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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo deste documento é apresentar a Metodologia de Gestão de Riscos da Secretaria 

de Governo da Presidência da República, com vistas a orientar suas unidades a implementá-

la em conformidade com as boas práticas e com a Política de Gestão de Riscos - PGR, 

instituída por meio da Portaria SEGOV nº 32, de 16 de abril de 2020. 

Dividida em etapas para a operacionalização da gestão de riscos - identificar, analisar, 

responder, monitorar, além de comunicar e reportar durante todo o ciclo de gestão, esta 

metodologia visa contribuir com o alcance dos objetivos propostos para os diversos 

processos, como também para atender dispositivos legais. Em cada etapa do ciclo são 

disponibilizadas ferramentas administrativas que auxiliam no desempenho das 

atividades, além de definir papéis e responsabilidades a todos. 

Este documento foi elaborado a partir das principais referências existentes acerca do 

tema e de boas práticas identificadas por meio da implementação realizada por outros 

órgãos da administração pública federal nos últimos anos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Governo da Presidência de República (SeGov) é o órgão essencial da 

Presidência da República ao qual compete conduzir o relacionamento do Governo federal 

com o Congresso Nacional e com os partidos políticos, a interlocução com organizações 

internacionais e as organizações da sociedade civil que atuam em território nacional, a 

promoção da participação social no âmbito do Governo Federal e a articulação com Estados, 

o Distrito Federal e Municípios.  

 

O Planejamento Estratégico 2019-2022 definiu os referenciais estratégicos a seguir: 

• Missão: Promover a governabilidade por meio da articulação político-institucional, 

social, federativa e da comunicação com a sociedade; 

• Visão: Ser referência na condução da política de governo e na comunicação com a 

sociedade e com os entes federados; 

• Valores: Ética, Integridade, Transparência, Efetividade e Compromisso Público.  

 

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, define em seu Art. 3º os 

princípios da governança pública: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, 

melhoria regulatória, transparência, prestação de contas e responsabilidade. 

 

A integridade é um dos principais pilares das estruturas políticas, econômicas e sociais, de 

acordo com a Recomendação do Conselho da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre Integridade Pública, e, portanto, é essencial ao 

bem-estar econômico e social e à prosperidade dos indivíduos e das sociedades como um todo. A 

integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e 

normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses 

privados no setor público. 

 

Ainda, a Portaria nº 57, de 4 de janeiro de 2019, da Controladoria-Geral da União – CGU, 

regulamenta o Decreto nº 9.203, de 2017, no que se refere à instituição de programas de 

integridade em órgãos e entidades do Governo Federal.  

 

O Plano de Integridade da Secretaria de Governo da Presidência da República, instituído pela 

Portaria nº 24, de 29 de março de 2019, aborda quatro eixos principais de atuação: i. 

comprometimento de apoio da alta administração; ii. existência de uma unidade responsável 

pela implementação no órgão ou na entidade; iii. análise, avaliação e gestão de riscos 

associados ao tema da integridade; e iv. monitoramento contínuo dos atributos do programa 

de integridade. 
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O Decreto nº 9.203, de 2017, define gestão de riscos como um processo de natureza 

permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que 

contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam 

afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus 

objetivos. 

 

De acordo com as abordagens anteriores, a gestão de riscos não pode ser tratada de forma 

isolada. Ela é necessária para a governança institucional, contribui para ampliar o nível de 

integridade da organização e para o aprimoramento das estratégias institucionais, gera 

subsídios para a tomada de decisão e auxilia na mitigação de possíveis ocorrências de 

desgastes de imagem, corrupção e desvios éticos. 

Assim, este documento tem o objetivo de orientar as unidades de SeGov visando à 

institucionalização da Gestão de Riscos em seus processos de trabalho, bem como descrever 

os procedimentos a serem empregados na aplicação da metodologia desenvolvida e 

apresentar ferramentas gerenciais de suporte, papéis e responsabilidades, matriz de riscos, 

boas práticas para a melhoria da gestão.  
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2. LEGISLAÇÃO APLICADA 

 

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, dispõe sobre 

controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal e 

determina a adoção de diversas medidas com vistas à sistematização de práticas 

relacionadas à gestão de riscos e controles internos. 

Art. 13. Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, 

monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus 

objetivos estratégicos, observadas as diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

O Decreto nº 9.203, de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, atribui responsabilidades à alta 

administração do Poder Executivo Federal sobre a gestão de riscos, conforme abaixo:  

 

Art. 17 A alta administração das organizações da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de 

gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao 

tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a 

implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no 

cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios: 

I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e docu-

mentada, subordinada ao interesse público; 

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus 

desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os 

níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos 

objetivos institucionais; 

III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a 

considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-

benefício; e 

IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do 

desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. 

A Política de Gestão de Riscos da SeGov, Portaria SEGOV nº 32, de 16 de abril de 2020, 

estabelece princípios e objetivos, traz a metodologia a ser implementada como parte da 

estrutura de gestão de riscos, e que será detalhada a seguir. A política também determina 

que sua institucionalização será de forma gradual e continuada, atendendo ao prazo de 

sessenta meses a contar da publicação da portaria. 

Art. 2º A Gestão de Riscos da Secretaria de Governo da Presidência da República tem como 

princípios:  



 

 

8 

 I - a forma sistemática, estruturada e oportuna;  

II - a integração e promoção da melhoria dos processos organizacionais;  

III - o provimento de subsídios à tomada de decisões;  

IV - a agregação de valor à instituição;  

V - a utilização das melhores informações disponíveis;  

VI - a consideração dos fatores humanos e culturais;  

VII - a transparência e integração; e  

VIII - o processo dinâmico, iterativo e capaz de reagir a mudanças. 

