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Objetivos

Os objetivos são fixados no âmbito estratégico,

estabelecendo-se uma base para os objetivos operacionais,

de comunicações (relatórios) e de conformidade. Toda

organização enfrenta uma variedade de riscos oriundos de

fontes internas e externas, sendo o estabelecimento de

objetivos, condição prévia para a identificação de eventos,

avaliação de riscos e resposta a riscos (COSO, 2006).



Definição de objetivo

ITEM DESCRIÇÃO

1.
Elaborar o planejamento estratégico organizacional, contendo a

visão, a missão e os objetivos organizacionais de longo prazo

2.

Descrever os planos tático e operacional, contendo os

desdobramentos do planejamento estratégico até as ações

propriamente ditas

3.
Definir padrões para medir o desempenho desejado, tais como

indicadores, metas e resultados esperados



No Brasil, o Tribunal de Contas da União definiu risco como “a

possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos,

sendo medido em termos de consequências e probabilidades”

(Instrução Normativa nº 63/2010). De modo similar, a Instrução

Normativa Conjunta CGU/MP nº 01/2016 conceitua risco como

“possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter

impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em

termos de impacto e probabilidade”.



RISCO: POSITIVO OU NEGATIVO?
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Objetivos



Objetivo – COSO ICIF 2013

“O que a organização deseja atingir.”

“Os objetivos podem ser fixados para a entidade

como um todo ou ser direcionados para atividades

específicas dentro da entidade.”



Modelo de  governança corporativa



Objetivo – Hierarquia dos Objetivos
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Objetivo Organizacional

Os objetivos são a base para a estruturação do sistema de

controle interno. Eles devem ser fixados de forma completa

e suficiente pelos responsáveis.
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Classificação de Risco 

Para o COSO, nos processos de gerenciamento de riscos a

administração da entidade deve levar em consideração dois

tipos específicos de riscos, a saber: risco inerente e risco

residual.

Risco inerente é o que existe independentemente de controles

para sua mitigação. Residual é o risco que permanece após a

resposta da administração (COSO, 2006).



a) riscos operacionais: eventos que podem comprometer as

atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a

falhas, deficiência ou inadequação de processos internos,

pessoas, infraestrutura e sistemas;

b) riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que

podem comprometer a confiança da sociedade (ou de

parceiros, de clientes ou Gestão de Riscos em relação à

capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão

institucional;



c) riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas

ou normativas que podem comprometer as atividades do

órgão ou entidade;

d) riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem

comprometer a capacidade do órgão ou entidade 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”.



Controles Internos

Controle interno é o conjunto de atividades, planos, métodos e

procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar

que o objetivo dos órgãos e entidades da administração

pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta,

evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a

consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.



Controles Internos

Auxilia o alcance dos objetivos: os controles internos são

conduzidos para atingir objetivos em uma ou mais categorias –

operacional, divulgação e conformidade (COSO 2013),

podendo ser objetivos fixados para toda a organização ou

ainda, para aqueles estabelecidos para atividades, processos

ou operações específicas.



Gestão de riscos

O gerenciamento de riscos corporativos é o processo

conduzido em uma organização pelo Conselho de

Administração, pela diretoria executiva e pelos demais

funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias

formuladas para identificar, em toda a organização, eventos

em potencial, capazes de afetar a referida organização, e

administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o seu

apetite a risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento

dos objetivos da entidade (COSO, 2006).



MODELOS DE REFERÊNCIA

ISO 31000/2009



COSO II

Incorporando e ampliando o COSO I, o modelo de

gerenciamento de riscos corporativos do COSO II definiu

quatro categorias de objetivos, que seriam comuns a

praticamente todas as organizações, e identificou oito

componentes como partes integrantes da estrutura de

controles internos e do gerenciamento de riscos. Segundo o

COSO II (2004), o modelo é orientado para alcançar os

objetivos de uma organização, que podem ser divididos nas

seguintes categorias:



COSO II

a) Estratégicos – relacionados à sobrevivência, continuidade e

sustentabilidade da organização. Consistem em metas gerais,

alinhadas e dando suporte à missão da organização;

b) Operações – diz respeito à eficácia e eficiência na utilização

dos recursos;

c) Comunicação – confiabilidade de relatórios, isto é, da

informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de

decisão e para fins de prestação de contas;

d) Conformidade – cumprimento de leis e regulamentos

aplicáveis à organização.



COSO II

Por sua vez, os oito componentes do gerenciamento de riscos

corporativos considerados indispensáveis para sua eficácia

são:

1) Ambiente interno – representa o tom da organização e

fornece a base pela qual os riscos são identificados e

abordados. Inclui a filosofia de gerenciamento de riscos, o

apetite a risco, a integridade e os valores éticos, além do

ambiente que os cerca;



COSO II

2) Fixação de objetivos – os objetivos devem ser fixados antes

que a administração identifique os eventos em potencial que

poderão afetar o alcance destes. Os objetivos estabelecidos

devem estar alinhados com a missão da organização e

precisam ser compatíveis com seu apetite a risco;

3) Identificação de eventos – os eventos em potencial, oriundos

de fontes internas ou externas, que podem afetar a realização

dos objetivos da organização, devem ser identificados.

