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APRESENTAÇÃO 

 

Em decorrência da  publicação da Instrução Normativa (IN) Conjunta Nº.1, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, de 10 de maio de 2016, que 

trata da modernização de práticas administrativas nos órgãos públicos, a Reitoria da UFRJ decidiu 

estabelecer o Sistema de Governança da UFRJ, para aprimorar os mecanismos adequados à boa 

governança institucional, e instituir uma Estrutura de Governança no âmbito da UFRJ, para 

implantação e acompanhamento da sua gestão estratégica. Em paralelo a esta iniciativa, foi formulada 

a Política de Gestão de Riscos da UFRJ (PGR), que estabelece a Gestão de Riscos na instituição 

(Portarias 2499 e 2500, publicadas no Boletim UFRJ n 12 de 26 de março de 2019). 

 O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste, em primeiro lugar, na identificação 

dos principais riscos que possam comprometer a efetividade das ações de um planejamento 

institucional ou que impeçam o alcance dos resultados desejados, e na avaliação dos riscos 

identificados, através da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco. Em 

segundo lugar, consiste no tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição de 

ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências, e na definição 

das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem. 

 
 Para viabilizar o gerenciamento dos riscos na UFRJ nos moldes preconizados pela legislação 

vigente, a Pró-Reitoria de Gestão e Governança, através da Superintendência Geral de Governança, 

elaborou o presente Manual de Gestão de Riscos, que tem como objetivos estabelecer conceitos, 

diretrizes, atribuições e responsabilidades do processo de gestão de riscos, bem como orientar os 

servidores na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e a comunicação dos 

riscos, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A UFRJ é uma estrutura altamente complexa. Suas dimensões excepcionais, com 70 unidades 

acadêmicas de graduação e pós graduação, 60 mil estudantes, 13 mil servidores técnico-

administrativos e 3,6 mil docentes, e a multiplicidade e abrangência de suas áreas acadêmicas, com 

intensa atividade de ensino, pesquisa e extensão, dão uma ideia da diversidade e das dificuldades 

envolvidas na gestão dessa estrutura com a devida transparência, e no monitoramento e avaliação de 

seu desempenho, tarefas necessárias para viabilizar seu desenvolvimento harmônico e equilibrado e 

em conformidade com padrões elevados de eficiência, efetividade e eficácia. 

A gestão de riscos é um instrumento de apoio complementar à gestão institucional, uma vez 

que pode contribuir para o aperfeiçoamento dos controles e monitoramento sistêmico dos riscos 

relacionados à atividade gerencial. Riscos e incertezas fazem parte do cotidiano de todas as 

instituições, públicas ou privadas. No caso das Universidades Públicas, porém, mudanças econômicas 

e socias, inerentes à variabilidade e alternância de políticas governamentais, criam um ambiente de 

instabilidade e volatilidade, tornando imperioso a eliminação de incertezas que possam interferir nas 

decisões pelas quais se busca assegurar maior eficiência e efetividade. 

O modelo de Gestão de Riscos da UFRJ tem como premissa básica a avaliação de riscos dentro 

dos processos organizacionais, e está estruturado em consonância com a IN conjunta MP/CGU n° 01, 

de 10 de maio de 2016, e com a publicação “Metodologia de Gestão de Riscos”, Ministério da 

Transparência e Controladoria Geral da União - CGU, Abril 2018. 
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1. RISCOS E GESTÃO DE RISCOS 

Glossário e definições 

✓ processo: conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são executadas para 

alcançar produto, resultado ou serviço predefinido; 

✓ governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração 

da instituição, para informar, dirigir, administrar, avaliar e monitorar atividades 

organizacionais, com o intuito de alcançar os objetivos e prestar contas dessas atividades para 

a sociedade; 

✓ objetivo organizacional: situação que se deseja alcançar de forma a se evidenciar êxito 

no cumprimento da missão e no atingimento da visão de futuro da Universidade ou de algum 

de seus segmentos; 

✓ meta: alvo ou propósito com que se define um objetivo a ser alcançado; 

✓ risco: possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto no atingimento dos 

objetivos da instituição; 

✓ risco inerente: risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer 

medidas de controle que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto; 

✓ risco residual: risco a que uma organização está exposta após a implementação de 

medidas de controle para o tratamento do risco; 

✓ gestão de riscos: arquitetura (princípios, objetivos, estrutura, competências e processo) 

necessária para se gerenciar riscos eficazmente; 

✓ gerenciamento de risco: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar 

potenciais eventos ou situações e fornecer segurança razoável no alcance dos objetivos 

organizacionais; 

✓ controle interno da gestão: processo que engloba o conjunto de regras, procedimentos, 

diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de 

documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada, destinados a 

enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os objetivos organizacionais serão 

alcançados; 

✓ medida de controle: medida aplicada pela organização para tratar os riscos, aumentando 

a probabilidade de que os objetivos e as metas organizacionais estabelecidos sejam 

alcançados; e 

✓ apetite a risco: nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. 

