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Risco

“Organizações de todos os tipos e tamanhos 
enfrentam influências e fatores internos e externos 
que tornam incertos se e quando atingirão seus 
objetivos”. (ABNT NBR ISO 31000:2018).

O efeito que esta incerteza tem sobre os objetivos 
da organização é chamado de risco

POSITIVO
Oportunidades

NEGATIVO
Vulnerabilidades



Gestão de Riscos

“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.”(DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017)



• Governança não controla diretamente tarefas 
executivas. Controla se há controles sobre as 
tarefas executivas, monitorando-os e 
adotando medidas corretivas sob certas 
situações de risco (pré-definidas). Controla se 
há gestores fazendo as coisas certas nos 
lugares certos (para que os processos gerem 
os resultados esperados) e monitora esses 
controles, de acordo com os riscos.” (Cristiano 
Heckert, 2017)

• “Gestão é o conjunto de mecanismos que 
controla a execução dos processos no dia a dia 
- controla tarefas executivas.

Governança x Gestão



MODELO GESTÃO DE RISCOS (ISO 31000)

Diretrizes para:

• Qualquer Tipo de Risco

• Organização de qualquer Setor

• Aplicada a qualquer Atividade



Definição do Escopo (Fases da Transferência)

• Alinhado aos objetivos 
estratégicos

• Identificação e Análise

• Sistemas e Processos 
CRÍTICOS relacionados



Identificação e Análise (Grupos de Trabalho)

Processo de determinar quais os riscos que 
podem afetar o plano e documentar suas 
características.

A identificação de riscos é um processo 
iterativo porque novos riscos podem ser 
conhecidos durante o ciclo de vida do 
processo.

Riscos por: Fases da Transferência, Tipo de 
Transferência, Área Temática, etc...



Identificação e Análise (Grupos de Trabalho)

• Descrição

• Solução e Consequências

• Ameaças

• Vulnerabilidades

• Controles

• Probabilidade

• Impacto (Dimensões)

• Nível de Risco



Avaliação do Risco (Órgãos Repassadores)

Verificar se o risco relacionado na 
base de conhecimento existe no 
escopo que está sendo avaliado.

• Implementado/Tratado

• Não Implementado/Não Tratado

• Não Aplicável



Tratamento do Risco (Órgãos Recebedores)

Tipos de respostas a riscos:

• Evitar riscos

• Reduzir/Mitigar riscos

• Compartilhar/Transferir 
riscos

• Aceitar/Responder aos 
riscos

Avaliação de 
Riscos

Tratamento

Evitar Reduzir/Mitigar Transferir Aceitar

Risco Residual



PORTARIA Nº 67, DE 31 DE MARÇO DE 2017

Padronização das práticas relacionadas à
gestão de integridade, riscos e controles
internos da gestão.

Objetivo da Portaria: estabelecimento de diretrizes gerais para a execução da gestão
de integridade, riscos e controles internos no âmbito das transferências de recursos
da União, operacionalizados por meio de convênios, contratos de repasse e termos
de parceria, fomento e colaboração.

• IN de Desempenho nas Tranferências (IDTRU)

• IN de Capacidade nas Transferências (ICTRU)

• IN de Gestão de Riscos



Módulo de Gestão de Riscos – Integrações e Piloto

Integrações:

• Programas de Governo

• Propostas

• Organizações (Repassadores e 
Recebedores)

• Usuários

Piloto:



Desafios

• Diversos tipos de Instrumentos

• Força de Trabalho Reduzida

• Baixa Maturidade



Benefícios da Gestão de Riscos nas Transferências

Maior Eficiência e Eficácia

Informações adequadas à 
tomada de decisões

Melhoria do Processo

Padronizar o processo de avaliação

Compartilhar o conhecimento 

Histórico e Evidência da Ações 
realizadas
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