  

 Art. 3º São objetivos desta Política:  

I - assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso a informações 

tempestivas e confiáveis quanto aos riscos aos quais a Secretaria de Governo da 

Presidência da República está exposta;  

II - aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos institucionais da Secretaria de 

Governo da Presidência da República, por meio da redução dos riscos a níveis aceitáveis;  

III - proporcionar a eficiência e eficácia operacional, mediante execução ordenada, ética 

e econômica dos processos internos de trabalho;  

IV - aperfeiçoar a governança e promover a integridade pública;  

V - assegurar a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, 

políticas, programas, planos e procedimentos de governo e normas internas do Órgão; e  

VI - encorajar a gestão proativa. 
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

O tema gestão de riscos tem ganhado cada vez mais evidência, especialmente a partir dos 

anos 1990, tanto nas organizações privadas quanto na Administração Pública. Os governos 

buscando prever as crises e mitigar seus danos e os empresários tentando atingir seus 

objetivos organizacionais por meio da adoção de políticas, do estabelecimento de planos e 

da utilização de frameworks, como o Orange Book - do Tesouro Britânico, e do COSO e da ISO 

- de instituições privadas. 

É importante deixar claro que nenhuma das estruturas segue uma linha de implementação 

completamente divergente das demais, apenas são caminhos diferentes para atingir o 

mesmo objetivo. Diante disso, iremos abordar nesta seção os conceitos básicos de dois 

referenciais mundialmente conhecidos que orientaram a construção da Metodologia de 

Gestão de Riscos da SeGov: O COSO-ERM, a ISO 31.000. 

Além das publicações amplamente reconhecidas, também foram norteadores para 

Metodologia da SeGov a Declaração de Posicionamento do IIA (Instituto dos Auditores Internos 

do Brasil): As Três Linhas de Defesa do Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles, O COSO 

Internal Control (que dispõe sobre controle internos), e os trabalhos desenvolvidos pelos 

órgãos de governo, dentre os quais destacamos o então Ministério do Planejamento (hoje 

Ministério da Economia), o Tribunal de Contas da União- TCU e a Controladoria-Geral da 

União - CGU. 

 

3.1. COSO – ERM 

O Committee of Sponsoring Organizations (COSO), traduzido para Comitê das Organizações 

Patrocinadoras, da Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros, surgiu em 

1985 com o objetivo de aperfeiçoar a produção de relatórios financeiros confiáveis e de 

prevenir fraudes.  

Na década de 70, os Estados Unidos colocaram em dúvida a confiabilidade de relatórios 

corporativos, o que acabou acarretando diversos escândalos, como, por exemplo, a falência 

da Enron, uma das maiores empresas de energia do mundo. Em 2001, a empresa entrou em 

colapso, decorrente de esquema gigantesco de ocultação e manipulação de dados contábeis 

e falhas em auditorias. Devido a esses escândalos, os Estados Unidos aprovaram a Lei 

Sarbanes-Oxley (rigoroso arcabouço contra fraudes e corrupção corporativas).  

Intitulada de Internal Control – Integrated Framework – COSO I, publicada em 1992 e 

atualizada em 2013, a publicação aborda a importância dos controles internos para alcançar 
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objetivos e melhorar o desempenho das organizações, porém permitindo que se desenvolvam 

e se adaptem a constantes mudanças. 

 

Em 2004, o COSO divulgou o trabalho “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura 

Integrada – “Enterprise Risk Management - Integrated Framework” – COSO-ERM, ou COSO II, 

com foco mais voltado para os componentes, princípios e conceitos da gestão de riscos, e 

definiu o gerenciamento de riscos corporativos como: 

 

“Um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, diretoria 

e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para 

identificar, em toda a organização, eventos em potencial, capazes de afetá-la, e 

administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da 

organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos.” (COSO 

ERM, 2004) 

 

Em 2017, foi publicada uma nova versão do COSO - Integrating with Strategy and 

Performance, que destaca a importância do gerenciamento de riscos tanto no planejamento 

estratégico quanto em toda a organização. 

De acordo com o COSO, o gerenciamento de riscos corporativos envolve tanto entender as 

implicações da estratégia escolhida e a possibilidade de seu eventual desalinhamento dessa 

estratégia à missão, como gerenciar os riscos associados aos objetivos do negócio. A figura a 

seguir ilustra essas considerações no contexto da missão, visão e valores fundamentais, e 

como determinantes dos direcionadores estratégicos e da performance da entidade. 

 

Figura 1 - COSO ERM - 2017 
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O framework desenvolvido possui um conjunto de princípios organizados em cinco 

dimensões inter-relacionadas: governança e cultura; estratégia e definição de objetivos, 

performance; análise e revisão; informação, comunicação e divulgação. A adoção de tais 

princípios pode trazer aos conselhos a à administração a segurança de que os riscos 

associados à estratégia e aos objetivos do negócio podem ser gerenciados de modo 

aceitável. Dentre os princípios citados estão o estabelecimento de estruturas operacionais 

para atingir as estratégias e os objetivos de negócio, a definição de apetite a risco no 

contexto da criação, da preservação e realização de valor, e a adoção de uma visão de 

portfólio de riscos. 

Para melhor entendimento de como o COSO realiza o gerenciamento de riscos corporativos, 

sugere-se a leitura do sumário executivo Gerenciamento de Riscos Corporativos – Integrado 

com Estratégia e Performance, disponível em: http://conteudo.iiabrasil.org.br/coso. 

 

3.2. ISO 31.000 

 

A ABNT NBR ISO 31000:2018, elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Gestão de 

Riscos (ABNT/CEE- 63), utiliza princípios, estrutura e processos aplicáveis a organizações de 

qualquer setor e a qualquer atividade, incluindo a tomada de decisão em todos os níveis. 

 

De acordo com a norma, convém que princípios sejam considerados ao se estabelecer a 

estrutura e os processos de gestão de riscos da organização.  Para uma gestão de riscos 

eficaz é necessário que essa seja dinâmica e personalizada, que todas as atividades 

organizacionais e partes interessadas estejam envolvidas de forma apropriada e oportuna, 

por meio de uma abordagem estruturada. As entradas para a gestão de riscos são baseadas 

em informações históricas e atuais, bem como em expectativas futuras.  