✓  
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1.1 Princípios e Objetivos 

Princípios 

A Gestão de Riscos da UFRJ deve ser conduzida de acordo com os seguintes princípios: 

• agregar valor e proteger o ambiente interno da UFRJ; 

• ser parte integrante dos processos organizacionais; 

• subsidiar a tomada de decisões; 

• abordar explicitamente a incerteza; 

• ser sistemática, estruturada e oportuna; 

• ser baseada nas melhores informações disponíveis; 

• considerar fatores humanos e culturais; 

• ser transparente e inclusiva; 

• ser dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças; 

• apoiar a melhoria contínua da UFRJ; e  

• estar integrada às oportunidades e à inovação. 

 

Objetivos 

A Gestão de Riscos na UFRJ tem por objetivos: 

• aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da Universidade, reduzindo os riscos 

a níveis aceitáveis; 

• fomentar uma gestão proativa;  

• atentar para a necessidade de se identificar e tratar riscos em toda a UFRJ; 

• prezar pelas conformidades legal e normativa dos processos organizacionais; 

• melhorar a governança; 

• melhorar o controle interno da gestão; 

• melhorar a eficácia e a eficiência operacional; 

• melhorar a aprendizagem organizacional 

 

1.2 Gestão de Riscos 

 

A possibilidade de ocorrência de eventos ou situações cujas consequências constituem 

oportunidades para obter ganhos ou então ameaças ao sucesso é inerente ao simples fato de existir 

alguma atividade em andamento. A gestão de riscos na UFRJ é um elemento central na gestão 

estratégica de seus processos. É um processo contínuo através do qual se analisam metodicamente 
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os riscos inerentes às respectivas atividades, com o objetivo de atingir vantagem sustentada em 

cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades. 

São vários os fatores que levam a que o desenvolvimento de uma atividade comporte 

maior ou menor risco. Dentre esses fatores destacam-se a qualidade da gestão, a integridade, a 

qualidade do sistema de controle interno e a motivação das pessoas. 

O ponto central de uma boa gestão de riscos é a identificação e tratamento dos mesmos; 

nesta fase deve proceder-se ao reconhecimento e à classificação de fatos cuja probabilidade de 

ocorrência e respectiva gravidade de consequências configurem riscos de gestão, incluindo erros 

processuais, riscos de fraudes e outros de natureza similar. 

Os riscos serão classificados segundo critérios de probabilidade de ocorrência e de 

gravidade da consequência. Para tanto, deve-se estabelecer conjuntos de critérios, medidas e ações, 

distribuindo-se por tipos consoante as consequências sejam estratégicas ou operacionais. 

 

Probabilidade de 

ocorrência 

Reduzida Moderada Elevada 

Fatores de graduação 

Possibilidade de 

ocorrência mas com 

hipóteses de reparar o 

evento com o controle 

existente para o tratar 

Possibilidade de ocorrência 

mas com hipóteses de reparar o 

evento através de decisões e 

ações adicionais 

Forte possibilidade de 

ocorrência e escassez de 

hipóteses de reparar o evento 

mesmo com decisões e ações 

adicionais 

Gravidade da 

consequência 
Reduzida Moderada Elevada 

Fatores de graduação 

Dano na otimização do 

desempenho 

organizacional, exigindo 

novo cronograma das 

atividades ou projetos 

Perda na gestão das operações, 

requerendo a redistribuição de 

recursos em tempo e em custos 

Prejuízo na imagem e 

reputação de integridade 

institucional, bem como na 

eficácia e desempenho da sua 

missão 

 

O nível de risco é uma combinação do grau de probabilidade de ocorrência com a 

gravidade da consequência, de que resulta a graduação do risco; portanto, a cada risco identificado 

deve ser atribuída uma classificação com base naqueles dois critérios. 

Cada risco deve ser estimado e avaliado numa matriz com base nos princípios enunciados, 

a Matriz de Classificação de Riscos, sendo classificados como elevado, moderado ou fraco, como 

exemplificado no quadro a seguir: 
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Probabilidade de 

ocorrência (PO) 

 

Gravidade da 

consequência (GC) 

 

 

 

 

Reduzida 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

Elevada 

Reduzida Fraco Fraco Moderado 

Moderada Fraco Moderado Elevado 

Elevada Moderado Elevado Elevado 

 

A Matriz de Riscos que é adotada neste Manual de Gestão de Riscos está apresentada no 

item 2.11, que trata da Avaliação dos Riscos. O Plano de Gestão de Riscos, que consiste na 

identificação de processos organizacionais que serão objeto da Gestão de Riscos, é abordado no item 

1.6. 

As funções e as responsabilidades de cada interveniente ou grupo de intervenientes são 

identificadas no quadro seguinte: 

 

Base de Riscos 

Decisor Função e responsabilidade 

Dirigente 

É o Gestor do Plano, promove a sua monitorização e, quando 

necessário, a sua revisão. 

 

Recebe e comunica os riscos, tomando as medidas inseridas na 

sua competência. 

Dirigentes das Unidades Orgânicas 

Dirigentes dos Serviços 

São os responsáveis pela organização, aplicação e 

acompanhamento do plano na parte respectiva. 

Identificam, recolhem e comunicam ao Gestor do Plano qualquer 

probabilidade de ocorrência de risco.  

Responsabilizam-se pela eficácia das medidas de controle do 

risco na sua esfera de atuação. 
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Todos os Servidores 

Devem estar conscientes da existência de riscos, perceber o seu 

nível de responsabilidade associada a riscos individuais e qual 

a forma de contribuir para a melhoria contínua da gestão de 

riscos. 

