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I. CONTEXTUALIZAÇÃO  

A presente Orientação Técnica - OT AGE n.º 02/2020 (Versão 3 – fevereiro/2022) atualiza e 

substitui a OT AGE n.º 02/2020 – Manual do Programa de Gestão de Riscos, que orienta o 

processo de implantação do Programa de Gestão de Riscos (PGR), no âmbito dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Estado da Bahia.  

A Gestão de Riscos, como definida no Decreto Federal n.º 9.203, de 22 de novembro de 2017, 

é um processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta 

administração, que contempla atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos 

que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização 

de seus objetivos (Art. 2º, IV). 

A Gestão de Riscos auxilia o gestor a antecipar, identificar e lidar com situações de risco e a se 

preparar para enfrentá-las, elaborando um plano de respostas, sendo um sinal de maturidade 

gerencial e elemento importante para a boa governança. 

A Gestão de Riscos também contribui para reduzir as incertezas que envolvem a definição da 

estratégia e dos objetivos das organizações públicas e, por conseguinte, o alcance de resultados 

em benefício da sociedade. 

 

II. OBJETIVOS 

a) Estabelecer normas gerais de procedimentos e práticas para implantação do Programa 

de Gestão de Riscos (PGR), instituído pela Portaria SEFAZ nº 162/2018, junto aos 

órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado da Bahia;  

b) Disseminar a Gestão de Riscos e sua metodologia; 

c) Orientar a identificação, avaliação e adoção de respostas aos riscos da unidade; 

d) Monitorar e acompanhar as medidas de controle propostas; 

e) Servir como guia na implantação do PGR, auxiliando gestores e colaboradores a mitigar 

e controlar riscos.  

 

III. O PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS (PGR)  

O Programa de Gestão de Riscos (PGR) foi instituído na Bahia em 2018, sob a coordenação da 

Auditoria Geral do Estado (AGE), e se constitui em uma metodologia reconhecida como boa 

prática de aperfeiçoamento da gestão.  
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A figura 1 demonstra como a gestão de riscos se insere na organização. 

 
Figura 1: Representação esquemática da gestão de riscos na organização 

Programas semelhantes já estão implantados nos órgãos e entidades da União e em diversos 

Estados da Federação, e sua adoção vem sendo reiteradamente recomendada pelos órgãos de 

controle (TCU, CGU, TCE, etc.). 

 

1. RISCOS  

As atividades de qualquer organização envolvem riscos que, se não gerenciados, podem se 

materializar e comprometer a capacidade de gerar, preservar ou entregar valor e, no contexto 

governamental, podem ter impactos de grande escala. 

Riscos são considerados como:  

a) Efeito da incerteza sobre os objetivos (ISO 31000:2018). 

b) Evento futuro e incerto, que caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos 

objetivos da organização (COSO II - Committee of Sponsoring Organizations). 

c) Possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento 

dos objetivos (Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1, de 10 de maio de 2016). 
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Nas organizações existem situações, processos e áreas em que há um risco maior do interesse 

privado sobrepor-se ao interesse público e, portanto, deve-se conhecer previamente quais são 

essas circunstâncias para buscar formas de evitá-las ou mitigá-las.  

O PGR também se constitui em importante mecanismo para atenuar RISCOS DE 

INTEGRIDADE, identificando ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes, 

solicitação ou recebimento de vantagem indevida, abuso de posição ou poder, utilização de 

recursos públicos em favor de interesses privados ou atos de corrupção, atuando na prevenção 

de riscos que possam afetar a reputação da organização. 

 

De acordo com a Portaria CGU nº 1.089/2018, Riscos de Integridade são aqueles que configuram 

ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção.   

 

Quando esses riscos se materializam ocorre o que usualmente é conhecido como quebras de 

integridade, expressão que engloba atos como recebimento ou oferta de propina, desvio de 

verbas, fraudes, abuso de poder, nepotismo, conflito de interesses, uso indevido e vazamento 

de informação sigilosa e todas as práticas consideradas antiéticas.  