 

A estrutura da gestão de riscos - integração, concepção, implementação, avaliação e 

melhoria - deve apoiar a organização na vinculação da gestão de riscos a atividades e 

funções de rotina. A eficácia da gestão de riscos dependerá da sua integração na governança 

e em todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão. Isto requer apoio 

das partes interessadas, em particular da alta direção.  

 

A integração é um processo dinâmico, iterativo e personalizado para a organização. A gestão 

de riscos deve ser vista como parte, e não separada, do propósito organizacional, 

governança, liderança e comprometimento, estratégia, objetivos e operações. O risco é 

gerenciado em todas as áreas da organização e todos têm responsabilidade por gerenciá-

los. 

 

http://conteudo.iiabrasil.org.br/coso
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Na concepção da estrutura, convém analisar os ambientes interno e externo. Dentre os 

aspectos externos a serem considerados estão fatores sociais, políticos e econômicos, 

direcionadores e tendências que podem afetar a organização, percepções e valores das 

partes interessadas. No âmbito interno, missão, visão e valores, cultura, normas, 

governança, papéis e responsabilidades, processos, dados e sistemas de informação. 

 

Para uma implementação bem-sucedida da estrutura é necessário o engajamento das 

partes interessadas, pois isso assegurará que o processo de gestão de riscos é parte de 

todas as atividades da organização. Periodicamente, uma avaliação da estrutura deve ser 

reavaliada, mensurando o seu desempenho em relação ao seu propósito, planos de 

implementação, indicadores e comportamento esperado. O resultado dessa avaliação 

fornece subsídios para a melhoria contínua da estrutura. 

 

O processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e 

práticas para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e 

avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. A figura 2 - 

ISO 31.000:2018 - Processo de gestão de riscos reflete todas as etapas a serem seguidas 

para aplicar a gestão de riscos, deixando evidente que a comunicação e o monitoramento 

devem ser feitos durante todo o processo, e que este não deve ser um fim em si mesmo. O 

processo é cíclico e de forma continuada. 

 

 

Figura 2 - ISO 31.000:2018 - Processo de gestão de riscos 
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3.3. AS TRÊS LINHAS DE DEFESA 

 

O modelo de Três Linhas de Defesa, amplamente reconhecido no setor financeiro e adotado 

pelo IIA – The Institute of Internal Auditors na Declaração de Posicionamento “As Três Linhas 

de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles”, é uma importante ferramenta 

para os responsáveis pela governança. A publicação de 2013, que atualmente está passando 

por uma revisão, é taxativa quando define as funções de cada linha de defesa, mas é de 

comum entendimento que essa estrutura precisa ser flexibilizada para que possa atender aos 

diversos tipos de organização.  

Neste modelo, a 1ª linha é responsável pela condução da gestão de riscos. Identifica, avalia, 

controla, guia o desenvolvimento e a melhoria de políticas e procedimentos para garantir 

que os objetivos de seus processos sejam atendidos. A 2ª linha de defesa, uma função ou um 

comitê, utilizando uma estrutura de responsabilidades em cascata, desenvolve e implementa 

procedimentos que servem como controles e supervisionam a execução da 1ª linha. Apoiar 

as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades e estabelecer metas para 

implementação são funções inerentes à 2ª linha. A 3ª linha se refere à auditoria interna, que 

avalia sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos, 

incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa alcançam os objetivos de 

gerenciamento de riscos e controle.   

 

Figura 3 - As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controle 

 

Os órgãos de governança e a alta administração estão fora das linhas neste modelo, mas 

nenhuma discussão sobre sistemas de gerenciamento de riscos estaria completa sem 

considerar, em primeiro lugar, os papéis essenciais dos órgãos de governança e da alta 

administração. Sucintamente:  
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 1ª linha: funções que gerenciam e têm propriedade sobre riscos. 

 2ª linha: funções que supervisionam riscos.  

 3ª linha: funções que fornecem avaliações independentes. 

O modelo de Três Linhas de Defesa é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação 

do gerenciamento de riscos e controle por meio do esclarecimento dos papéis e 

responsabilidades para cada grupo de trabalho na estrutura geral da organização, 

observando para que não haja “lacunas” e nem duplicações desnecessárias. 
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4. ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS DA SEGOV  

 

As diretrizes de governo e as boas práticas de gestão orientam a instituição de uma Política 

de Gestão de Riscos – PGR, incluindo a responsabilização de agentes públicos e um 

metodologia adequada, que permita a identificação de oportunidades e ameaças para o 

cumprimento da missão organizacional e que auxilie a melhoria contínua dos controles 

internos da gestão, aumentando as chances do alcance dos objetivos operacionais e 

institucionais.  

 

A definição de evento de risco mais clara e sucinta encontrada na bibliografia vem da ISO 

31.000: Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Os objetivos podem ser de processos ou 

projetos, ou até objetivos estratégicos da instituição, ou seja, desde que se tenha um 

objetivo a ser atingido os riscos que podem impactar nos resultados devem ser considerados. 

O gerenciamento de riscos contribui para o desenvolvimento de um sistema de comunicação 

eficaz, para o cumprimento de leis e regulamentos, evita danos à reputação do órgão, mitiga 

possíveis riscos de corrupção e desvios éticos, e é um conjunto de atividades integradas que 

auxiliam sobremaneira o alcance dos objetivos estratégicos e operacionais, em todos os 

níveis hierárquicos da entidade. 

 

A Gestão de Riscos da SeGov é operacionalizada de forma integrada aos processos de 

trabalho, devendo ser tratada como uma atividade inerente às rotinas diárias e afetando 

todos os agentes públicos. A Política de Gestão de Riscos da Secretaria de Governo (PGR) 

trouxe princípios, objetivos e a estrutura a ser utilizada, e optou por detalhar a sistemática e 

a operacionalização neste Manual de Implementação. 