Comunicam, sistemática e imediatamente, à direção superior 

todos os riscos novos ou falhas constatadas nas medidas de 

controle existentes. 

 

A gestão do risco procura identificar e prevenir tempestivamente as áreas e fatos com 

potencial danoso na organização, através de uma metodologia assente em fases e etapas interativas.  

 

1.3 Estrutura da Gestão de Riscos 

 

Competências 

 

I. Compete ao Comitê de Gestão Estratégica, criado pelo art. 3º da Portaria nº 2499, de 26 de 

março de 2019: 

a. definir e atualizar as estratégias de implementação da Gestão de Riscos, considerando os 

contextos externo e interno; 

b. definir os níveis de apetite a risco dos processos organizacionais; 

c. definir os responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais; 

d. definir a periodicidade máxima do ciclo do processo de gerenciamento de riscos para cada 

um dos processos organizacionais; 

e. aprovar as respostas e as respectivas medidas de controle a serem implementadas nos 

processos organizacionais; 

f. aprovar a Metodologia de Gestão de Riscos e suas revisões; 

g. aprovar os requisitos funcionais necessários à ferramenta de tecnologia de suporte ao 

processo de gerenciamento de riscos; 

h. monitorar a evolução de níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle 

implementadas; 

i. avaliar o desempenho da arquitetura de Gestão de Riscos e fortalecer a aderência dos 

processos à conformidade normativa; 

j. definir indicadores de desempenho para a Gestão de Riscos, alinhados com os indicadores 

de desempenho da UFRJ; 



Rio de Janeiro – RJ 
2020 

 

k. garantir o apoio institucional para promover a Gestão de Riscos, em especial os seus 

recursos, o relacionamento entre as partes interessadas e o desenvolvimento contínuo dos 

servidores; 

l. garantir o alinhamento da gestão de riscos aos padrões de ética e de conduta, em 

conformidade com o Programa de Integridade da UFRJ; e  

m. supervisionar a atuação das demais instâncias da Gestão de Riscos. 

 

II. Compete ao Comitê Gerencial, criado pelo art. 5º da Portaria nº 2499, de 26 de março de 

2019: 

a. auxiliar o Comitê de Gestão Estratégica na definição e nas atualizações da estratégia de 

implementação da Gestão de Riscos, considerando os contextos externo e interno; 

b. auxiliar na definição dos níveis de apetite a risco dos processos organizacionais; 

c. auxiliar na definição dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos 

organizacionais; 

d. auxiliar na definição da periodicidade máxima do ciclo do processo de gerenciamento de 

riscos para cada um dos processos organizacionais; 

e. auxiliar na aprovação das respostas e das respectivas medidas de controle a serem 

implementadas nos processos organizacionais;  

f. avaliar a proposta de Metodologia de Gestão de Riscos e suas revisões; 

g. avaliar os requisitos funcionais necessários à ferramenta de tecnologia de suporte ao 

processo de gerenciamento de riscos; 

h. monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle 

implementadas;  

i. auxiliar na avaliação do desempenho e da conformidade legal e normativa da Gestão de 

Riscos; e 

j. auxiliar na definição dos indicadores de desempenho para a Gestão de Riscos, alinhados 

com os indicadores de desempenho da UFRJ. 

 

III. Compete ao Núcleo de Gestão de Riscos: 

a. propor a Metodologia de Gestão de Riscos e suas revisões; 

b. definir os requisitos funcionais necessários à ferramenta de tecnologia de suporte ao 

processo de gerenciamento de riscos; 

c. monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle 

implementadas; 
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d. dar suporte à identificação, análise e avaliação dos riscos dos processos organizacionais 

selecionados para a implementação da Gestão de Riscos;  

e. consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los ao 

Comitê Gerencial e ao Comitê de Gestão Estratégica;  

f. oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os servidores da UFRJ; 

g. elaborar Plano de Comunicação de Gestão de Riscos; 

h. medir o desempenho da Gestão de Riscos objetivando a sua melhoria contínua;  

i. construir e propor ao Comitê Gerencial e ao Comitê de Gestão Estratégica os indicadores 

de desempenho para a Gestão de Riscos, alinhados com os indicadores de desempenho 

da UFRJ; e 

j. requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais 

as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração dos relatórios 

gerenciais. 

 

IV. Compete aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos organizacionais: 

a. identificar, analisar e avaliar os riscos dos processos sob sua responsabilidade, em 

conformidade ao que define esta PGR; 

b. propor respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos 

organizacionais sob sua responsabilidade;  

c. monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles 

implementadas nos processos organizacionais sob sua responsabilidade; 

d. informar o Núcleo de Gestão de Riscos sobre mudanças significativas nos processos 

organizacionais sob sua responsabilidade; 

e. responder às requisições do Núcleo de Gestão de Riscos; e  

f. disponibilizar as informações adequadas quanto à gestão dos riscos dos processos sob sua 

responsabilidade a todos os níveis da UFRJ e demais partes interessadas. 

 

V. Compete a todos os servidores da UFRJ o monitoramento da evolução dos níveis de riscos 

e da efetividade das medidas de controles implementadas nos processos organizacionais em 

que estiverem envolvidos ou que tiverem conhecimento. 

