. 

Infraestrutura: inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente; 

Externos: eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, 

sociais. 

Ameaça ou Fragilidade: descrever as possíveis ameaças ou fragilidades 

inerentes aos fatores de risco que possam constituir causas externas ou 

internas para materialização do evento de risco. 

Consequência: descrever os impactos/efeitos decorrentes da 

materialização do risco. 
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3.5.3   QUADRO - IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES 

 

Esse quadro é subdividido em “Preventivos” e “Atenuação”, e deve ser 

preenchido da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Controle Preventivo: estabelecer um código sequencial para cada 

controle preventivo existente associado a cada risco. Ex. CP01, CP02, ... 

Controles preventivos (Foco na fragilidade pré-evento): descrever 

os controles preventivos existentes (normas, políticas, procedimentos, 

processos, regras de negócio, restrições, mecanismos, sistemas etc.) para 

minimizar a possibilidade de um evento de risco se materializar 

explorando uma ou mais fragilidades. 

Cód. Controle Atenuação: estabelecer um código sequencial para cada 

controle de atenuação existente associado a cada risco. Ex. CA01, ... 

Controle de atenuação e recuperação (Foco na consequência pós-

evento): descrever os controles de atenuação e recuperação existentes 

(normas, políticas, procedimentos, processos, regras de negócio, 

restrições, mecanismos, sistemas informacionais, planos de continuidade 

etc.) para minimizar o impacto decorrente das consequências resultantes 

da materialização do evento de risco. 
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3.5.4   QUADRO - ANÁLISE E AVALIAÇÃO 
 

Nesse quadro, são calculados os níveis de riscos identificados pela unidade 

orgânica, a partir de critérios de probabilidade e impacto. 

Primeiramente, devemos realizar a análise de riscos mediante atribuição 

da probabilidade e do impacto para cada evento de risco. A PDRC calculará 

o risco inerente (risco sem considerar os controles) e classificará os riscos 

segundo sua criticidade. Prosseguir com a avaliação dos controles 

existentes e operacionais conhecidos e aplicáveis aos riscos identificados 

segundo sua eficiência. Na avaliação dos controles considerar a eficiência 

de todos os controles conhecidos (avaliação conjunta) sejam eles 

preventivos ou de atenuação.  

O quadro intitulado “Análise e Avaliação” é composto dos campos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidade: selecionar a avaliação qualitativa de acordo com a chance 

de o evento de risco vir a se materializar, baseando-se na legenda de 

apoio, que dispõe: 

Muito baixa: evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais 

(˂10%). 

Baixa: evento pode ocorrer em algum momento (≥10% ≤30%). 
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Média: evento deve ocorrer em algum momento (≥30% ≤50%). 

Alta: evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias (≥50% 

≤90%). 

Muito alta: evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias 

(˃90%). 

Observação: consultar a aba “Legenda” da PDRC a fim de verificar os 

critérios para realizar a avaliação qualitativa da probabilidade. 

Impacto: selecionar a avaliação qualitativa para o impacto resultante da 

materialização do risco, que pode ser: 

Insignificante; Pequeno; Moderado; Grande; Catastrófico 

Observação: consultar a aba “Legenda” da PDRC a fim de verificar os 

critérios para realizar a avaliação qualitativa do impacto. 

Risco Inerente: será calculado automaticamente pela PDRC e refere-se 

ao cômputo dos riscos sem considerar a existência de controles 

preventivos ou de atenuação. 

Classificação do Risco Inerente: será calculado automaticamente pela 

PDRC e refere-se à criticidade do risco inerente. 

Avaliação dos controles: preencher conforme descrito abaixo e de 

acordo com a eficiência dos controles preventivos e de atenuação 

(recuperação) juntos, existentes e operacionais na unidade orgânica, 

como forma de mitigar a materialização do evento de risco ou minimizar 

suas consequências. 