 

De acordo com a PGR, compete a todos os agentes públicos atuar na gestão de riscos e, aos 

responsáveis pelas unidades, orientar e acompanhar as atividades relacionadas a 

identificação, avaliação, controle, monitoramento e reporte dos riscos inerentes aos seus 

processos de trabalho. 

 

A Política a Gestão de Riscos da SeGov possui em sua estrutura desenvolvida: 

I - as referências legais e teóricas: leis, decretos, instruções normativas, políticas, 

manuais, modelos de referências e demais instrumentos que orientem a implementação, 

a operacionalização e a disseminação da gestão de riscos; e  

II - a metodologia: processo de trabalho específico, desenvolvido para atender à 

Secretaria de Governo da Presidência da República, incluindo o procedimento para 

priorização de processos de trabalho, a matriz de riscos e as etapas de identificação, 

avaliação, controle, monitoramento e reporte dos riscos.  
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Parágrafo único. A gestão de riscos deverá ser integrada aos processos de planejamento 

estratégico e aos operacionais, aos projetos, às delegações de competências, às 

demandas específicas e à cultura organizacional do Órgão. 

 

Ainda, no que se refere às responsabilidades, cabem aos responsáveis pelas unidades a 

orientação e o acompanhamento das atividades de identificação, avaliação, controle, 

monitoramento e reporte dos riscos. A todos os agentes públicos da Secretaria de Governo 

da Presidência da República compete, conforme o Art. 6º da PGR: 

I - assegurar que os riscos sejam gerenciados de acordo com esta Política de Gestão de 

Riscos; 

II - monitorar os riscos, de modo a garantir que as ações adotadas resultem na 

manutenção do risco em níveis adequados;  

III - garantir que as informações sobre os riscos estejam disponíveis de forma tempestiva, 

suficiente e confiável aos responsáveis pelas unidades; e  

IV - propor à Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República 

mudanças na estrutura de gestão de riscos do órgão.  

 

A Secretaria Executiva da Secretaria de Governo terá as seguintes atribuições:  

I - estabelecer diretrizes, metodologias e mecanismos para implementar, monitorar e 

comunicar a gestão de riscos;  

II - propor limites de exposição aos riscos identificados ao Comitê Ministerial de 

Governança;  

III - reportar à alta administração os riscos relevantes dentre os identificados, 

classificados e informados pelos gestores dos processos;  

IV - disseminar boas práticas de gestão de riscos; e  

V - incentivar a capacitação contínua de todos os agentes públicos do Órgão. 

 

Fazendo um paralelo com a publicação das Três Linhas de Defesa do IIA, temos os 

responsáveis pelas unidades e todos os agentes públicos sob sua gestão atuando na 1ª linha 

de defesa da Gestão de Riscos, com níveis de responsabilidades diferentes e de acordo com 

seu âmbito de atuação. A 2ª linha fica a cargo da Secretaria Executiva da SeGov, de acordo 

com a PGR, mas é auxiliada quando necessário e conveniente pelos Secretários Especiais. A 

3ª linha de defesa é representada pelo Comitê Ministerial de Governança e pela Secretaria 

de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Diante disso, fica explícito que todos os agentes públicos são responsáveis pelos riscos no 

âmbito de sua área de atuação, cabendo assim levá-los ao conhecimento dos seus superiores 

para que a tomada de decisão possa ocorrer de maneira mais adequada. 
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Figura 4 - Instâncias de Supervisão - SeGov 

 

 

 

 

 

 

As Linhas de Defesa do IIA não estão representadas de forma fidedigna neste 

modelo. Linha de defesa, neste momento, é entendido como 

instâncias/hierarquias/níveis de supervisão.  

 

Neste momento, optou-se por não criar uma estrutura hierárquica formal com 

instâncias de supervisão para o tratamento dos riscos identificados, mas isso não 

significa que não há instâncias e alçadas a serem responsabilizadas, consultadas e 

informadas. Entendeu-se que a gestão de riscos é uma atividade inerente a todo 

processo de trabalho, que todos os agentes públicos são responsáveis em 

diferentes níveis de acordo com o cargo ocupado e que é possível melhorar os 

processos e os controles da gestão sem a necessidade, por agora, de criação de 

uma estrutura para esta finalidade visando à institucionalização no âmbito de 

todas as unidades da SeGov. 

 

ATENÇÃO 
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4.1. METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS 

 

A Metodologia de Gestão de Riscos da SeGov tem por finalidade orientar, sistematizar e 

padronizar a identificação, a avaliação e a adoção de respostas aos eventos de riscos, bem 

como instruir sobre o monitoramento e reporte. Seguindo um modelo de aplicação 

descentralizado e voltado aos processos organizacionais, as unidades devem gerenciar os 

riscos em processos ou projetos sob sua responsabilidade, de acordo com as diretrizes e 

orientações apresentadas neste documento.  

 

Neste documento, será apresentada apenas a gestão de riscos para processos, projetos e 

ações pontuais.  Para riscos relacionados ao Planejamento Estratégico Institucional, aqueles 

que podem atingir os objetos estratégicos identificados, será necessária outra metodologia, e 

será tratada em momento oportuno. 

 

Cabe a Secretaria Executiva conduzir a adoção sistematizada da gestão de riscos no âmbito 

de toda a SeGov, de forma que permeie as melhores práticas sobre o tema e contemple as 

estruturas e as etapas necessárias para a operacionalização da Gestão de Riscos. A 

metodologia deverá ser aprovada pelo Comitê Ministerial de Governança da Secretaria de 

Governo da Presidência da República, instituído pela Portaria SEGOV nº 33, de 16 de abril de 

2020. 

 

Antes de iniciar a execução do ciclo da gestão de riscos, faz-se necessário ter um processo ou 

projeto com objetivos claramente definidos. Para facilitar a identificação de possíveis 

eventos de risco, no caso de processos, é aconselhável que o fluxo esteja desenhado e 

aprovado pelo responsável pela unidade. É importante atentar que quanto mais definidas 

estiverem as atividades a serem executadas e quanto mais domínio sobre o tema em 

questão, mais fácil a identificação de riscos irá acontecer.  