 

De um modo geral, atos relacionados a quebras de integridade compartilham as seguintes 

características:  

 

a) É um ato quase sempre doloso, ou seja, um ato intencional no qual o agente quis ou 

assumiu o resultado; 

b) É um ato humano, praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas;  

c) Envolve uma afronta aos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, mas se destaca mais fortemente como uma quebra 

à impessoalidade e/ou moralidade;  

d) Envolve alguma forma de deturpação, desvio ou negação da finalidade pública ou do 

serviço público a ser entregue ao cidadão.  

 

Os riscos de integridade podem ocorrer em processos em que há manifesto interesse privado 

sobre os seus produtos e serviços (ex: compras e contratações, em especial as de grande 

vulto; análise e julgamento de contenciosos administrativos e judiciais; e liberação de licenças). 

 

Podem ocorrer também em processos relacionados a serviços públicos prestados aos 

cidadãos cuja demanda seja maior que a oferta, a exemplo de concessão de bolsas e 

benefícios sociais ou ordenamento de filas de acesso em geral ou, ainda, em processos 

relacionados com administração do poder sancionatório, regulatório ou de polícia (ex: 

fiscalização, aplicação de multas e lavratura de autos de infração, elaboração de normas e 

regulamentos sobre atividades econômicas, dentre outros). 

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 

nas instituições governamentais (OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). 
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2. REFERENCIAIS NORMATIVOS DO PGR 

a) Portaria SEFAZ nº 162/2018. 

b) Norma ABNT NBR ISO 31000:2018. 

c) Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10/05/2016. 

d) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 2013 

- Internal Control - Integrated Framework (ICIF). 

e) Orientação Técnica AGE n° 01/2017 - Guia Referencial dos Controles Internos da 

Gestão. 

 

3. OBJETIVOS DO PGR 

 

a) Aumentar a probabilidade de atingimento dos objetivos estratégicos da Organização; 

b) Estimular gestão proativa que antecipe e previna ocorrências capazes de afetar os 

objetivos organizacionais. 

c) Identificar, avaliar e tratar riscos. 

d) Contribuir para a melhoria da governança, do controle interno da gestão e da 

qualidade do gasto público. 

e) Contribuir para a prevenção de perdas e a gestão de incidentes. 

 

4. ADESÃO AO PGR 

O PGR deve ser considerado como instrumento de governança e liderança sendo indispensável 

contar com o patrocínio e o apoio do dirigente máximo da organização, a fim de assegurar que 

seus objetivos sejam plenamente alcançados.  

A adesão ao PGR deverá ser formalizada junto a Auditoria Geral do Estado pelo dirigente 

máximo de cada Secretaria/Órgão, doravante denominada Unidade Aderente (UA). 

Durante a implantação do Programa ficarão suspensos eventuais trabalhos de auditoria da AGE 

que tenham como escopo o objeto em que esteja sendo aplicada a metodologia do PGR, exceto 

aqueles oriundos de denúncias, de solicitação do próprio dirigente, de indícios de 

inconformidades identificados em procedimentos de varredura e análises exploratórias ou 

critérios específicos de seleção utilizados na programação da Auditoria Geral do Estado – AGE. 

 

5. CICLO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS ATRAVÉS DO PGR 

O ciclo de implantação da Gestão de Riscos corresponde à execução das etapas do PGR em 

um ou mais objetos, agregando aprendizado para a aplicação da metodologia em novos ciclos, 

melhorando gradativamente o nível de maturidade da organização em relação ao tratamento dos 

riscos. 
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A Gestão de Riscos é considerada implantada na UA quando seus principais processos-chave 

ou atividades estratégicas forem submetidos ao Programa de Gestão de Riscos (PGR) em um 

ciclo contínuo.  

Quanto mais processos-chave ou atividades estratégicas tenham sido tratados pela metodologia 

do PGR, maior será considerada a maturidade da UA em termos de gestão de riscos. 