Inexistente (fator de atuação de 0,00%); Fraco (fator de atuação de 

20,00%); Mediano (fator de atuação de 40,00%); Satisfatório (fator de 

atuação de 60,00%); Forte (fator de atuação de 80,00%) 

Observação: consultar a aba “Legenda” da PDRC a fim de verificar a 

relação estabelecida entre a eficiência dos controles e o fator de atuação. 

Risco Residual: será calculado automaticamente pela PDRC e refere-se ao 

cômputo dos riscos inerentes considerando a existência de controles 

preventivos e/ou de atenuação (ambos) existentes e operacionais. 
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3.5.5   QUADRO - PRIORIZAÇÃO DO RISCO 
 

Nessa etapa, devem ser considerados os valores dos níveis de riscos 

residuais calculados na etapa anterior para identificar quais riscos deverão 

ser priorizados para tratamento. 

O quadro intitulado “Priorização do Risco” é composto de campos que 

serão preenchidos da seguinte forma: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação do Risco Residual: será realizado automaticamente pela 

planilha documentadora e refere-se ao cálculo de criticidade do risco 

residual. 

Tipificação do Risco: será realizado pela planilha documentadora, que 

identificará automaticamente os riscos tipificados como “cisnes negros” ou 

“comedores de recursos” para que sejam observadas as ações requeridas 

em seu tratamento. 

Evento de Risco Priorizado? (Sim/Não): preencher com “SIM” ou 

“NÃO”, de acordo com a decisão quanto a priorizar o evento de risco face 

ao resultado apontado no campo “Classificação do Risco Residual”. A PDRC 

irá sugerir automaticamente a priorização dos riscos em função da 

criticidade calculada na classificação do risco residual e do apetite ao risco 

aprovado. Será possível alterar as sugestões grafadas pela PDRC mediante 

justificativa obrigatória a ser grafada no campo “Justificativa” 
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Justificativa: preencher com o registro das razões para as quais foi 

tomada decisão contrária às sugestões grafadas pela PDRC, quer pela 

priorização de riscos que se situem dentro do apetite ao risco ou pela não 

priorização daqueles que se encontram fora da faixa admissível do apetite 

ao risco. Ex.: melhoria da gestão, garantia de eficiência adicional aos 

controles existentes, indisponibilidade plena de recursos para 

implementar ou aperfeiçoar controles existentes, opção por evitar o risco 

desistindo do ativo de negócio a proteger (processo ou iniciativa), etc. 

 

3.5.6 QUADRO - RESPOSTA AO RISCO 
 

Essa etapa refere-se ao planejamento dos tipos e medidas de tratamento 

a serem tomadas em resposta aos riscos priorizados. 

O quadro intitulado “Resposta ao Risco” é composto de campos que serão 

preenchidos da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Tratamento: selecionar o tipo de tratamento a ser empregado 

para o risco priorizado: 

Aceitar; Mitigar; Compartilhar; Transferir; ou Evitar.  

Observação 1: consultar a aba “Legenda” a fim de verificar a relação 

estabelecida entre o tipo de tratamento e a ação a realizar. 
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Observação 2: O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais 

opções para modificar o nível de cada risco e a elaboração de planos de 

tratamento que, uma vez implementados, implicarão em novos controles 

ou modificação dos existentes. Um dos benefícios do gerenciamento de 

riscos é o rigor que proporciona ao processo de identificação e seleção de 

alternativas de respostas aos riscos (ABNT, 2009; COSO, 2006). 

(Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU) 

Medidas de Tratamento: selecionar a medida de tratamento a ser 

empregada para com o risco priorizado: 

Nada a fazer; Retirar; 

Manter; Implantar; 

Aperfeiçoar; Aperfeiçoar/Implantar. 

 

Observação: consultar a aba “Legenda” a fim de verificar a relação 

estabelecida entre a medida de tratamento e a ação a se realizar. 

Benefícios esperados: descrever os benefícios esperados com a 

implantação das medidas de tratamento adotadas. 
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3.6 ABA - PLANO DE TRATAMENTO 

 

O plano de tratamento refere-se às ações e medidas que serão 

implementadas para tratar os riscos, com vistas a modificá-los, 

oferecendo garantia razoável ao atingimento dos objetivos estabelecidos. 