 

Assim, inicialmente, sugere-se que a unidade escolha um processo relevante, porém que não 

possua extrema complexidade, considerando que a maturidade em gestão de riscos ainda 

não foi adquirida pela equipe e que há necessidade de maximização de resultados com a 

implantação. 

 

Após a definição do processo, as etapas da metodologia podem ser aplicadas, conforme a 

figura a seguir e utilizando como ferramenta a planilha Excel disponibilizada – Mapa de 

Riscos.  
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Figura 5 - Ciclo de Gestão de Riscos 

4.1.1. Etapa 1 – Análise do Contexto e de Processos 

 
Caracteriza-se pela compreensão do contexto organizacional, interno e externo, que a 

unidade está inserida. A análise do ambiente tem a finalidade de colher informações para 

que a análise de eventos de riscos seja mais eficaz, bem como contribuir para a escolha de 

ações mais adequadas na etapa de tratamento de riscos. 

 

A análise do contexto é a base para todos os outros componentes, provendo disciplina e 

prontidão para a gestão de riscos e controles internos da gestão. Nessa análise, 

considerando o contexto interno, inclui verificar entre outros elementos: visão, missão e 

valores; cultura e estrutura de governança; a maneira pela qual a gestão delega autoridade 

e responsabilidades; políticas, normas e diretrizes; sistemas e fluxos de informação; 

relacionamentos com partes internas e capacidades de recursos humanos. 

 

Já analisando o contexto externo à organização é importante considerar aspectos políticos, 

regulatórios, sociais, econômicos, financeiros, tecnológicos e ambientais, nas esferas 

internacional, nacional, regional e local, que podem afetar os objetivos da organização; 

relacionamentos com entidades externas e suas expectativas, percepções e valores; 

complexidade das redes de relacionamento e dependências.  

 

Esta etapa é de grande importância para entender o ambiente no qual a unidade está 

inserida e identificar fatores organizacionais que podem influenciar o alcance de seus 

objetivos. A análise SWOT é uma ferramenta bastante utilizada para este tipo de atividade. 

 

1. ANÁLISE DE 
CONTEXTO 

Ambiente e Processos 

2. IDENTIFICAÇÃO 

De Eventos de Riscos 

3. AVALIAÇÃO de 
Eventos de Riscos 

4. TRATAMENTO 

Resposta a Riscos 

5. Informação, 
Comunicação e 

MONITORAMENTO 
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Figura 6 - Análise SWOT 

 

A Análise SWOT – Forças e Fraquezas (Ambiente interno); Oportunidades e Ameaças 

(Ambiente Externo) - pode ser utilizada, auxiliando a identificar pontos positivos que podem 

contribuir com o desenvolvimento da organização. 

 

Na Análise do Processo a ser trabalhado, inclui-se verificar: se os objetivos a serem atingidos 

estão claramente definidos, válidos e comunicados a todos os envolvidos. A explicitação de 

objetivos alinhados à função da unidade é necessária para permitir a identificação de 

eventos que potencialmente impeçam sua consecução. Para auxiliar esta verificação, 

convém que o processo seja fluxogramado, que o regimento interno seja considerado, bem 

como verificar demais normas e direcionadores internos. 

 

As informações também poderão ser obtidas por meio de consultas a servidores envolvidos 

nos processos, pesquisas em planejamento estratégico, projetos, orçamento, relatórios 

gerenciais, relatórios dos órgãos de fiscalização e controle, entre outros que são 

diretamente relacionados ao órgão/unidade.  

 

A partir deste momento, o Mapa de Riscos será utilizado para registrar as informações. A 

figura 7 ilustra os campos que devem ser respondidos. 
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Figura 7 - Etapa 1 - Análise do Contexto e de Processos 

 

4.1.2. Etapa 2 – Identificação de Eventos de Riscos 

Nesta fase o objetivo é identificar e registrar tanto os eventos de riscos que comprometem o 

alcance do objetivo do processo, como as causas e as consequências de cada um deles. 

 

Eventos de risco são situações em potencial que podem causar impacto na consecução dos 

objetivos do processo ou da organização, caso venham a ocorrer. De acordo com o COSO – 

Estrutura Integrada, esses eventos podem gerar impacto negativo ou positivo. Os que geram 

impacto negativo representam riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo 

destruir o valor existente. Os de impacto positivo, também conhecidos como oportunidades, 

podem contrabalançar os de impacto negativo ou podem influenciar favoravelmente a 

realização dos objetivos, apoiando a criação ou a preservação de valor. Nessa metodologia 

abordaremos apenas os eventos negativos. 

 

A identificação de eventos de riscos permite planejar o tratamento adequado a ser dado a 

esse risco, tanto para reduzir a chance de materialização quanto para reduzir o impacto caso 

ele aconteça. É importante que eventos de riscos sejam entendidos como parte de um 

contexto, e não de forma isolada. 

 
Figura 8 - Identificação de Riscos 

 
 Causas: são condições que dão origem à possibilidade de um evento de risco ocorrer, 

também chamadas de fatores de riscos, e podem ter origem no ambiente interno ou 

externo da organização.  

Evento 
de Risco 

Causa 
1 

Causa 
2 

Causa 
"n" 

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

cumprimento dos objetivos. 

 Efeito / Consequência: o resultado de um evento de risco sobre os objetivos do 

processo ou sobre os objetivos da SeGov. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
FERRAMENTAS PARA IDENTIFICAR RISCOS 
 

O processo de identificação de riscos, causas e consequências requer a participação de 

servidores com conhecimento do processo, visão holística dos negócios/serviços da unidade 

nos seus diferentes níveis. É importante também que a equipe tenha conhecimento em 

gestão de riscos ou familiaridade com esta metodologia. 