A atuação da AGE no processo de análise de riscos através do PGR varia em função do nível 

de maturidade em que se encontra a UA em relação à experiência e capacidade de replicação 

interna da metodologia do Programa, conforme quadro 1 a seguir: 

 

MATURIDADE DA ORGANIZAÇÃO EM RELAÇÃO À GESTÃO DE RISCOS 

NÍVEL ESPECIFICAÇÃO ATUAÇÃO DA AGE 

OBJETIVO ABRANGÊNCIA 

Inicial 

(N1) 

Nível inicial de 

maturidade: compreende o 

primeiro objeto da 

organização a ser alvo de 

avaliação pela metodologia 

de gestão de riscos. A UA 

ainda não possui domínio da 

metodologia aplicada. 

Acompanhamento 

contínuo: AGE orienta direta 

e continuamente a UA quanto 

à aplicação da metodologia 

em todas as suas etapas e 

ao uso da ferramenta 

adotada. 

 Etapas de implantação do 

PGR no objeto 

selecionado. 

 Monitoramento da 

execução do Plano de 

Controle. 

Intermediário 

(N2) 

Nível intermediário de 

maturidade: A UA ainda 

não se encontra plenamente 

apta a replicar a 

metodologia, embora já a 

tenha aplicado em objetos 

anteriores. 

Acompanhamento: AGE 

acompanha as etapas-

chave relativas à gestão de 

riscos de outros objetos, 

avaliando os produtos de 

cada etapa. 

 Etapas e produtos mais 

significativos da 

metodologia. 

 Monitoramento da 

execução do Plano de 

Controle.  

Avançado (N3) 

Nível avançado de 

maturidade: A UA encontra-

se apta a replicar a 

metodologia em novos 

objetos. 

Assessoramento: AGE 

presta assessoria mediante 

demanda da UA nas etapas-

chave relativas à gestão de 

riscos de outros objetos.  

 Nas etapas que forem 

demandadas pela UA. 

Quadro 1: Nível de maturidade organizacional aplicada ao PGR 

 

A cada novo objeto avaliado pela metodologia do PGR, a UA deverá informar previamente a 

AGE para devido registro e acompanhamento. 

O Nível de maturidade em relação à gestão de riscos em que se encontra a Secretaria/Órgão 

definirá o grau de atuação da AGE, em novos ciclos e objetos, conforme figura 2. 
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Figura 2: Nível de maturidade organizacional aplicada ao PGR  

 

6. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

A unidade aderente deverá constituir: 

a) Um Comitê de Gestão de Riscos (CGR), principal estrutura estratégica de governança 

do Programa, de caráter permanente, e que deve se reportar diretamente ao dirigente 

máximo da UA.  

b) Grupo de Trabalho (GT), de caráter temporário, que atuará diretamente nas etapas de 

aplicação da metodologia dentro de cada objeto, podendo ser constituídos tantos GTs 

quantos forem necessários em função dos objetos da Gestão de Riscos. 

6.1. COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS – CGR 

6.1.1. CONSTITUIÇÃO 

Instrumento formal (portaria, p.ex.) expedido pelo dirigente máximo da Unidade Aderente (UA). 
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6.1.2. COMPOSIÇÃO 

Preferencialmente, ser composto por 3 (três) servidores, dentre os quais: 

a) O Coordenador de Controle Interno (CCI) ou unidade equivalente, que o coordenará;  
b) Um representante da Assessoria de Planejamento e Gestão (APG) ou unidade 

equivalente;  

c) Um representante da Assessoria do Dirigente máximo do órgão. 

6.1.3. COMPETÊNCIAS 

 

a) Promover ações para disseminar internamente a cultura de Gestão de Riscos; 

b) Definir o objeto do Programa; 

c) Indicar os integrantes do(s) Grupo(s) de Trabalho (GTs), com perfil, conhecimento e 

disponibilidade para participar do desenvolvimento das atividades; 

d) Validar o trabalho efetuado pelos GTs, em especial a Listagem de Riscos e o Plano de 

Controle elaborados; 

e) Acompanhar os trabalhos dos GTs por meio de reuniões periódicas; 

f) Estabelecer política de reavaliação periódica do Programa e monitorar continuamente o 

seu desenvolvimento;  

g) Fomentar a capacitação dos servidores em Gestão de Riscos;  

h) Articular com o Dirigente máximo da unidade a indicação dos responsáveis pela 

implantação do Plano de Controle; 

i) Reportar à Auditoria Geral do Estado (AGE) todas as ações voltadas para a Gestão de 

Riscos. 

