
   
 

   
 

SUBPRODUTO 20: AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS (item 

3.3 da Portaria SFC/CGU 1055/2020) 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: Na elaboração dessa atividade, a equipe de 
auditoria deve fazer uso do Fluxograma (SEI 2811636) e dos subitens 3.1 a 3.8 do item 
3 (Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos) constante do Checklist (SEI 2801714). 
O checklist e o fluxograma anteriormente mencionados estão consignados no 
Subproduto 24. 

 

Introdução 
 
Segundo a IN SFC/CGU nº 3/2017, existem diferentes bases que podem ser utilizadas para a 
elaboração do Plano de Auditoria com base em riscos. A seleção da base a ser utilizada deve 
considerar as condições do contexto e as competências técnicas disponíveis na UAIG. 
 

 
 

20.1. Consulta à Alta Administração 

O primeiro passo para a definição é a avaliação da maturidade da gestão de riscos do contexto 
em estudo. A equipe deve entender a percepção da Alta Administração diante dos riscos do 
ambiente e da organização através de ferramentas, matrizes e questionários que facilitem o 

entendimento. Item 3.1 do Checklist PAINT 

20.2. Definição do Modelo de Avaliação Item 3.2 do Checklist PAINT 

Para apoiar a avaliação de maturidade da gestão de riscos, é recomendada a utilização de 
questionário modelo abaixo, onde são dispostosos quesitos para avaliação: 

ITEM DE VERIFICAÇÃO 

1. Fixação de Objetivos e Metas 

Questão Nota Descrição Evidências/Observações 

A Unidade estabeleceu direcionamento 
estratégico (objetivos-chave, missão, visão 
e valores fundamentais) alinhado às suas 
finalidades e competências legais? 

4 Avançado 

  



   
 

   
 

A Unidade possui objetivos estratégicos e 
de negócio claramente definidos e 
comunicados por toda a organização? 

3 Aprimorado 
  

A Unidade estabeleceu e comunicou 
adequadamente medidas (metas, 
indicadores) para monitorar seu 
desempenho? 

2 Básico 

  
A Unidade estabeleceu o risco aceitável 
(apetite a risco) para o alcance de seus 
objetivos? 

0 Inexistência 
  

 
2. Comitê de Governança, Riscos e Controle   

Questão Nota Descrição Evidências/Observações 

A Unidade instituiu Comitê de 
Governança, Riscos e Controles com 
competências alinhadas às previstas no 
§2º do art. 23 da IN MP/CGU nº 01/2016??  

4 Avançado 

  
O Comitê tem atuado de forma efetiva na 
coordenação e supervisão do proceso de 
gestão de riscos da Unidade? 

3 Aprimorado 
  

 
3. Mandato e Comprometimento 

Questão Nota Descrição Evidências/Observações 

A Alta Administração (e as instâncias de 
governança) demonstram 
comprometimento e exercem liderança 
em relação ao processo de gestão de riscos 
da Unidade? 

4 Avançado 

  

Foi instituída Política de Gestão de Riscos 
contemplando os requisitos mínimos 
estabelecidas pela IN Conjunta MP/CGU nº 
01/2016? 

3 Aprimorado 

  

Foram definidas a metodologia e os 
critérios para avaliação e documentação 
dos trabalhos de gerenciamento de riscos? 

4 Avançado 
  

Foi estabelecida estrutura adequada 
(responsabilidades, pessoas, recursos, 
ferramentas, informações) para coordenar, 
implementar e supervisionar o processo de 
gestão de riscos da Unidade? 

3 Aprimorado 

  

 
4. Processo de Gestão de Riscos 

Questão Nota Descrição Evidências/Observações 

O processo de gestão de riscos contempla 
prévia etapa de estabelecimento dos 
contextos interno e externo onde a 
Unidade opera de forma a atingir seus 
objetivos? 

