
A gestão de riscos no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos é regulamentada pela Portaria nº 1.217, de 3 de junho de 2019, 
que instituiu a Política de Governança, Riscos e Controles do MMFDH.

Política de Gestão de Riscos 

O processo de implementação da Política de Gestão de Riscos no 
âmbito das unidades está ocorrendo de forma progressiva, com início 
a partir da aplicação em processos de trabalho e atividades. O objetivo 
deste Ministério é aumentar sua maturidade quanto à gestão dos riscos 
identificados nos processos da cadeia de valor integrada apresentada 
no capítulo Visão Geral Organizacional, a fim de se avançar para 
a análise dos riscos mais complexos que impactam diretamente o 
atingimento dos objetivos e resultados entregues à sociedade.
Como resultado desse trabalho, a atual estrutura de governança 
conta com quatro instâncias para operacionalização e supervisão do 
processo de gestão de riscos, conforme o modelo de relacionamento 
apresentado a seguir:

Nesse sentido, a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos – 
PGRCI do MMFDH busca estruturar o processo de gerenciamento dos 
riscos e controles internos.
Por meio do normativo, foram estabelecidos os princípios, objetivos, 
diretrizes e responsabilidades com vistas a:
• Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos estratégicos do 
Ministério;
• Facilitar a identificação e o tratamento de oportunidades e ameaças;
• Fortalecer a governança do MMFDH;
• Estimular a melhoria contínua dos processos de tomada de decisão, do 
tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos decorrentes 
de sua materialização;
• Melhorar a aprendizagem organizacional, aumentando a capacidade 
da organização de se adaptar a mudanças.

Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que 
venha a afetar o alcance dos objetivos do MMFDH. 
Tomar consciência dos prováveis riscos e implementar 
ações para geri-los podem, além de evitar que se 
materializem, contribuir para o processo de tomada de 
decisão e auxiliar no alcance dos objetivos estabelecidos 
pela organização.

PORTARIA Nº 1.217, DE 3 DE JUNHO DE 2019

 Institui a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Art. 9º As Instâncias de supervisão, apoio e execução são 
compostas por:

I- Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles - CIGRC, 
instituído por meio da Portaria 23, de 15 de fevereiro de 2019;

II- Núcleo de Gestão de Riscos - NGR;

III- Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRCI; e

IV- Gestor de Processos de Risco.



Quadro de instâncias para operacionalização e supervisão do 
processo de gestão de riscos

Em 2021, o MMFDH definiu sua metodologia de Gestão de Riscos, em 
cumprimento ao disposto no artigo 13 da referida Portaria MMFDH nº 
1.217/2019.

O documento apresenta a seguinte estrutura e aspectos:

· Fundamentos da gestão de riscos, definindo os conceitos 
básicos, referenciais legais e teóricos, além dos princípios que 
norteiam a Gestão de Riscos do MMFDH;

· Estrutura da gestão de riscos, com as competências regimentais 
do MMFDH, bem como a integração de seus processos 
organizacionais, os recursos necessários e os mecanismos de 
comunicação e capacitação para a Gestão de Riscos;

· Metodologia de gestão de riscos do MMFDH, detalhando por 
etapas o processo de gerenciamento de riscos.

Ainda em relação à PGRCI, foram atendidas as recomendações da 
Controladoria Geral da União - CGU no tocante a definição do apetite 

a riscos, bem como quanto ao limite temporal para revisão do ciclo 
de gestão de riscos no órgão. No MMFDH, essa revisão acontecerá 
preferencialmente, entre um e 2 (dois) anos. Acerca das definições para 
o apetite a risco, foram definidos os critérios para a classificação entre 
os riscos aceitáveis e inaceitáveis, do mesmo modo que as diretrizes 
de respostas aos riscos, de acordo com esta classificação evidenciada 
na imagem abaixo:

Gestão de Riscos no plano de 
negócio e na gestão 
A missão de proteger a vida, fortalecer a família e defender os 
direitos humanos para todos está constantemente sujeita a desafios 
e continuamente se adaptando a novas conjunturas sociais, políticas e 
econômicas. O diferencial no contexto deste exercício se refere a uma 
grande aceleração da ocorrência dessas adversidades e mudanças, 
fruto do cenário que vivenciamos com a Pandemia da Covid-19.
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CIGRC - Aprova, supervisiona, avalia

NGR - Propõe, coordena, monitora e orienta

UGRCI - Cumpre, acompanha, assessora e reporta

Gestor de Processos de Risco - Cumpre, operacionaliza, monitora e reporta



Para que o processo de gestão de riscos seja executado, foram 
identificados eventos ou situações que estão sendo avaliados e 
tratados, de forma a dar respostas aos riscos mais críticos.
Com este objetivo em foco, ao longo de 2021, foram elaborados e 
aperfeiçoados uma série de painéis de informação gerencial voltados 
para o monitoramento da execução de programas estruturantes e de 
políticas públicas. Tais painéis voltados para o público interno e externo 
priorizam a transparência e a prestação de contas à sociedade. As 
informações podem ser acessadas pelo endereço https://www.gov.br/
mdh/pt-br/.