 

6.2. GRUPO DE TRABALHO - GT 

6.2.1. CONSTITUIÇÃO 

Instrumento formal (portaria, p.ex.) expedido pelo dirigente máximo da Unidade Aderente (UA). 

6.2.2. COMPOSIÇÃO 

a) Servidores responsáveis pelos objetos selecionados e que detenham conhecimento 

acerca dos seus aspectos técnicos, indicados pelo CGR, com perfil, conhecimento e 

disponibilidade para participar de reuniões e desenvolvimento dos trabalhos; 

b) Um representante da Coordenação de Controle Interno ou unidade equivalente. 
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6.2.3. COMPETÊNCIAS 

 

a) Mapear e analisar o objeto da Gestão de Riscos; 

b) Identificar os riscos do objeto analisado; 

c) Analisar e avaliar os riscos identificados; 

d) Elaborar Plano de Controle para implantação das medidas necessárias para tratar os 

riscos mapeados e submetê-lo ao CGR; 

e) Participar das atividades do Programa de Gestão de Riscos (PGR) relacionadas ao objeto 

analisado; 

f) Revisar os produtos elaborados conjuntamente com a equipe da Auditoria Geral do 

Estado (AGE), reunindo-se internamente com os seus membros. 

 

7. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS (PGR)  

7.1. INSTALAÇÃO DO PGR  

 

Para instalação do PGR, as unidades que aderiram formalmente ao Programa deverão, 

primeiramente, constituir o Comitê de Gestão de Riscos (CGR) de acordo com o disposto no 

item 6.1 deste Manual. 

Após a constituição do CGR, a instalação do PGR se dará em reunião com a participação dos 

membros do CGR e a equipe da AGE/GEPRE para:  

 

a) Definição do objeto a ser trabalhado (toda a organização, um processo-chave, atividade 

estratégica, etc.) 

b) Definição e constituição do Grupo de Trabalho – GT  

c) Elaboração do cronograma para o ciclo do PGR: a previsão é que a execução das etapas 

do PGR dure, no máximo, 3 (três) meses. Esta estimativa pode variar em função do 

comprometimento dos integrantes do GT em participar das reuniões de trabalho, do nível 

de maturidade da organização e da complexidade do objeto do PGR. 

 

7.1.1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

A metodologia da Gestão de Riscos pode ser aplicada para identificar, avaliar e tratar riscos nos 

seguintes objetos: 

 

 Uma organização como um todo 

 Um departamento  

 Um projeto 

 Um determinado contrato 

 Um processo organizacional  



                                    P á g i n a  | 12 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE – OT N.º 02/2020 (Versão 3 – Fevereiro/2022) 

A abrangência do objeto do PGR (da organização como um todo até um processo específico) 

deverá ser discutida entre o CGR e a equipe da AGE/GEPRE, de modo a ser selecionado um 

objeto relevante para a organização e que esteja diretamente relacionado à sua atividade-fim. 

O objeto será definido na instalação do PGR (7.1.) de acordo com as especificidades de cada 

Órgão e deverão ser identificados com clareza seus objetivos e as fontes de riscos presentes em 

suas atividades. 

Na definição do objeto, as seguintes características deverão ser analisadas: 

 

 Tipo da organização administrativa (direta ou indireta); 

 Volume orçamentário envolvido; 

 Complexidade da Estrutura Organizacional. 

É necessário que se identifique o objetivo do objeto selecionado e se delimite com precisão o 

seu foco e alcance. O quadro 2 apresenta, de forma exemplificativa, diretrizes para análise do 

objeto. 