4 Avançado 

 



   
 

   
 

A etapa de identificação dos riscos fornece 
informações sobre os riscos relevantes do 
objeto, incluindo suas causas, eventos e 
consequências que possam impactar o 
atingimento dos objetivos? 

3 Aprimorado 

 
Os riscos identificados são 
adequadamente analisados em termos de 
probabilidade de ocorrência e de impacto 
nos objetivos, de acordo com os critérios 
previamente estabelecidos? 

4 Avançado 

 
A avaliação e a seleção das respostas aos 
riscos considera adequadamente o apetite 
a risco estabelecido e o custo-benefício 
das atividades de controle e outras 
medidas para mitigar os riscos? 

3 Aprimorado 

 
As respostas aos riscos identificados são 
efetivamente implementadas? 

3 Aprimorado 
 

Existe adequado acompanhamento e 
monitoramento dos riscos e controles-
chave pelas áreas responsáveis? 

4 Avançado 

 
O processo de gestão de riscos é 
adequadamente documentado? 

3 Aprimorado 
 

 
5. Resultados 

Questão Nota Descrição Evidências/Observações 

O processo de gestão de riscos está 
adequadamente implementado em todos 
os processos operacionais relevantes da 
Unidade? 

4 Avançado 

  

O resultado da gestão de riscos é 
oportunamente comunicado à Alta 
Administração, instâncias de governança e 
demais partes interessadas? 

3 Aprimorado 

  
A gestão de riscos tem sido efetivamente 
utilizada pela Unidade para apoiar o 
processo de tomada de decisão e a 
melhoria do atingimento dos obetivos 
organizacionais? 

4 Avançado 

  

 
6. Media Final 

MÉDIA GERAL:  3,25 Avançado   

 
LEGENDA:  

Entre 0 < 1 = Inexistente; 
Entre 1< 2 = Inicial; 
Entre 2 < 3 = Básico; 
Entre 3 < 4 = Aprimorado; 
A partir de 4= Avançado. 

 

20.3. Identificação do Grau de Maturidade da Gestão de Riscos Item 3.3 do Checklist 
PAINT 



   
 

   
 

Após avaliar os 5 itens, encontre a Média Geral por meio da soma todas as notas, em seguida 
divida o resultado pelo total de questões. Constatado o nível de maturidade “Aprimorado” ou 
“Avançado”, a Gestão de Riscos e o Controle Internodevem ser classificados como incorporados 
às operações e, consequentemente, apropriados pela UAIG como variáveis de classificação dos 
objetos de auditoria definidos, e servindo de referência para a priorização dos objetos de 
auditoria. 

Por outro lado, não havendo gestão de riscos madura, isto é,se constatar grau de maturidade 
“Inicial” ou “Básico” ou, até mesmo, de inexistente,a Gestão de Risco e Controles Internos serão 
classificados como incipientes ou  inexistência de abordagem forma de Gestão de Riscos, 
respectivamente, e, consequentemente, será necessário que a própria equipe identifique e 
analise os riscos do contexto para a posterior priorização de objetos de auditoria, de forma a 
permitir a priorização e a seleção de trabalhos de auditoria sobre objetos que representam 
maior nível de risco inerente.  

Ressalta-se não haver expectativa de que esse estudo inicial avance sobre a consideração dos 
controles implementados e a avaliação dos riscos residuais. No entanto, caso disponível, esse 
detalhamento fortalece e traz maior assertividade ao processo de priorização que será realizado 
em seguida.  

Por fim, nas situações em que for constatada a inadequação da maturidade da gestão de riscos 
do contexto e não for aplicável ou viável a identificação e avaliação dos riscos pela UAIG, 
poderão ser utilizados critérios de priorização, chamados de fatores de risco, para priorização e 
seleção dos objetos de auditoria do Universo em estudo. 

Conforme preconizado pelo MOT, nessas situações, é necessária a definição prévia dos critérios 
de priorização a serem utilizados, adaptados ao contexto sob estudo, devidamente validados 
junto ao gerente do trabalho de mapeamento do Universo de Auditoria. 