 

1.4 Capacitação 

O Núcleo de Gestão de Riscos, com o apoio de outras unidades de capacitação da UFRJ, 
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oferecerá, no mínimo, uma capacitação semestral com o objetivo de formar multiplicadores de Gestão 

de Riscos na UFRJ. Outros treinamentos sobre a aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos 

podem ser solicitados pelas unidades. Os treinamentos devem ocorrer, preferencialmente, antes do 

início do processo de gerenciamento de riscos nos processos organizacionais da UFRJ. 

 

1.5 Metodologia 

A presente Metodologia foi adaptada da Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) com a finalidade de orientar as unidades da 

UFRJ a implementá-la em conformidade com a sua Política de Gestão de Riscos (PGR/UFRJ), 

instituída por meio da Portaria n° 2500 de 26 de março de 2019. Tem como objetivo estabelecer e 

estruturar etapas necessárias para a operacionalização da Gestão de Riscos na UFRJ, por meio da 

definição de um processo de gerenciamento de riscos. 

Para tanto, são necessárias as seguintes etapas: 

i.entendimento do contexto: etapa em que são identificados os objetivos relacionados ao 

processo organizacional e definidos os contextos externo e interno a serem levados em 

consideração ao gerenciar riscos;  

ii.identificação de riscos: etapa em que são identificados possíveis riscos para objetivos 

associados aos processos organizacionais;  

iii. análise de riscos: etapa em que são identificadas as possíveis causas e consequências do 

risco; 

iv.avaliação de riscos: etapa em que são estimados os níveis dos riscos identificados; 

v.priorização de riscos: etapa em que são definidos quais riscos terão suas respostas 

priorizadas, levando em consideração os níveis calculados na etapa anterior; 

vi.definição de respostas aos riscos: etapa em que são definidas as respostas aos riscos, de 

forma a adequar seus níveis ao apetite estabelecido para os processos organizacionais, além 

da escolha das medidas de controle associadas a essas respostas; e  

vii.comunicação e monitoramento: etapa que ocorre durante todo o processo de gerenciamento 

de riscos e é responsável pela integração de todas as instâncias envolvidas, bem como pelo 

monitoramento contínuo da própria Gestão de Riscos, com vistas a sua melhoria. 

 

As figuras a seguir apresentam as etapas do processo de gerenciamento de riscos adotado no 

presente Manual: 
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Figura 2: Etapas da Metodologia de Gestão de Riscos da UFRJ 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplad)/CGU 

 

Figura 3: Fluxo do processo de gerenciamento de riscos da UFRJ 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplad)/CGU 

 

1.6 Definição do Plano de Gestão de Riscos 

O dirigente máximo da unidade organizacional deve identificar e priorizar os processos 

organizacionais que comporão o Plano de Gestão de Riscos da sua unidade. O gerenciamento de 

riscos deverá ser implementado com a priorização dos processos organizacionais que impactam 

diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico da 

UFRJ. 

 

 



Rio de Janeiro – RJ 
2020 

 

1.7 Seleção do Processo Organizacional 

Esta etapa objetiva apontar qual processo organizacional previsto no Plano de Gestão de 

Riscos será objeto do processo de gerenciamento de riscos. Para esse processo, deve-se identificar, 

ao menos: 

• O responsável pelo gerenciamento de riscos (conforme previsto no art. 7º, III, do PGR). 

Esse servidor deve orientar e acompanhar as etapas de identificação, análise, avaliação e 

implementação das respostas aos riscos (art. 10º, parágrafo único, do PGR) 

• A equipe técnica que participará do processo de gerenciamento de riscos. 

 

1.8 Entendimento do Contexto 

Nesta etapa, o processo organizacional e seus objetivos são analisados à luz de seus ambientes 

interno e externo, e devem ser identificados, pelo menos: 

• Descrição resumida do processo. A descrição é um breve relato sobre o processo que 

permite compreender o seu fluxo, a relação entre os atores envolvidos e os resultados 

esperados; 

• Fluxo (mapa) do processo organizacional; 

• Objetivos do processo organizacional. É importante apontar quais objetivos são 

alcançados pelo processo organizacional. Sendo possível, devem ser indicados o objetivo 

geral e os objetivos específicos do processo, considerando perspectivas como estratégicas, 

temporais, relacionais, financeiras, orçamentárias, metas, entre outras. Para identificação dos 

objetivos, pode-se buscar responder à questão “O que deve ser atingido nas diversas 

dimensões para se concluir que o processo ocorreu com sucesso?”; 

• Relação de Objetivos Estratégicos da UFRJ alcançados pelo processo; 

• Periodicidade máxima do ciclo do processo de gerenciamento de riscos (conforme art. 