 

OBJETO INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

ORGANIZAÇÃO COMO 

UM TODO Missão institucional, organograma 

e macroprocessos executados 

Descrever os objetivos estratégicos 

e os fluxos dos principais 

macroprocessos 

 

DEPARTAMENTO 

Objetivos estratégicos, 

organograma e processos 

executados 

Descrever as metas e os fluxos dos 

principais processos 

PROJETO Produto ou serviço, meta, escopo, 

cronograma e orçamento envolvido  Descrever as etapas para entrega do 

produto ou serviço e orçamento 

CONTRATO 

Objeto e valor do contrato  Descrever o objeto e valor da 

contratação e especificações 

PROCESSO 

ORGANIZACIONAL 

Objetivo, descrição e/ou 

fluxograma do processo 

Descrever o processo executado, 

desde seu início até a sua 

finalização com a entrega do produto 

final 

Quadro 2: Diretrizes para análise do objeto 

a) PROCESSO ORGANIZACIONAL 

Por se tratar do objeto mais comumente abordado no PGR será dado enfoque sobre o processo 

organizacional. 

O conceito mais imediato de processo organizacional (ISO 9000:2015) é o de transformação, 

uma vez que se considera processo qualquer atividade ou conjunto de atividades inter-
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relacionadas ou interativas que transforma insumos (que são as entradas) em produtos (que se 

referem às saídas), conforme figura 3.  

 
Figura 3: Representação esquemática de um processo 

 

Preferencialmente, devem ser pré-selecionados processos que possuam as seguintes 

características: 

 

 Aderência aos objetivos estratégicos 

 Adesão à missão institucional 

 Atividades que sejam mais vulneráveis ou susceptíveis a ocorrência de fraudes ou atos 

de corrupção (riscos de integridade) 

 Relacionado à atividade finalística da unidade 

 

Para promover a hierarquização, identificação e seleção dos processos mais críticos e prioritários 

com vistas à aplicação da metodologia do PGR, pode-se utilizar a Matriz BASICO1. 

                                                 
1 A matriz de priorização BASICO foi desenvolvida com base no balanço Custos x Benefícios x Exequibilidade, por 

Charles Kepner e Benjamin Tregoe, em 1981, e é uma ferramenta da Qualidade que funciona para determinar os 
processos que apresentam maior prioridade, dentro de critérios pré-estabelecidos e procura contemplar todos os tipos 
de clientes da organização. 
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O documento contendo a metodologia de hierarquização de processos (BASICOS) encontra-se 

disponibilizado no ANEXO 2 do presente Manual. 

 

8. CAPACITAÇÃO  

Cabe a AGE promover capacitações sobre Gestão de Riscos na Administração Pública. No 

âmbito do Programa de Gestão de Riscos é disponibilizado curso sobre o tema visando o 

alinhamento conceitual dos participantes.  

O curso é destinado a servidores do estado da Bahia, sendo pré-requisito para implantação do 

Programa na unidade aderente. 

Possui como objetivos principais: 

a) Sensibilizar os participantes para a importância da Gestão de Riscos no âmbito da 

Administração Pública Estadual; 

b) Capacitar os servidores para implantação do Programa de Gestão de Riscos (PGR), 

aperfeiçoando suas percepções sobre os riscos aos quais suas organizações estão 

submetidas e dotando os participantes dos instrumentos metodológicos e conceitos sobre 

o tema. 

 

9. METODOLOGIA DA GESTÃO DE RISCOS  

A metodologia adotada pela AGE no Programa de Gestão de Riscos (PGR) está baseada na 

Norma ABNT ISO 31000:2018, devidamente adaptada às peculiaridades da administração 

pública estadual, resultando em ferramenta prática, de fácil aplicação e que oferece resultados 

em curto prazo. 

A metodologia do PGR deve ser aplicada para cada objeto selecionado pelo Órgão e 

compreende as seguintes etapas descritas no item 10 deste Manual. 

 Análise de ambiente e fixação de objetivos 

 Identificação de eventos de risco 

 Avaliação de riscos e controles 

 Resposta ao risco 

 Plano de controle 

  

9.1. SUPORTE TECNOLÓGICO 

O PGR atualmente adota como suporte tecnológico o Sistema Ágatha – Sistema de Gestão de 

Integridade, Riscos e Controles, que consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida 

pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para auxiliar no processo de 

gerenciamento de integridade, riscos e controle. 
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Esta ferramenta, compartilhada gratuitamente por meio do Portal do Software Público Brasileiro, 

possibilita o registro, organização e sistematização dos produtos resultantes das diversas etapas 

do PGR, bem como o gerenciamento dos riscos e o seu monitoramento. 