Durante o processo de identificação os eventos poderão ser

classificados em riscos, oportunidades, ou ambos;



COSO II

4) Avaliação de riscos – os riscos identificados devem ser

analisados com o fim de determinar o modo como serão

administrados e, em seguida, associados aos objetivos que

podem afetar. Os riscos são avaliados considerando seus

efeitos inerentes ou residuais, assim como sua probabilidade e

seu impacto;

5) Resposta a risco – as respostas aos riscos podem ser: evitar,

aceitar, reduzir/mitigar ou transferir/compartilhar. Compete à

administração selecionar o conjunto de ações destinadas a

alinhar os riscos à tolerância e ao apetite a risco da

organização;



COSO II

6) Atividades de controle – consistem em políticas e

procedimentos estabelecidos e implementados com vistas a

assegurar que as respostas aos riscos selecionadas pela

administração sejam executadas com eficácia;



COSO II

7) Informações e comunicações – a comunicação é

considerada eficaz quando flui na organização em todas as

direções e quando os funcionários recebem informações

claras sobre suas funções e responsabilidades. A forma e

tempestividade com que informações relevantes são

identificadas, colhidas e comunicadas permite que os agentes

cumpram com suas atribuições. Assim, para identificar, avaliar

e oferecer resposta ao risco, a organização necessita de

informações em todos os níveis hierárquicos.



COSO II

8) Monitoramento – a integridade do processo de

gerenciamento de riscos deve ser monitorada para que as

modificações necessárias sejam realizadas e a organização

possa reagir ativamente segundo as circunstâncias. O

monitoramento pode ser feito por meio de atividades

gerenciais contínuas, por avaliações independentes, ou por

uma combinação de ambos.



Cubo do COSO



FILOSOFIA DE 

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aprovação da Política 

de Gestão de Riscos e 

outras normas sobre o 

tema

Promoção do 

engajamento da média 

direção

Implantação de 

estrutura de 

governança de riscos 

(Cômite, Gerencias, 

etc)

Discurso de apoio à 

gestão de riscos na 

organização

Alocação de recursos 

para implantação da 

gestão de riscos

Supervisão do sistema 

de gestão de riscos na 

organização



Em relação à Política de Gestão de Riscos é importante

ressaltar que é o instrumento que formaliza a avaliação de

risco na entidade. Segundo a ISO 31000/2009, éa “declaração

das intenções e diretrizes gerais de uma organização

relacionadas àgestão de riscos” (ABNT, 2009).



Uma forma de descrever quem faz o que dentro de processo

de gestão de riscos é por meio da Matriz RACI, também

conhecida como Matriz de Responsabilidades.



O acrônimo "RACI" descreve (em inglês) os papéis:

a) Responsável (Responsible): quem executa a atividade;

b) Autoridade (Accountable): quem aprova a tarefa ou produto.

Pode delegar a função, mas mantém a responsabilidade;

c) Precisa ser consultado (Consulted): quem pode agregar

valor ou é essencial para a implementação;

d) Precisa ser informado (Informed): quem deve ser notificado

de resultados ou ações tomadas, mas não precisa se envolver

na decisão.



MATRIZ RACI

Atividade/Responsável

Comitê de Governança, 

Riscos e Controles 

(CGRC)

Coordenadoria de 

Transparência, 

Governança e Gestão de 

Riscos (CTGR)

Grupo Técnico de 

Trabalho Permanente de 

Gestão de Riscos 

(GTTPGR)

Assessoria de Controle 

Interno (ACI)
Setor Mapeado

Comunicação e consulta
I R/C/I C R/I A/C

Estabelecimento do 

Contexto I R/C/I C I A/C

Identificar os riscos
I C/I C/I I R

Analisar os riscos
I C/I C/I I R

Avaliar os riscos
I C/I C/I I R

Tratar os riscos
I C/I C/I I R

Elaborar plano de 

tratamento dos riscos I C/I C/I I R

Monitorar e 

acompanha

R/I R I R/I R



“Define-se risco como a possibilidade de que um evento

ocorra e afete adversamente a realização dos 

objetivos.”



Identificação de Eventos

A administração identifica os eventos em potencial que, se

ocorrerem, afetarão a organização e determina se estes

representam oportunidades ou se podem ter algum efeito

adverso na sua capacidade de implementar adequadamente a

estratégia e alcançar os objetivos. Eventos de impacto

negativo representam risco que exigem avaliação e resposta

da administração (COSO, 2006).



Cuidados no momento de identificar eventos de risco.

Não descrever:

• a falta de controle – representa a vulnerabilidade

que explorada pela ameaça, pode resultar no

evento;

• o não alcance do objetivo – descreve o

resultado do evento de risco, caso se concretize.



Como Tratar os Riscos
Transferir: implica na compensação dos danos
causados por um risco, como a contratação de um
seguro, contudo a responsabilidade sobre o risco
nunca é transferida.

Mitigar: implantação de controles que reduzam os riscos
à níveis aceitáveis, em sinergia com o apetite de risco da
organização.

Eliminar: cessão da atividade que causa a exposição

ao risco, como por exemplo, a retirada de um produto

ou serviço do mercado.

Aceitar: quando o risco esta dentro dos limites
aceitáveis pela organização ou quando o custo de
implantação de controles supera os possíveis danos.



Negar o (Objetivo), devido à (Evento de Risco)

Ex.: Deixar de [exemplo do objetivo apresentado], devido à

[evento de risco que pode impactar adversamente o

objetivo].



Avaliação de Riscos

Após a identificação dos riscos, é necessário avaliar quais

deles possuem maiores chances de impactar na consecução

dos objetivos dos processos e por consequência, da entidade

pública.



OBRIGADO!