 

A técnica a ser utilizada na identificação de eventos de risco deve ser a que melhor se adapta 

ao grupo. Dentre as principais técnicas estão: questionários e checklist; whorkshop e 

brainstorming; fluxogramas, diagrama de causa e efeito, diagrama borboleta, etc.  

 

O diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama de 

ishikawa, é uma técnica para identificação de uma possível causa raiz de um problema. No 

diagrama, cada espinha refere-se a uma causa e a cabeça refere-se ao problema que as 

causas levam. Identifica-se inicialmente o problema e em seguida as suas possíveis causas. 

 
 

Figura 9 - Diagrama Espinha de Peixe 

É importante ficar atento durante a identificação dos riscos para não ficar buscando a 

causa da causa, e assim sucessivamente. Encontre um ponto conveniente para permitir 

uma adequada gestão. 

DICA 
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Além disso, pode ser utilizado em conjunto com o método dos “cinco porquês”, aumentando 

o grau de profundidade de cada causa ao se questionar o porquê das causas. 

 
O método gravata borboleta ou bow-tie, considerado uma evolução do diagrama de causa e 

efeito, consiste em identificar e analisar os possíveis caminhos de um evento de risco, dado 

que um problema pode estar relacionado a diversas causas e consequências. Como no 

diagrama de causa e efeito, identifica-se o risco e em seguida suas possíveis causas e 

consequências. 

 
Figura 10 - Gravata Borboleta 

Para finalizar, identifique as formas de prevenir a ocorrência do risco e as formas de mitigar 

as consequências, caso o risco se materialize.  

 

A sintaxe a seguir também poderá auxiliar no desenvolvimento desta etapa: 

 

A categoria dos riscos permite agrupar os eventos de acordo com as peculiaridades de cada 

organização, cabendo a ela definir as categorias mais adequadas para seu negócio. É certo 

que algumas vezes um evento de risco poderá figurar em mais de uma categoria, assim 

sugere-se escolher a que mais se adequa, conforme abaixo: 

a. Estratégico: eventos que possam impactar nos objetivos estratégicos da unidade/órgão. 

b. Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente 

associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, 

infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência 

dos processos organizacionais. 

Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DO EVENTO DE 
RISCO>, o que poderá levar a <DESCRIÇÃO DO 
IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS> impactando no/na <OBJETIVO DE PROCESSO 
>. 
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c. Orçamentário/Financeiro: eventos que podem impactar os recursos 

orçamentários/financeiros disponíveis à realização de suas atividades, ou eventos que 

possam comprometer a própria execução orçamentária. 

d. Reputação: eventos que podem comprometer a confiança interna ou externa em 

relação à capacidade da unidade em cumprir sua missão institucional. Interferem 

diretamente na imagem do órgão. 

e. Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos 

aplicáveis. 

 
De posse dos dados, preencha, no Mapa de Riscos, somente as informações que foram 

trabalhadas até o momento, conforme a imagem a seguir: 

 

 
Figura 11 – Mapa de Riscos - Identificação de Riscos 

 

Ainda, de acordo com a Portaria CGU nº 57, de 4 de janeiro de 2019, evento de risco à 

integridade é aquele que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, 

fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os 

objetivos da instituição. Avalie se o evento de risco é capaz de comprometer a integridade do 

processo, podendo afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da 

organização. 

 

4.1.3. Etapa 3 – Avaliação de Eventos de Riscos 

Esta etapa tem por finalidade identificar os controles existentes e avaliar os eventos de risco, 

considerando a atuação dos controles nas causas, para evitar que o risco se materialize, e nas 

consequências, visando a diminuição do dano.  

Controles existentes são regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas 

informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, 

operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das 

organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável na consecução 

da missão da entidade (Art. 2º, V, IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016).  

Considera-se controle, também, até mesmo um checklist de ações que o agente público 

possui para conferir se a atividade executada está em conformidade, ou mesmo uma 

checagem por outro colega de trabalho para validar a ação executada. 
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Risco inerente é o risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações 

gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. (Art. 2º, 

XIV, IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016). 

Risco residual é o risco a que uma organização está exposta após a implementação de ações 

gerenciais para o tratamento do risco; (Art. 2º, XV, IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016). 

Nesta metodologia, devido à complexidade de desvincular os controles em execução do 

evento de risco, a avaliação de riscos será realizada considerando apenas o risco residual, ou 

seja, os controles atuais já fazendo parte da rotina do processo. 

No exemplo a seguir, podemos perceber a complexidade para avaliar um risco sem considerar 

controles que são naturalmente aplicados. Avaliar o risco inerente seria definir a 

probabilidade e o impacto sem tomar nenhuma medida de mitigação, como, por exemplo, 

não ter câmeras de monitoramento ou portaria de identificação conforme apresentado 

abaixo. É importante deixar claro que analisar o risco inerente é uma decisão da 

administração, e que neste momento a SeGov optou por fazer análise considerando os 

controles atualmente aplicados.  

 

Figura 12 - Exemplo de Evento de Risco 

 

Nesta etapa, identifique todas as ações que são realizadas para mitigar os eventos de risco do 

processo. Sugestão: Faça isso para todos os eventos de risco antes de seguir para o próximo 

passo. 

Os eventos de risco serão avaliados sob a perspectiva de probabilidade e impacto. 

Normalmente as causas se relacionam à probabilidade de o evento ocorrer e as 

consequências ao impacto, caso o evento se materialize. Assim, para cada evento de risco 

identificado, de acordo com a figura 13 - Probabilidade e a figura 14 - Impacto, atribua um 

peso de 1 a 5. 
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Figura 13 - Etapa 3 – Probabilidade 

 

 

Figura 14 - Etapa 3 - Impacto 
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Após conhecer os níveis de probabilidade e impacto que cada risco pode atingir, preencha as 

informações a seguir no Mapa de Riscos.  