 

10. ETAPAS DO PGR  

O Programa de Gestão de Riscos está estruturado em 6 etapas descritas posteriormente nos 

subitens 10.1 a 10.6. e que pode ser resumida no modelo esquemático conforme figura 4 a 

seguir: 

 

 
Figura 4: Visão geral das etapas da metodologia de gestão de riscos  

 

 

10.1. ANÁLISE DE AMBIENTE E DE FIXAÇÃO DE OBJETIVOS 

Nesta etapa realiza-se o estabelecimento do contexto em que o objeto está inserido dentro da 

Organização. 

Primeiramente, é feita a coleta de informações sobre o ambiente interno da unidade aderente a 

exemplo de missão, visão, política de recursos humanos, existência de código de ética ou 

normas de conduta, etc. 
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Em seguida, é realizado o detalhamento do objeto selecionado envolvendo a sua compreensão, 

delimitação e alcance, sendo descrita sua finalidade, o fluxo de atividades, estrutura 

organizacional, legislação vinculada, etc. observando as informações para análise constantes no 

item 7.1.1.a) 

Ao fim desta etapa, é estruturada a matriz SWOT. A unidade deve fornecer informações para 

subsidiar a análise dos ambientes interno e externo da organização a fim de realizar a análise 

SWOT. 

10.1.1. ANÁLISE DA MATRIZ SWOT 

A análise SWOT ou Matriz SWOT ou Análise FOFA, em português, se constitui em uma 

ferramenta usualmente empregada para fazer avaliação de cenário e análise de contexto. É 

utilizada para identificar, no ambiente interno, as forças e fraquezas e, no ambiente externo, 

ameaças e oportunidades. Estas informações vão contribuir para o levantamento preliminar dos 

RISCOS. 

 NOTA: O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e é um acrônimo de Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats). 

 
Figura 5: Análise SWOT 

Antes de iniciar a análise, é importante salientar a diferença entre ambiente interno e ambiente 

externo:  
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O ambiente interno considera todos os aspectos que o Órgão tem controle, ou seja, tem como 

agir e tomar decisões. Como o próprio nome sugere, é tudo que “está dentro” da Organização. 

Especificamente neste domínio estão localizadas as forças e fraquezas. 

O ambiente externo leva em conta o que está fora do controle da Organização. São aspectos 

para os quais não se tem poder de ação ou decisão e é onde as oportunidades e ameaças se 

encontram e geralmente se referem a fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, 

ambientais e legais. 

Para auxiliar na análise a figura 6 traz uma lista sugestiva (porém não exaustiva) de 

questionamentos para cada aspecto da SWOT. 

 
Figura 6: Lista de questionamentos para análise SWOT (FOFA) 

 

10.2. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS  

 

A partir da ANÁLISE SWOT, deverão ser transpostas para a tabela de riscos preliminares 

(ANEXO 1) as FRAQUEZAS e AMEAÇAS identificadas, que são os FATORES NEGATIVOS que 

podem vir a afetar o objeto. 

Em seguida, devem ser identificadas as CONSEQUÊNCIAS destes fatores negativos que são 

considerados como os RISCOS PRELIMINARES. 

Denominamos esta listagem de riscos como preliminar porque outros poderão ser incluídos nesta 

lista, independentemente de terem ou não sido identificados como consequências dos fatores 

negativos (fraquezas e ameaças). 
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 NOTA: A qualquer tempo, no transcorrer da implantação do PGR, os eventos de riscos 

podem ser reavaliados (alterados, excluídos ou adicionados). 

Um risco possui três componentes: causa (fontes de risco e vulnerabilidades), evento - que é o 

risco em si (incidente ou irregularidade) e consequência (impacto em objetivo ou perda). 

Dessa forma, uma vez listados os RISCOS devem ser identificadas as suas CAUSAS e 

CONSEQUÊNCIAS. As causas são condições que possibilitam um evento acontecer e podem 

ter origem no ambiente interno ou externo. As consequências são o resultado da materialização 

de um risco.  

 

 NOTA: Deve-se evitar descrever riscos que não impactam os objetivos. 