7º, IV, da PGR/UFRJ). A unidade deve propor qual o prazo necessário para um novo 

gerenciamento de riscos do processo organizacional; 

• Unidade demandante do processo de gerenciamento de riscos no processo 

organizacional (a própria unidade ou o Comitê de Gestão Estratégica, por exemplo); 

• Justificativa para o processo de gerenciamento de riscos no processo. Apresentar os 

motivos que levaram a implementar a gestão de riscos no processo organizacional; 

• Unidade responsável pelo processo organizacional; 

• Leis e regulamentos relacionados ao processo organizacional; 

• Ciclo médio do processo organizacional (em dias); 

• Sistemas tecnológicos que apoiam o processo organizacional; 
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• Partes interessadas no processo, podendo ser internas ou externas; 

• Informações sobre o contexto externo do processo, considerando cenário atual ou futuro, 

oportunidades e ameaças relacionadas, percepções das partes interessadas externas e outros 

fatos relevantes; 

• Informações sobre o contexto interno do processo, considerando cenário atual ou futuro, 

oportunidades e ameaças relacionadas, percepções das partes interessadas externas e outros 

fatos relevantes; 

• Apetite a risco da unidade para o processo organizacional, caso seja diferente do 

definido neste documento. 

 

1.9 Identificação e análise dos riscos 

Considerando o resultado da etapa de Entendimento do Contexto, o fluxo do processo 

organizacional e a partir da experiência da equipe técnica designada deve-se construir uma lista 

abrangente de eventos que podem evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos 

do processo organizacional ou das suas etapas críticas. 

Os riscos podem ser identificados a partir de perguntas, como: 

Quais eventos podem EVITAR o atingimento de um ou mais objetivos do processo 

organizacional? 

Quais eventos podem ATRASAR o atingimento de um ou mais objetivos do processo 

organizacional? 

Quais eventos podem PREJUDICAR o atingimento de um ou mais objetivos do processo 

organizacional? 

Quais eventos podem IMPEDIR o atingimento de um ou mais objetivos do processo 

organizacional? 

Os eventos identificados inicialmente podem ser analisados e revisados, reorganizados, 

reformulados e até eliminados nesta etapa, e, para tanto, podem ser utilizadas as seguintes questões: 

• O evento é um risco que compromete claramente um objetivo do processo? 

• O evento é um risco ou uma falha no desenho do processo organizacional? 

• À luz dos objetivos do processo organizacional, o evento identificado é um risco ou uma 

causa para um risco? 

• O evento é um risco ou uma fragilidade em um controle para tratar um risco de processo? 
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Para eventos identificados e analisados como riscos do processo, deve-se indicar: 

• Objetivo do processo organizacional/etapa impactado pelo risco; 

• Categoria do risco, dentre as dificuldades para a UFRJ: 

a. Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da UFRJ, normalmente 

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

e sistemas; 

b. Legal: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem 

comprometer as atividades da UFRJ; 

c. Financeiro/orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da UFRJ 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; 

d. Integridade: eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios 

éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pela UFRJ 

e a realização de seus objetivos. 

e. Causas: motivos que podem promover a ocorrência do risco; 

f. Consequências: resultados do risco que afetam os objetivos; 

g. Controles preventivos: controles existentes e que atuam sobre as possíveis causas do 

risco, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência. Exemplos de controle preventivos: 

requisitos/checklist definidos para o processo e capacitação dos servidores envolvidos no 

processo; 

h. Controles de atenuação e recuperação: controles existentes executados após a ocorrência 

do risco com o intuito de diminuir o impacto de suas consequências. Exemplos de controles 

de atenuação e recuperação: plano de contingência, tomada de contas especiais; 

procedimento apuratório. 

 

O apêndice I deste documento traz o modelo de planilha para o registro de informações 

produzidas nas etapas de Identificação e Análise de Riscos (colunas 1 a 8). 

 

1.10 Avaliação dos riscos 

Nesta etapa, são calculados os níveis dos riscos identificados pela equipe técnica designada, 

a partir de critérios de probabilidade e impacto. 
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A unidade pode, se preferir, utilizar os critérios de probabilidade e impacto aprovados para 

Avaliação Estratégica (seção 2.11) nesta etapa de Avaliação. 

Os quadros 1 e 2 trazem as escalas de probabilidade e impacto, respectivamente: 

Quadro 1: Escala de Probabilidade 

Probabilidade Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles Peso 

Muito baixa 
Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até 

ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. 

1 

Baixa 
Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, 

pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. 

2 

Média 
Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as 

circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. 

5 

Alta 
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois 

as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. 

8 

Muito alta 
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as 

circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. 

10 

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018) 

Quadro 2: Escala de Impacto 

Impacto Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra Peso 

Muito baixo 
Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de 

informação/comunicação/divulgação ou desconformidade); 

1 

Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem). 2 

Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém irrecuperável. 5 

Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão. 8 

Muito alto Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível. 10 

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018) 

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto define o nível de risco inerente, 

ou seja, o nível do risco sem considerar quaisquer controles que reduzem ou podem reduzir a 

probabilidade da sua ocorrência ou do seu impacto. 

RI = NP x NI 

em que: 

RI = nível do risco inerente 

NP = nível de probabilidade do risco 

NI = nível do impacto do risco 

A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado dentro das seguintes faixas: 
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Quadro 3: Classificação do Risco 

Classificação Faixa 

Risco Baixo – RB 0 – 9,99 

Risco Médio – RM 10 – 39,99 

Risco Alto – RA 40 – 79,99 

Risco Extremo – RE 80 – 100 

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018) 

Comentário: 

De forma geral, nos ciclos seguintes do processo de gerenciamento de risco do processo 

organizacional, a unidade deve considerar o nível de risco inerente calculado no 1º ciclo e reavaliar os 

controles para o cálculo do risco residual. A comparação entre os níveis de riscos residuais de diferentes 

ciclos objetiva identificar se os controles definidos nos Planos de Tratamento estão sendo eficazes para tratar 

o risco. 