Gestão de Riscos em processos de 
trabalho
O MMFDH implementou no decorrer do ano de 2021 a estratégia GPS 
(Gestão de Projetos para o Sucesso), materializada por meio de um 
conceito amplo, que trata o processo de inovação sem perder de vista 
sua sistematização e o cuidado com as pessoas. Nesse sentido, o 
fluxo foi implementado por meio de uma máquina de workflow desde a 
externalização da ideia até o planejamento, execução e encerramento 
do projeto, passando pela Gestão de Portfólio.
Para tanto, a Gestão de Portfólio foi regulamentada no MMFDH por 
meio da a Portaria nº 1.144, de 1º de abril de 2021, que em seu Capítulo II 
estabelece a estrutura para a tomada de decisão em relação ao Portfólio 
Estratégico. O Regulamento estabelece o fluxo e o processo de tomada 
de decisão a respeito do Portfólio, bem como as competências de cada 
instância no processo.
É importante observar que a execução da estratégia se dá por meio das 
iniciativas, que são os projetos, programas e ações que a movimentam 

e que, por sua vez, compõem o Portfólio Estratégico. Portanto, a 
implantação de uma Metodologia de Gestão de Portfólio se traduz 
em investir na atividade de planejamento, otimizando a aplicação dos 
recursos e entregando mais valor público à sociedade.
Até que se alcance um maior nível de maturidade em gerenciamento 
de projetos, os templates de preenchimento obrigatório para que o 
projeto entre em execução são a Planilha Financeira, o Registro de 
Risco, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e cronograma.
Embora o MMFDH ainda não tenha implementado a Gestão de Riscos 
em todos processos da cadeia de valor, o órgão caminha para a 
unificação do gerenciamento de riscos através do sistema Agatha, 
disponibilizado pelo Ministério da Economia e em uso pelo MMFDH 
(https://agatha.mdh.gov.br). O Sistema de Gestão de Integridade, 
Riscos e Controles, denominado Ágatha, tem como finalidade auxiliar 
no processo de gerenciamento de riscos e controle, possibilitando a 
obtenção de informações úteis à tomada de decisão para a consecução 
dos objetivos institucionais e para o gerenciamento e a manutenção 
dos riscos dentro dos padrões definidos pelas instâncias supervisoras. 

https://agatha.mdh.gov.br
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A imagem acima mostra a relação das atividades de Gestão de Riscos na Cadeia de Valor Integrada que contribuem para o aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho em linha com as diretrizes da organização, com vistas a facilitar o acesso a informações sobre os riscos aos quais o órgão 
está exposto.
O MMFDH possui outras medidas em execução para minimizar riscos relacionados aos processos organizacionais nos níveis estratégico, tático e 
operacional. Cada unidade administrativa do órgão possui diversos controles internos implantados para mitigar riscos que consideram importantes 
para a execução das políticas públicas. Tais medidas de mitigação podem ser verificadas nos vários normativos publicados, os quais possuem 
controles para que sejam mitigados os riscos que impeçam o alcance dos objetivos organizacionais.
A seguir são listados os atos normativos relacionadas à temática de gestão de integridade, riscos, controles e governança observados no MMFDH:
 



Composição Atuação do Ministério Descrição

 Integridade Portaria SE/MDH n° 425, de 12 de setembro de 2018 Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética Pública Setorial 
do Ministério dos Direitos Humanos (CEPS/MDH).

Integridade Portaria MDH nº 350, de 20 de novembro de 2018 Institui o Código de Conduta e de Respeito aos Direitos Humanos 
para Fornecedores.

Integridade
Portaria MDH nº 207, de 22 de maio de 2018, com a 

redação alterada pela Portaria MMFDH nº 501, de 26 de 
abril de 2019

Constitui a Comissão de Ética Pública Setorial do ministério (CEPS/
MMFDH).

Integridade Portaria MMFDH nº 148, de 10 de fevereiro de 2020
Dispõe sobre a adoção de boas práticas anticorrupção em 
contratos, convênios, acordos e instrumentos congêneres 

celebrados pelo MMFDH.

Integridade Portaria MMFDH nº 149, de 10 de fevereiro de 2020

Revoga a Portaria MMFDH nº 383, de 3 de abril de 2019, que 
instituíra o Comitê Técnico de Integridade (CTI) do ministério, 
e estabelece para a AECI/MMFDH, na qualidade de unidade 

responsável pela gestão do Programa de Integridade, a assunção 
de todas as atividades que eram exercidas pelo referido comitê.

Integridade
Instrução Normativa nº 1, de 14 de janeiro de 2021, 

publicada no Diário Oficial da União

 

Estabelece procedimentos a serem observados no recebimento, no 
tratamento e na tramitação de denúncias, bem como dispõe sobre 
procedimentos de Instrução Preliminar de Ouvidoria no âmbito do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Liderança
Portaria SE/MMFDH n° 569, de 24 de maio de 2019, 

publicada no Boletim de Serviço 29 de 31 de maio de 
2019

Estabelece os procedimentos internos para verificação de situações 
de nepotismo no âmbito do MMFDH.