10.2.1. BOW-TIE  

O método Bow tie ou gravata borboleta (figura 7) consiste em identificar e analisar os possíveis 

caminhos de um evento de risco, uma vez que este pode estar relacionado a diversas causas 

e consequências. 

O ramo esquerdo do diagrama corresponde ao mapeamento das CAUSAS (fatores de riscos), 

enquanto o ramo direito corresponde às CONSEQUÊNCIAS (impactos). No centro é registrado 

o acontecimento crítico, ou seja, o EVENTO DE RISCO. 

Para auxiliar no desenvolvimento desta etapa e verificar se a relação de causa e efeito é 

consistente, aplica-se a seguinte sintaxe: 

 

 

 

Para auxiliar na compreensão da ferramenta, é apresentado como exemplo uma unidade de 

licitações e contratos fictícia em que foram identificados riscos do processo de aquisição de 

produtos ou serviços. A análise BOW TIE, para essa situação, possui a seguinte configuração: 

 

CAUSAS RISCOS CONSEQUÊNCIAS 

Apresentação de recursos pelos 
concorrentes 

Impugnação do edital 
 

Atraso ou suspensão do processo 
licitatório 

Requisitos indevidamente 
restritivos Prejuízos ao Erário e desperdício 

de recursos Inobservância de requisitos legais 
do Edital 

Requisitos indevidamente 
restritivos 

Licitação deserta ou 
fracassada 

 

Atraso ou suspensão do processo 
licitatório 

Valores orçados incompatíveis 
com os praticados no mercado 

Prejuízos ao Erário e desperdício 
de recursos 

Devido a 

<CAUSA/FONTE> 

Que poderá levar a 

<DESCRIÇÃO DO IMPACTO/ 

EFEITO/CONSEQUÊNCIAS> 

Poderá acontecer  

<DESCRIÇÃO DO EVENTO 

 DE RISCO> 
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Dimensionamento de produtos ou 
serviços aquém ou além do 
necessário 

Contratações 
desvantajosas para a 

Administração 
 

Prejuízos ao Erário e desperdício 
de recursos 

Requisição desnecessária de 
serviços 

 

 

Figura 7: Diagrama Bow tie 

 

 NOTA: Se um risco não se enquadrar de forma coerente nessa sintaxe, deverá ser revisto 

e reformulado.  

 

10.2.2. CATEGORIAS DOS RISCOS:  

O PGR qualifica as categorias de risco em:  

 

a) Estratégico: impacta na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos.  

b) Operacional: compromete as atividades, ou seja, 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.  
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c) Orçamentário: compromete a capacidade orçamentária para realização das atividades, 

ou a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.  

d) Reputação: compromete a confiança da sociedade em relação à capacidade do órgão 

em cumprir sua missão institucional e que interfere diretamente na sua imagem.  

e) Integridade: afeta a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da 

organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos.  

f) Fiscal: afeta negativamente o equilíbrio das contas públicas.  

g) Conformidade: afeta o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.  

10.2.3. NATUREZA DOS RISCOS:  

Está relacionada e vinculada automaticamente à categoria de risco identificada. 

a) Categoria de risco fiscal ou orçamentária: natureza do risco orçamentário-financeiro.  

b) Categoria do risco estratégica, operacional, reputacional, integridade ou conformidade: 

natureza do risco não orçamentário. 

 

10.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES 

Nesta etapa serão avaliados os controles já existentes no Órgão relacionados a cada evento de 

risco identificado assim como será realizada a mensuração destes riscos. 

10.3.1.  AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES 

Nesta etapa deve-se identificar, registrar e avaliar os controles existentes na Organização que 

respondam aos eventos de riscos levantados, quanto ao seu desenho e à sua operação, 

seguindo a escala constante das tabelas adotadas pelo PGR. 

Os controles internos da gestão, denominados neste documento de controles existentes na 

Organização, referem-se ao conjunto de 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 para o atingimento dos objetivos 

(IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016). 