A seguinte matriz representa os possíveis resultados da combinação das escalas de 

probabilidade e impacto. 

Quadro 4: Matriz de Riscos 

 

 

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018) 

Em seguida, a equipe técnica designada deve avaliar a eficácia dos controles internos 

existentes em relação aos objetivos do processo organizacional. Ou seja, é necessário verificar se os 

controles apontados durante a etapa de Identificação e Análise do Risco têm auxiliado no tratamento 

adequado desse risco. O quadro 5 mostra os níveis de avaliação da eficácia dos controles existentes: 
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Quadro 5: Níveis de Avaliação dos Controles Internos Existentes 

Nível Descrição 
Fator de Avaliação 

dos Controles 

Inexistente 
Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, 

isto é, não funcionais. 
1 

Fraco 

Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a 

caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de 

confiança no conhecimento das pessoas. 

0,8 

Mediano 

Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas 

não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a 

deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. 

0,6 

Satisfatório 

Controles implementados e sustentados por ferramentas 

adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o 

risco satisfatoriamente. 

0,4 

Forte 
Controles implementados podem ser considerados a “melhor 

prática” mitigando todos os aspectos relevantes do risco. 
0,2 

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado) 

O valor final da multiplicação entre o valor do risco inerente e o fator de avaliação dos 

controles corresponde ao nível de risco residual. 

RR = RI x FC 

em que: 

RR = nível do risco residual 

RI = nível do risco inerente 

FC = fator de avaliação dos controles existentes 

O valor de risco residual pode fazer com que o risco se enquadre em uma faixa de 

classificação diferente da faixa definida para o risco inerente. 

O Apêndice I deste documento traz o modelo de planilha para o registro de informações 

produzidas na etapa de Avaliação de Riscos (colunas 9 a 13). 

 

1.11 Priorização dos riscos 

Nesta etapa, devem ser considerados os valores dos níveis de riscos residuais calculados na 

etapa anterior para identificar quais riscos serão priorizados para tratamento. 

A faixa de classificação do risco residual deve ser considerada para a definição da atitude da 

unidade em relação à priorização para tratamento. O quadro 6 mostra, por classificação, quais ações 

devem ser adotadas em relação ao risco e suas exceções. 
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Quadro 6: Atitude perante o risco para cada classificação 

Classificação Ação necessária Exceção 

Risco Baixo Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que 

existam oportunidades de maior retorno que podem ser 

exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação 

custo x benefício, como diminuir o nível de controles. 

Caso o risco seja priorizado para 

implementação de medidas de 

tratamento, essa priorização deve ser 

justificada pela unidade e aprovada pelo 

seu dirigente máximo. 

Risco Médio Nível de risco dentro do apetite. Geralmente nenhuma 

medida especial é necessária, porém requer atividades de 

monitoramento específicas e atenção da unidade na 

manutenção de respostas e controles para manter o risco 

nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais 

Caso o risco seja priorizado para 

implementação de medidas de 

tratamento, essa priorização deve ser 

justificada pela unidade e aprovada pelo 

seu dirigente máximo. 

Risco Alto Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse 

nível deve ser comunicado ao dirigente máximo da unidade 

e ter uma ação tomada em período determinado. 

Postergação de medidas só com autorização do dirigente 

máximo da unidade. 

Caso o risco não seja priorizado para 

implementação de medidas de 

tratamento, a não priorização deve ser 

justificada pela unidade e aprovada pelo 

seu dirigente máximo. 

Risco 

Extremo 

Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco 

nesse nível deve ser objeto de Avaliação Estratégica 

(seção), comunicado ao Comitê de Gestão Estratégica e ao 

dirigente máximo da unidade e ter uma resposta imediata. 

Postergação de medidas só com autorização do Comitê de 

Gestão Estratégica. 

Caso o risco não seja priorizado para 

implementação de medidas de 

tratamento, a não priorização deve ser 

justificada pela unidade e aprovada pelo 

seu dirigente máximo e pelo Comitê de 

Gestão Estratégica. 

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado) 

 

1.12 Sobre o Apetite a Risco do Processo Organizacional 

A unidade organizacional pode definir, em conformidade com o contexto do processo 

organizacional em avaliação, faixas de classificação distintas das apontadas neste documento para 

refletir o nível de apetite a risco desse processo. Segundo a PGR/UFRJ, apetite a risco é o “nível de 

risco que a unidade está disposta a aceitar”. Além disso, esse apetite deve ser aprovado pelo Comitê 

de Gestão Estratégica (art. 8º, II, PGR/UFRJ). 

É importante que o apetite a risco do processo organizacional seja estabelecido no início do 

processo de gerenciamento de riscos. Uma vez definido, a unidade declara que: 

• todos os riscos cujos níveis estejam dentro da(s) faixa(s) de apetite a risco podem ser 

aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada; 

• todos os riscos cujos níveis estejam fora da(s) faixa(s) de apetite a risco serão tratados e 

monitorados, e uma possível falta de tratamento deve ser justificada. 