Deve-se responder as perguntas: onde, quem, como, quanto e quando o 

risco será tratado. 

Os campos do Plano de Tratamento serão preenchidos da seguinte forma: 
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Código do Evento de Risco: preencher com o mesmo código utilizado 

na aba “Análise de Riscos” Ex. R01, R02 etc. 

Evento de Risco: preencher com o mesmo evento de risco descrito na 

aba “Análise de Riscos.” 

Medida de Tratamento: preencher com a mesma medida de tratamento 

descrita na aba “Análise de Riscos.” 

Unidade Orgânica Proprietária do Risco: preencher com o nome da 

unidade orgânica proprietária do risco, ou seja, aquela que tem 

ascendência sobre o risco e reúne condições para implementar os 

controles requeridos, mesmo que com a participação de terceiros. 

Pessoa (s) responsável (eis) pelo Desenho e Implementação do 

(s) controle (s): preencher com o nome da(s) pessoa(s) ou função 

responsável pelo desenho e implementação dos controles requeridos. 

Código do Controle Preventivo: preencher com o mesmo código 

sequencial utilizado na aba “Análise de Riscos” para cada controle 

preventivo implementado ou a implementar. Ex.: CP01, CP02 etc. 

Controle Preventivo Idealizado: preencher com a descrição detalhada 

do controle preventivo idealizado ou transcrevê-lo da aba “Análise de 

Riscos”, caso tenha sido adotada a opção “Aperfeiçoar controles” no campo 

“Medida de Tratamento”. 

Descrição Detalhada para Desenho e Implementação do Controle 

Preventivo: preencher de forma detalhada como se pretende 

implementar o novo controle ou aperfeiçoar o controle preventivo 

existente. Deverá constar normas, procedimentos, processos de trabalho, 

regra de negócio, sistema de informação.) 

Código do Controle de Atenuação: preencher com o mesmo código 

sequencial utilizado na aba “Análise de Riscos” para cada controle de 

atenuação implementado ou a implementar. Ex.: CA01, CA02 etc. 

Controle de Atenuação Idealizado: preencher com a descrição 

detalhada do controle de atenuação idealizado ou transcrevê-lo da aba 

“Análise de Riscos”, caso tenha sido adotada a opção “Aperfeiçoar 

controles” no campo “Medida de Tratamento”. 
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Descrição Detalhada para Desenho e Implementação do Controle 

de Atenuação: preencher de forma detalhada como se pretende 

implementar o novo controle ou aperfeiçoar o controle de atenuação 

existente. Deverá constar normas, procedimentos, processos de trabalho, 

regra de negócio, sistema de informação.) 

Estimativa Financeira decorrente do Impacto da materialização do 

Risco Inerente (R$): preencher com o resultado do cálculo estimado 

referente aos prejuízos financeiros decorrentes do impacto da 

materialização do risco inerente (sem adoção dos controles requeridos à 

sua mitigação). Ex. prejuízos financeiros decorrentes de atrasos, multas, 

suspensões de direitos ou contratos, perda de equipamentos, perda de 

vidas, paralisações de atividades, erros de projeto. 

Custo Estimado para Implementação dos Controles Preventivos e 

de Atenuação (R$): preencher com o resultado do cálculo estimado para 

os custos realizados com a aquisição de bens e serviços necessários à 

implementação dos controles, adicionado da mão de obra (horas/homem), 

requerida para seu desenho e implementação/aperfeiçoamento. 

Data Inicial da Implementação: preencher com a data de início das 

atividades de implementação do controle, a qual deve ser estabelecida de 

forma planejada. 

Data Final da Implementação: preencher com a data final planejada 

para conclusão da implementação dos controles idealizados, a qual deve 

ser estabelecida considerando a disponibilidade de recursos e equipe de 

trabalho. 

Situação de progresso: preencher com o registro da situação de 

progresso da implementação dos controles idealizados. 

Observações: preencher caso seja necessário adicionar 

informações/explicações referentes à situação de progresso. 