20.4. Escolha do Cadastro de Riscos 

A elaboração do Plano Operacional deve seguir, de forma prioritária, a ordem exposta, a rigor: 
Avaliação de Riscos realizada pela UA; ou Avaliação de Riscos realizada pela UAIG; 
Estabelecimento de Fatores de Risco Aplicáveis. Assim, os trabalhos serão priorizados com base 
em fatores de riscos (por exemplo: materialidade, relevância e criticidade) apenas se a avaliação 
de riscos da própria Unidade Auditada não existe ou não é confiável, e, não é possível ou 

aplicável a realização de uma avaliação de riscos pela própria UAIG. Item 3.4 do Checklist 
PAINT 
 



   
 

   
 

 
 

 
20.5. Definição da Estratégia 
Entre as estratégias passíveis de serem utilizadas, de acordo com os diferentes graus de 
maturidade, o quadro a seguir sugere uma abordagem como definição, sem prejuízo de 
ampliações, a variar pela especificidade do trabalho em execução. 
 

Relação entre a Maturidade da Gestão de Riscos e o Planejamento da Auditoria Item 3.5 do 
Checklist PAINT 

 

 
Fonte: MOT 

 

20.6. Considerando Indicadores de Fraude Item 3.6 do Checklist PAINT 
 
A Avaliação da Gestão de Risco deve considerar indicadores de Fraude, buscando informação 
acerca de: 
 

 A probabilidade de que o risco identificado possa impactar nos objetivos da Unidade 
Auditada;  

 As respostas aos riscos; 
 A necessidade de respostas adicionais ou diferentes aos riscos; e  
 Indicadores de Fraude. 

 

20.7. Comunicação dos Resultados à Alta Administração Item 3.7 do Checklist PAINT 

Maturidade da gestão de 

riscos
Cadastro de riscos Estratégia

Gestão de riscos e controles 

internos incorporados às 

operações da Unidade 

Auditada.

A UAIG utiliza o cadastro 

de riscos da Unidade 

Auditada, se julgá-lo 

confiável.

Avaliação da eficácia do processo de 

gerenciamento de riscos e das medidas 

adotadas pela administração como 

respostas a riscos.

Avaliação dos processos de controle com o 

objetivo de verificar se estão funcionando de 

acordo com os padrões estabelecidos e 

contribuindo para o alcance dos objetivos.

Ações de sensibilização e/ou trabalhos de 

consultoria voltados para a promoção e a 

indução de práticas de gestão de riscos e 

controles internos.

Inexistência de abordagem 

formal de gestão de riscos 

ou processo de gestão de 

riscos incipiente.

A UAIG utiliza método de 

planejamento alternativo, 

por exemplo, baseado 

em fatores de riscos ou a 

partir de riscos 

identificados pela própria 

UAIG.



   
 

   
 

Após a realização da avaliação da maturidade da gestão de riscos da Unidade Auditada, é 
necessário que a alta administração e o conselho sejam informados sobre a conclusão da UAIG 
para que possam instituir a gestão de riscos, caso não haja na unidade, ou retroalimentar o 
processo, caso este já esteja implantado. Para isso, a UAIG deve usar os canais de comunicação 
já abertos anteriormente, ou mesmo o sistema de Gestão Documental (SEI!). 

 
20.8 Documentação da avaliação da maturidade da gestão de riscos da unidade 
auditada 

Os itens 3.1 a 3.7 do checklist devem ser documentados. Essas documentações devem 
ficar arquivadas, preferencialmente abrindo um processo no SEI e/ou no sistema e-Aud 
consignando cada uma delas. Item 3.8 do checklist PAINT 

OBSERVAÇÃO: A metodologia, bem como os critérios utilizados na avaliação da 
maturidade da gestão de riscos devem ser informadas no relatório de auditoria. 