 

1.13 Sobre o Risco Extremo 

Além dos riscos classificados como “Extremo”, riscos com as outras classificações (baixo, 

médio ou alto) podem ser objeto de Avaliação Estratégica, desde que indicados pelo dirigente máximo 
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da unidade. 

O Apêndice I deste documento traz o modelo de planilha para o registro de informações 

produzidas na etapa de Priorização de Riscos (colunas 14 a 16). 

 

1.14 Definição de respostas aos riscos 

Esta etapa objetiva definir as opções e as medidas de tratamento (controles) para os riscos 

priorizados na etapa anterior. 

Cada risco priorizado deve ser relacionado a uma opção de tratamento. A escolha depende 

do nível do risco, contexto da UFRJ ou custo do controle, conforme apresenta o quadro 7. 

Quadro 7: Opções de tratamento do risco 

 

Opção de tratamento Descrição 

Mitigar 

Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou 

“Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um 

custo/benefício adequado. 

Na UFRJ, mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir 

causas ou as consequências dos riscos, identificadas na etapa da Identificação e 

Análise de Riscos. 

Compartilhar 

Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou 

“Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um 

custo/benefício adequado. 

Na UFRJ, pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de 

seguro, por exemplo. 

Evitar 

Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou 

“Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, 

inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o 

risco com a UFRJ. 

Aceitar 
Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a 

risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para 

mitigar o risco. 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplad)/CGU 

 

Se a opção de tratamento do risco for MITIGAR, devem ser definidas medidas de tratamento 

para esse risco. Essas medidas devem ser capazes de diminuir os níveis de probabilidade e/ou de 

impacto do risco a um nível dentro ou mais próximo possível das faixas de apetite a risco (risco 

“Baixo” ou “Médio”). 

O Plano de Tratamento gerado pelo processo de gerenciamento de riscos do processo 

organizacional é um plano de ação para a implementação das medidas de tratamento dos riscos desse 

processo organizacional. Por isso, deve conter, pelo menos: 

• Iniciativa, com a proposta de projeto ou ação que implementará um conjunto de medidas 

de tratamento; 
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• Medida(s) de tratamento contemplada(s) na iniciativa e o risco relacionado que deseja 

tratar; 

• Objetivos/benefícios esperados por medida de tratamento; 

• Unidade organizacional responsável pela implementação da iniciativa; 

• Unidades organizacionais corresponsáveis pela implementação da iniciativa, ou seja, 

unidades envolvidas na implementação da medida de tratamento; 

• Servidor ou cargo responsável pela implementação; 

• Breve descrição sobre a implementação; 

• Custo estimado para a implementação; 

• Data prevista para início da implementação; 

• Data prevista para término da implementação; 

• Situação da iniciativa. 

 

É importante que, em uma primeira abordagem da elaboração do Plano de Tratamento, avalie-

se a necessidade de melhorar ou extinguir controles já existentes. Somente depois dessa avaliação, e 

se ainda identificada a necessidade de redução do nível do risco, podem ser propostos novos controles, 

observados sempre critérios de eficiência e eficácia da sua implementação. 

Se as iniciativas definidas no Plano de Tratamento envolverem mais de uma unidade, o 

responsável pelo processo de gerenciamento de riscos deve encaminhar a proposta de Plano para que 

essas unidades validem as iniciativas de que participarem. 

O Apêndice II deste documento traz um modelo de Plano de Tratamento. 

 

1.15 Validação dos Resultados das Etapas do Processo de Gerenciamento de Riscos 

Os resultados das etapas anteriores do processo de gerenciamento de riscos (entendimento do 

contexto, identificação e análise dos riscos, avaliação dos riscos, priorização dos riscos e definição 

de respostas aos riscos) devem ser avaliados e aprovados pelo dirigente máximo da unidade 

organizacional. 

Após a aprovação desses resultados, o responsável pelo processo de gerenciamento de riscos 

ou o dirigente da unidade deve: 

• Encaminhar esses resultados ao Núcleo de Gestão de Riscos; 

• Incluir as iniciativas previstas no Plano de Tratamento no Plano de Gestão de Riscos da 

sua unidade; 

• Encaminhar o Plano de Tratamento aprovado às unidades corresponsáveis pelas 

iniciativas para que essas também incluam as ações em seu Plano Operacional corrente. 
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1.16 Implementação do Plano de Tratamento 

A implementação do Plano de Tratamento envolve a participação da unidade organizacional 

responsável pelo processo organizacional e das unidades relacionadas como corresponsáveis em cada 

iniciativa, se previstas. 

A responsabilidade primária pelo Plano de Tratamento permanece com a unidade 

organizacional responsável pelo processo organizacional. No Plano de Tratamento, deve ser definido 

o principal responsável pela implementação da iniciativa (servidor ou cargo), que também deverá 

monitorar e reportar a evolução das iniciativas. 

 

1.17 Comunicação e Monitoramento 

 

Segundo a ISO 31000:2009, durante todas as etapas do processo de gerenciamento de riscos é 

importante comunicar as partes interessadas. 

A PGR/UFRJ prevê em seu art. 12: 

 

O Comitê de Gestão Estratégica, o Comitê Gerencial, o Núcleo de Gestão 

de Riscos e os responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos processos 

organizacionais deverão manter fluxo regular e constante de informações entre 

si. 