Composição Atuação do Ministério Descrição

Liderança Portaria MMFDH nº 1243, de 8 de maio de 2020

Fixa as metas institucionais do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos para o 4º Ciclo de Avaliação 
de Desempenho para fins de concessão da Gratificação de 

Desempenho de Atividade em Políticas Sociais.

Estratégia Portaria MMFDH nº 23, de 15 de fevereiro de 2019
Institui o Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles do 

ministério (CIGRC/MMFDH), órgão colegiado de natureza consultiva 
e deliberativa.

Estratégia Portaria nº 133, de 17 de janeiro de 2020 Institui o Comitê de Governança Digital do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos - CGD/MMFDH.

Estratégia
Portaria nº 683, de 19 de março de 2020

 
Institui o Comitê Técnico MMFDH-COVID-19 para elaboração de 

iniciativas de promoção e defesa dos direitos humanos

Estratégia Portaria nº 225, de 15 de setembro de 2021
Institui o Subcomitê Assessor ao Comitê Interno de Governança, 

Riscos e Controles do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos – SA-CIGRC e dá outras providências.

Estratégia Portaria nº 89, de 10 de janeiro de 2022 Aprova o Regimento Interno do MMFDH.

Controle Portaria MMFDH nº 1.217, de 03 junho de 2019 Institui a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do 
MMFDH.

Para além disso, o Ministério atua em parceria com os órgãos de controle 
interno e externo para fins de constante melhoria e aperfeiçoamento 
dos controles internos do órgão para mitigação de riscos.



Capacitação e fomento da cultura 
de Gestão de Riscos
Em 2021, foram realizadas capacitações dos servidores das unidades 
responsáveis pelos projetos do Portfólio Estratégico e de Gestão de 
Projetos envolvidos no processo de implementação e modelagem 
utilizando a ferramenta de gestão MS Project, na qual são feitos 
os Registros de Riscos do projeto, o acompanhamento da Planilha 
Financeira e do Cronograma.
Houve forte engajamento na Capacitação em Gestão de Riscos, 
ministrada pela Assessoria Especial de Controle Interno, com apoio 
da Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, aos membros 
do Subcomitê Assessor do Comitê Interno de Governança, Riscos e 
Controles - CIGRC e de toda a equipe envolvida nas conduções dos 
trabalhos dos projetos estratégicos.
A equipe do MMFDH também foi treinada para a utilização do Sistema 
Ágatha. O treinamento, ministrado pelo Ministério da Economia, 
foi focado no uso do sistema como ferramenta de apoio às rotinas 
de gerenciamento de riscos, com atividades práticas. Para 2022, 
serão realizados treinamentos no sistema Ágatha aos colaboradores 
envolvidos sobre os temas “mapeamento de processos” e “gestão de 
riscos”, visando compartilhar o conhecimento sobre os conteúdos e 
criar multiplicadores nas unidades finalísticas do órgão.
Em 2022, serão executadas ações de desenvolvimento e de capacitação 
para atender as necessidades de desenvolvimento previstas no Plano 
de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2021/2022, especialmente por 
meio de cursos ofertados pela Escola Nacional de Administração de 
Pessoas – Enap. Pretende-se realizar ações de capacitação objetivando 
qualificação técnica e de atitudes das equipes responsáveis pela 

gestão de riscos para que as funções de governança (avaliar, direcionar 
e monitorar) sejam executadas de forma satisfatória.

Desafios e perspectivas
Tendo em vista o estágio de maturidade em gestão de riscos no MMFDH, 
observa-se que atualmente a gestão de riscos é realizada principalmente 
sobre os processos de trabalho, concentrando esforços na gestão dos 
riscos operacionais. Dessa forma um dos desafios para os próximos 
ciclos é integrar a gestão de riscos à estratégia do Ministéri o, de forma 
a identificar diretamente os riscos e oportunidades referentes aos 
objetivos estratégicos da organização. Além disso, o MMFDH continua 
concentrando esforços para superar os impactos negativos da pandemia 
nos resultados dos seus Programas e Projetos institucionais.
Alguns dos desafios identificados ao longo do ano de 2021 durante a 
implementação do processo de gestão de riscos foram os seguintes:
1) Falta de pessoal para conduzir as atividades da gestão riscos, tendo 
em visa o atual acúmulo de funções;
2) Dificuldade de priorização de temas e macroprocessos para 
gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da 
gestão;
3) Necessidade de capacitação dos agentes públicos para a aplicação 
de forma eficiente da metodologia de gestão de riscos.
Por fim, observa-se que a gestão de riscos é um processo dinâmico, 
contínuo e considerada essencial para a boa governança do MMFDH. 
Nesse sentido, é visível que o órgão possua muitas oportunidades 
de melhoria para evoluir em suas estruturas de controle, governança 
corporativa e gestão de riscos. Em que pese todos os desafios, foi possível 
realizar algumas medidas importantes para o avanço na execução de 
uma gestão de riscos bem realizada e controlada no Ministério.