Marcas auxiliares: preencher com quaisquer marcas ou símbolos que 

possibilitem a filtragem de registros para fins de melhor análise e 

acompanhamento. 
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3.7 ABA - LEGENDAS 

 

Legenda 1 – Matriz de Riscos (Inerente e Residual) – Relação entre 

impacto x probabilidade. 
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Legenda 2 – Possíveis respostas ao risco a depender do nível de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 3 – Critérios para análise da probabilidade 
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Legenda 4 – Critérios para análise do impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 5 – Avaliação da eficiência dos controles. 
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Legenda 6 – Relação entre o tipo de tratamento do risco e a ação a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 7 – Relação entre as medidas de tratamento e as ações a realizar 
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3.8 ABA - GRÁFICOS 

 

Os gráficos expressam de forma visual os dados e resultados numéricos 

obtidos com a execução das atividades previstas nesta metodologia e 

objetivam facilitar a compreensão dos fatos e análises realizadas, 

apontando tendências ou desvios que propiciem ratificar ou revisar ações. 

Foram empregados gráficos no formato “pizza” para melhor representar a 

distribuição proporcional e comparativa de diferentes variáveis envolvidas 

com as análises realizadas. 

Os resultados aqui representados de forma numérica ou percentual foram 

obtidos a partir de um exercício exemplo com propósito demonstrativo. 

O exemplo foi idealizado para um projeto de risco cuja análise teve para 

ativos de negócio dois processos de trabalho a saber: Processo de 

Contratação de Produtos e Serviços e Processo de Fiscalização de 

Instrumentos Contratuais. 

 

Gráfico 1 – Relação entre Riscos e Ativos de Negócio 

Representa a relação entre riscos e ativos de negócios e informa a 

proporção entre o total de riscos identificados e o total de ativos de 

negócio a serem protegidos. No exemplo, o total de ativos de negócio é 2 

e o total geral de riscos é 12. 
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Gráfico 2 

Representa o percentual de riscos priorizados para tratamento e o 

percentual de riscos que não serão tratados por terem sido aceitos, 

evitados ou transferidos. No exemplo, o percentual de riscos priorizados 

para tratamento é de 33% e o percentual de riscos que não serão tratados 

é de 67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Representa o percentual de distribuição dos tipos de tratamento que os 

riscos priorizados sofrerão. No exemplo, dentre os 33% dos riscos 

priorizados para tratamento (Gráfico 2), 67% serão aceitos, 25% 

mitigados e 8% transferidos. No caso em questão, não houve riscos 

compartilhados nem evitados. 
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Gráfico 4 

Representa o percentual de distribuição dos riscos por disciplina do risco. 

No exemplo, 83% dos riscos foram categorizados como de natureza 

operacional, 8% legais e 8% de integridade. Não houve riscos de natureza 

orçamentário/financeiro, de imagem ou estratégicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Representa o percentual de criticidade dos riscos inerentes, ou seja, a 

distribuição de criticidade dos riscos na sua forma natural sem considerar 

os controles existentes ou a serem aplicados, tendo em vista a sua 

probabilidade e impacto. No exemplo, 42% dos riscos inerentes tem 

criticidade alta e 58% moderada, não houve ocorrência de riscos com 

criticidade extrema ou baixa.  
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Gráfico 6 

Representa o percentual de criticidade dos riscos residuais, ou seja, a 

distribuição de criticidade dos riscos considerados após a aplicação e 

análise da eficiência dos controles existentes. No exemplo, 17% dos riscos 

residuais tem criticidade alta, 58% moderada e 25% baixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Representa o valor dos ativos de negócio a serem protegidos e neste 

exemplo, diz respeito ao valor estimado de todas as contratações exitosas 

de bens e serviços realizadas em um exercício fiscal e estimadas em R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Os custos para 

implementação dos controles foram estimados em R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) incluindo seguros. 
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Gráfico 8 