 

Dentro do escopo de um processo de gerenciamento de riscos, deve ser observada a Matriz de 

Responsabilidade RACI apresentada no quadro 10. 

A Matriz de Responsabilidade RACI define Responsável, Autoridade, Consultado e 

Informado para o processo de gerenciamento de riscos na UFRJ. São elementos da Matriz RACI: 

• Responsável: quem executa a atividade; 

• Autoridade: quem aprova a tarefa ou produto. Pode delegar a função, mas mantém a 

responsabilidade; 

• Consultado: quem pode agregar valor ou é essencial para a implementação; 

• Informado: quem deve ser notificado de resultados ou ações tomadas, mas não precisa 

se envolver na decisão. 

Durante as etapas do processo de gerenciamento de riscos da UFRJ é importante que a 

comunicação observe os agentes ou unidades apontadas como consultados ou informados na Matriz 

RACI do quadro 8. 
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Quadro 8: Matriz RACI para o processo de gerenciamento de riscos na UFRJ 

 
Comitê de 

Gestão 

Estratégica 

Comitê 
Gerencial 

Núcleo de 

Gestão de 

Riscos 

Dirigente da 
Unidade 

Responsável 

pelo 
gerenciamento 

de riscos 

Equipe 

Técnica 

Designada 

Responsável 

pela 

implementação 

Servidores 
da UFRJ 

Definir Plano de Gestão 

de Riscos da Unidade 
A C I R C I I I 

Selecionar Processo 
Organizacional 

A I C R C I   

Realizar o Entendimento 

do Contexto 
I I C A R R   

Realizar a Identificação e 

Análise dos Riscos 
I I C A R R   

Realizar a Avaliação dos 
Riscos 

I I C A R R   

Realizar a Priorização 

dos Riscos 
I I C A R R   

Realizar a Definição de 
Resposta aos Riscos 

I I C A R R   

Validar os Riscos 

Levantados 
I I C R C C   

Implementar o Plano de 

Tratamento 
I I C A I C R  

Monitorar I/R I C A R I C R 

Realizar Avaliação 

Estratégica 
A C R C C R   

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplad)/CGU 

 

O monitoramento, no âmbito do processo de gerenciamento de riscos, deve ser realizado 

principalmente pela unidade responsável pelo processo organizacional, de forma a: 

• Garantir que os controles sejam eficazes e eficientes; 

• Analisar as ocorrências dos riscos; 

• Detectar mudanças que possam requerer revisão dos controles e/ou do Plano de 

Tratamento; 

• Identificar os riscos emergentes. 

 

Porém, a PGR/UFRJ, em seu art. 11, também delega a todos os servidores da UFRJ a 

responsabilidade de monitorar os níveis dos riscos e suas medidas de tratamento: 

Art. 11. Compete a todos os servidores da UFRJ o monitoramento da 

evolução dos níveis de riscos e da efetividade das medidas de controles 
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implementadas nos processos organizacionais em que estiverem envolvidos ou 

que tiverem conhecimento. Parágrafo único. No monitoramento de que trata o 

caput deste artigo, caso sejam identificadas mudanças ou fragilidades nos 

processos organizacionais, o servidor deverá reportar imediatamente o fato ao 

responsável pelo gerenciamento de riscos do processo em questão. 

 

Mudanças identificadas durante o monitoramento devem ser encaminhadas ao Núcleo de 

Gestão de Riscos, a quem compete supervisionar os resultados de todos os processos de 

gerenciamento de riscos já realizados nos processos organizacionais da UFRJ. 

Trimestralmente, o Núcleo de Gestão de Riscos produzirá um boletim com o resultado do 

acompanhamento das ações relacionadas ao Plano de Gestão de Riscos de cada unidade, que será 

enviado ao Comitê Gerencial e ao Comitê de Gestão Estratégica. 

Além disso, o Núcleo elaborará o Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos da UFRJ 

com a consolidação desses resultados, que deve ser encaminhado, no mínimo, uma vez por ano ao 

Comitê Gerencial e ao Comitê de Gestão Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE I – MODELO DE PLANILHA DE APOIO AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

Identificação e Análise do Risco Avaliação dos Riscos Priorização dos Riscos Respostas aos Riscos 

      Controles           

Processo/

Etapa (1) 

Objetivo 

(2) 

Evento de 

Risco (3) 

Categoria 

(4) 
Causa (5) 

Conse-

quência 

(6) 

Preventivo 

(7) 

Atenuação 

e recupe-

ração (8) 

Probabili-

dade (9) 

Impacto 

(10) 

Risco 

Inerente 

(11) 

Avaliação 

dos 

Controles 

(12) 

Risco 

Residual 

(13) 

Classifi-

cação (14) 

Priorizado 

(15) 

Justifica-

tiva (16) 

Tipo de 

Trata-

mento (17) 

Medidas 

de Trata-

mento (18) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



 

APÊNDICE II – MODELO DE PLANO DE TRATAMENTO 

 

 

Iniciativa 

Evento de 

Risco/Medida de 

tratamento 

Unidade 

Responsável 

Unidades 

Corresponsáveis 

Responsável 

pela 

Implementação 

Como será 

implementado 
Custo Previsto 

Data Prevista 

Início da 

Implementação 

Data Prevista 

para o Término 

da 

Implementação 

Situação 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