 

Figura 15 - Mapa de Riscos – Avaliação 

 

A matriz de Riscos desenhada para atender à metodologia segue o formato praticado pela 

maioria dos órgãos do Poder Executivo e possui um formato 5x5. Na medida que os riscos são 

avaliados quanto à probabilidade e ao impacto, o Mapa de Calor é formado na aba Gestão de 

Riscos da planilha Mapa de Riscos - SeGov, facilitando visualmente o posicionamento dos 

riscos e auxiliando a tomada de decisão necessária na próxima etapa, conforme a imagem a 

seguir. 

 

Figura 16- Mapa de Calor 

 

Os círculos em azul indicam a posição dos riscos identificados (probabilidade x impacto), e o 

número interno indica quantos riscos possuem com os mesmos valores.   
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Apetite a Risco é a quantidade de risco, no sentido mais amplo, que uma organização está 

disposta a aceitar em sua busca para agregar valor, ou seja, refere-se ao máximo nível de 

risco que uma organização está disposta a correr para atingir seus objetivos estratégicos.  

O apetite a risco da SeGov não foi declarado, mas pode-se entender que há indícios de que 

possui um baixo apetite. Observando a matriz e os níveis de risco – Figura 16 poderá ser 

concluído que o nível de risco alto é facilmente atingido, a partir de uma pontuação de 

Probabilidade x Impacto = 8. Naturalmente este nível de risco sugere que algum tratamento 

seja dado para os riscos identificados, sempre considerando a relação custo/benefício.  

 

4.1.4. Etapa 4 – Resposta a Risco 

 
A resposta a ser dada ao risco deve considerar a relação custo/benefício, refletir se a 

resposta afeta a probabilidade ou o impacto, ou ambos, o que é possível implementar e 

quem será responsável pelas ações.  

 

É permitido ao gestor da unidade deixar de adotar uma ação de controle já existente se, 

justificadamente, considerar que a relação custo/benefício não atende às necessidades do 

órgão. 

 

Escolha a resposta a ser dada de acordo com as informações na figura 17 – Resposta a risco 

e preencha os dados da figura 18 – Etapa 4 - Resposta a Risco no Mapa de Risco.  

 

Resposta a Risco 

Aceitar 
Nenhuma ação adicional será aplicada. Os controles identificados atendem 
à necessidade da unidade/órgão. 

Evitar 
A atividade ligada ao risco deverá deixar de ser executada para o risco não 
existir. 

Reduzir 
Ações serão implementadas para reduzir a chance de materialização 
(probabilidade) ou para reduzir os impactos. 

Compartilhar/Transferir 

Outra unidade irá ser responsável por este risco, totalmente ou 
parcialmente, e pela execução da atividade ligada ao risco. Ex: Na 
contratação de equipe para serviços gerais a empresa é responsável por 
um funcionário ausente. 

Figura 17 - Resposta a Risco 

 

As ações ou atividades de controles são as políticas e os procedimentos estabelecidos e 

executados para reduzir os riscos que a unidade tenha optado por responder, também 

denominadas de procedimentos de controle. As atividades de controles devem estar 

distribuídas por toda a unidade, em todos os níveis e em todas as funções.  
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Há diversas classificações para as ações/controles, dentre elas o tempo de aplicação, 

podendo ser preventivos ou corretivos: 

 Preventivos – têm como objetivo prevenir falhas, evitando um resultado ou evento 

não intencional quando ele começa a acontecer. Exemplo: Verificação do 

crachá/botton das pessoas, pela vigilância, ao entrarem no ministério. 

 Corretivos – têm como objetivo detectar falhas que já ocorreram, identificadas após 

o processamento inicial ter ocorrido. Exemplo: Identificação, pela vigilância, de 

pessoas que estão dentro do prédio, mas não possuem crachá ou botton. 

 

Quanto à natureza, os controles podem ser: 

 Manual - controles que são realizados por pessoas. Exemplo: conferência de 

assinatura. 

 Automático - controles processados por um sistema, não havendo intervenção 

humana na sua realização. Exemplo: Limite de liberação de verba. 

 Híbridos - controles que mesclam atividades manuais e automáticas. 

 

Em relação com o Risco, os controles podem ser diretos ou indiretos: 

 Controles Diretos – têm como objetivo mitigar o risco, atuam nas causas e estão 

mais relacionados aos controles operacionais. Exemplo: Conferência dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 Controles Indiretos – têm como objetivo a prevenção e a detecção de eventos de 

risco, auxiliando na mitigação do risco. Estão mais relacionados ao ambiente de 

controle. Exemplo: Grade de treinamentos obrigatórios para os funcionários. 

 

Há também o Controle Compensatório, que tem como objetivo mitigar o risco até a 

implementação do controle definitivo. No setor público existem situações em que a ação 

ideal não pode ser implementada ou não pode ser implementada no curto prazo em função 

da sua complexidade, alto custo, alto nível de interveniência, etc. Nesses casos, devem ser 

propostas, complementarmente, medidas alternativas de baixo custo e que atuem sobre o 

evento de riscos (controle compensatório). Exemplo: se a ação ideal é a informatização de 

um processo e o tempo previsto para sua implementação é longo, pode-se adotar, 

temporariamente, controles manuais. 

 

Em alguns casos a atividade de controle aborda diversos riscos e podem ser necessárias 

diversas atividades para responder a apenas um risco. A estratégia a ser adotada dependerá 

do nível de exposição a riscos e da compatibilidade com o apetite do órgão. 
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Figura 18 - Etapa 4 - Resposta a Risco 

O responsável pela ação é aquele que responde pelo desenvolvimento da ação mitigadora, 

aquele que será questionado inicialmente durante um monitoramento ou mesmo quando 

houver necessidade de informação sobre o andamento das atividades. A área de apoio são 

áreas que de fato irão apoiar a ação, por exemplo: área de TI, consultoria jurídica, secretaria 

executiva.  

As datas de início e término se referem ao período que a ação será desenvolvida. 