Representa o valor total estimado para custear os impactos decorrentes 

da materialização dos riscos inerentes em relação aos custos de 

implantação dos controles. No exemplo, o valor total estimado para 

custear os impactos decorrentes da materialização dos riscos inerentes é 

de R$ 17.000.000, 00 (dezessete milhões de reais) e os custos de 

implantação dos controles para proteção dos ativos de negócio é de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Representa o valor do retorno de investimento (ROI) para cada R$ 1,00 

(um real) aplicado em controles. No exemplo, para cada R$ 1,00 (um real) 

aplicado em controles, o retorno é de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). 
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Gráfico 10 

Representa a distribuição das medidas de tratamento selecionadas e 

empregadas sobre os riscos residuais de forma a mantê-los dentro do 

apetite ao risco. No exemplo, 17% das medidas se referem à implantação 

de novos controles e 8% ao aperfeiçoamento de controles existentes. Para 

os demais 75% nada será feito por se acharem dentro do apetite ao risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 

Representa os eventos de risco cujo comportamento diverge quanto ao 

esperado para a probabilidade e impacto. O “Cisne Negro”, definido para 

os eventos com muito baixa probabilidade de ocorrência e impacto 

catastrófico e o “Comedor de Recursos”, para os eventos com muito alta 

probabilidade de ocorrência e impacto insignificante. O “Comedor de 

recursos”, frequentemente, é indicativo de um problema de gestão e não 

de um risco. 
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11.4. Anexo IV - Plano de Gestão de Riscos Setorial - PGRS 

O PGRS deverá  empregár no mí nimo os seguintes elementos em suá formuláçá o: 

 

• Nome dá Á reá objeto do gerenciámento de riscos; 

• Nome dá gere nciá setoriál objeto do gerenciámento de riscos; 

• Identificáçá o dos processos orgánizácionáis e iniciátivás que comporá o o escopo 

do PGRS; 

• Nome do gestor responsá vel pelá gere nciá setoriál, dás unidádes orgá nicás 

vinculádás e dos integrántes dás equipes de trábálho párá execuçá o dás etápás 

requeridás á  implementáçá o do gerenciámento de riscos previstás nestá 

metodologiá; 

• Indicáçá o dos responsá veis pelá conduçá o do PGRS junto á cádá iniciátivá e 

processo orgánizácionál definido no escopo do pláno; 

• Reláçá o dos empregádos integrántes do NIRC que representá á Á reá dá sede ou 

ná Superintende nciá Regionál párá ássessorár ná formuláçá o e ná 

implementáçá o do PGRS; 

• Definiçá o e cárácterizáçá o do me todo á ser empregádo párá priorizáçá o dás 

iniciátivás (eletivo ou Ánexo II), sendo que, párá os processos orgánizácionáis 

depois de conhecidos os processos de trábálho integrántes, deverá  ser 

empregádo o Me todo de Priorizáçá o de Processos de Trábálho (Decisá o XX e 

Deliberáçá o XX); 

• Estábelecimento do prázo párá implementáçá o do PGRS em átendimento á  

PGIRC e á átos de gestá o relácionádos com o temá; 

• Estábelecimento dá periodicidáde má ximá ádmissí vel párá o ciclo de 

monitorámento e áná lise crí ticá do gerenciámento de riscos, párá os processos 

orgánizácionáis e iniciátivás, em conformidáde com orientáço es normátivás e 

átos dá gestá o; 

• Possuir como um de seus ánexos o Termo de Áberturá do Projeto Gerenciámento 

de Riscos Setoriáis com registro no Pláno Ánuál de Nego cios - PÁN. 
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11.5. Anexo V – Planilha para Monitoramento e Análise Crítica 

 

MONITORAMENTO E ANÁLISE CRÍTICA EM GESTÃO DE RISCOS 

DATA ÁREA/GERÊNCIA 

SETORIAL 

CICLO DE 

MONITORAMENTO 

RESPONSÁVEL 

PELA 

EXECUÇÃO 

FATORES 

MOTIVADORES 

AÇÕES 

CORRETIVAS 

OPORTUNIDADES 

DE MELHORIA 

OBSERVAÇÕES 
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11.6. Anexo VI – Matriz de Responsabilidade (RACI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