É importante ressaltar que todo o Mapa de Risco deve ser aprovado pelo responsável da 

unidade e que, caso haja necessidade de alteração, deverá ser revalidado com o responsável 

e comunicado à Secretaria Executiva. 

 

4.1.5. Etapa 5 – Informação, Comunicação e Monitoramento 

 

Esta etapa permeia todo o processo de gerenciamento e é responsável pela integração de 

todas as instâncias envolvidas. Assim, cabem esclarecer alguns conceitos para que a gestão 

de riscos contribua para a melhoria dos resultados organizacionais. 

 

Dados: são valores, números ou medidas que isoladamente não traduzem a nenhum 

conhecimento. 

Informação: é o conjunto de dados analisados e interpretados sob determinada ótica que 

geram conhecimento e auxiliam a tomada de decisão. 

Visando uma gestão de riscos adequada e eficaz no alcance de seus objetivos, é vital que as 

informações sejam confiáveis, íntegras e tempestivas. Além disso, o fluxo de comunicação 

deve permitir que informações fluam em todas as direções e níveis organizacionais da 

SeGov.  

 

Informações externas relevantes aos processos de trabalho também devem ser 

consideradas e compartilhadas tempestivamente. A comunicação em direção à sociedade 

deve ser objeto de controle, reduzindo riscos de respostas inadequadas às necessidades da 

população. 
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Visando ao cumprimento dos objetivos, assim como à melhoria da estrutura aqui definida, 

o monitoramento dos riscos identificados, controles aplicados, planos de ação e da 

estrutura de gestão de riscos da SeGov deve ser feito continuamente, de acordo com a 

criticidade de cada processo ou por solicitação das instâncias supervisoras – Figura 4 - 

Instâncias de Supervisão – SeGov.  

 

 

 

 

 

 

 

O monitoramento deve ser realizado pelos envolvidos diretamente, bem como pelos 

responsáveis pela unidade. É atribuição da 1ª linha de defesa manter os controles 

presentes e funcionando de forma eficaz.  

 

De acordo com a criticidade do risco, também poderá haver um monitoramento da 

instância superior, representando a 2ª linha de defesa na hierarquia da SeGov. É 

importante deixar claro que este monitoramento da 2ª linha de defesa não exime a 

responsabilidade de agir/monitorar da 1ª linha. 

 

A ferramenta de monitoramento a ser utilizada será o Mapa de Riscos – SeGov, sendo de 

vital importância manter a Secretaria Executiva, que possui atribuições de nível tático, 

sempre atualizada, dado que relatórios gerenciais serão produzidos como forma de 

monitoramento. 

 

As unidades devem estabelecer indicadores de acompanhamento da implementação da 

gestão de riscos, assim como para o monitoramento dos controles e planos de ação. A 

seguir, exemplificamos indicadores que podem ser acompanhados e reportados: 

 

Indicador Fórmula 

% processos com gestão de risco 
institucionalizada por unidade 

 Processos com gestão de risco 
institucionalizada/total de processos 

% controles implementados por 
processo 

Controles concluídos/total de 
controles do processo 

% controles em andamento por 
processo 

Controles em andamento/total de 
controles do processo 

% controles atrasados por processo 
Controles atrasados/total de controles 
do processo 

% controles não iniciados por 
processo 

Controles não iniciados/total de 
controles do processo 

Tabela 1 – Indicadores 

Em projetos o monitoramento ocorre por meio de pontos de controle, enquanto 

estiverem em execução. 

ATENÇÃO 
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5. ANEXO I - TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

a. Apetite a risco:  é a quantidade de riscos que uma organização está disposta a aceitar;  

b. Avaliação de risco: processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o 

alcance dos objetivos da SeGov e a determinação de resposta apropriada; 

c. Consequência: resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos 

da SeGov; 

d. Controle: qualquer medida aplicada no âmbito da SeGov para gerenciar os riscos e 

aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados; 

e. Controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, 

rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e 

informações de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores, destinados a 

enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável para a consecução da missão da 

SeGov; 

f. Estrutura da gestão de riscos: conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e 

os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise 

crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda a SeGov; 

g. Evento: ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias;  

h. Gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar 

potenciais eventos ou situações, com o fim de fornecer razoável certeza no alcance dos 

objetivos da SeGov; 

i. Objetivo organizacional: situação que se deseja alcançar de forma a evidenciar êxito no 

cumprimento da missão e no atingimento da visão de futuro; 

j. Política de Gestão de Riscos: declaração das intenções e diretrizes gerais de uma 

organização relacionadas à gestão de riscos; 

k. Probabilidade: frequência de ocorrência de um evento, a partir de séries históricas e/ou 

na percepção dos gestores; 

l. Processo: conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são executadas para 

alcançar produto, resultado ou serviço predefinido; 

m. Processo de gestão de riscos: aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas 

de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto, e 

atividades de identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise 

crítica dos riscos; 

n. Resposta a risco: qualquer ação adotada para lidar com risco. As respostas podem se 

enquadrar num destes tipos: aceitar o risco por uma escolha consciente; 

transferir/compartilhar o risco a outra parte; evitar o risco pela decisão de não iniciar ou 
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descontinuar a atividade que dá origem ao risco; ou mitigar/reduzir o risco diminuindo 

sua probabilidade de ocorrência ou minimizando as consequências do risco; 

o. Risco: possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos 

objetivos. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade; 

p. Risco-chave: risco que deve ser conhecido pela alta administração em função do impacto 

potencial a SeGov;  

q. Riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da 

sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da 

SeGov em cumprir sua missão institucional; 

r. Riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade da 

SeGov 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;  

s. Riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem 

comprometer as atividades da SeGov;  

t. Riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades da SeGov, 

normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas, infraestrutura e sistemas;  

u. Tipologias de risco: classificação dos tipos de riscos que podem afetar o alcance dos 

objetivos das unidades da SeGov; 

v. Tolerância ao Risco: é o nível de variação aceitável de um risco quanto à realização dos 

objetivos; 
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