São exemplos de controles: 

 

 Manuais e procedimentos: p.ex.: procedimentos operacionais padrões; descrição e 

fluxograma de processos; 

 Segregação de funções: p.ex.: separação de atividades/atribuições entre servidores 

responsáveis por fases distintas de um processo crítico; 

 Sistemas informatizados: p.ex.: sistema para acompanhar cobrança e arrecadação de 

receitas; 
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 Visitas e controle in loco: p.ex.: visitar local da execução da prestação do serviço para 

atestar cumprimento de obrigações conforme contrato. 

Devem ser relacionados e descritos os controles internos existentes para cada um dos riscos 

identificados, observando que um mesmo controle pode ser utilizado para tratar mais de 

um risco. 

Desenho de Controle refere-se a sua formalização e adequação sendo sua avaliação 

representada pela tabela a seguir: 

 

 

TABELA DESENHO DE CONTROLE 

PESO DESCRIÇÃO 

1 Controle não desenhado 

2 Há controle desenhado, mas não é suficiente e nem está formalizado 

3 O controle desenhado está formalizado, mas não é suficiente 

4 O controle desenhado é suficiente, mas não está formalizado 

5 O controle desenhado é suficiente e está formalizado 

Tabela 1: Desenho do Controle 

 

Operação de Controle refere-se à sua institucionalização e efetiva execução seguindo a escala 

constante da tabela a seguir: 

 

TABELA OPERAÇÃO DE CONTROLE 

PESO DESCRIÇÃO 

1 Controle não executado 

2 Controle parcialmente executado e com deficiências 

3 Controle parcialmente executado ou executado com deficiências 

4 Controle executado, mas sem evidência de sua realização 

5 Controle executado e com evidência de sua realização 

Tabela 2: Operação do Controle 

 

 NOTA: O peso de cada controle existente descrito, em relação ao risco, não é computado 

em termos matemáticos, e sim sobre o efeito que o controle exerce sobre a probabilidade 

e o impacto do risco. Quanto maior o peso do controle identificado, menor será o nível do 

Risco. 

 

10.3.2. AVALIAÇÃO DO RISCO  

De acordo com a ISO 31000:2018, a análise de riscos é o processo de compreender a natureza 

e determinar o nível de risco, fornecendo a base para a avaliação de riscos, bem como para as 

decisões quanto ao seu tratamento.  
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Após realizar a avaliação dos controles existentes na Organização, atribui-se, para cada risco 

identificado, uma classificação tanto para a probabilidade como para o impacto do evento, cuja 

combinação determinará o nível do risco.  

O risco é uma função tanto da probabilidade como do impacto. Portanto, o nível do risco é 

expresso pela combinação da probabilidade de ocorrência do evento e de suas 

consequências, em termos da magnitude do impacto nos objetivos. 

A probabilidade representa a possibilidade de que um determinado evento ocorra, enquanto o 

impacto representa o seu efeito. 

Risco = ƒunção (Probabilidade X Impacto) 

 

a) CÁLCULO DA PROBABILIDADE 

Para mensuração da probabilidade o PGR utiliza tabela de probabilidade que é aferida em termos 

da frequência observada/esperada de ocorrência do evento de risco. 

O cálculo da probabilidade utiliza a escala de pesos de 1 a 5, variando de 1, "muito baixa”, a 5, 

"muito alta", conforme tabela a seguir: 

 

TABELA DE PROBABILIDADE 

ASPECTOS 

AVALIATIVOS 

Evento pode ocorrer 

apenas em 

circunstâncias 

excepcionais 

Evento pode 

ocorrer em algum 

momento 

Evento deve 

ocorrer em 

algum momento 

Evento 

provavelmente 

ocorra na 

maioria das 

circunstâncias 

Evento esperado 

que ocorra na 

maioria das 

circunstâncias 

FREQUENCIA 

OBSERVADA/ 

ESPERADA 

Muito baixa 

(< 10%) 

Baixa 

(>=10% <= 30%) 

Média 

(>30% <= 50%) 

Alta 

(>50% <= 90%) 

Muito alta 

(>90%) 

PESO 1 2 3 4 5 

Tabela 3: Probabilidade 

Para cada risco identificado deve ser atribuída uma nota ou peso que representa a probabilidade 

de ocorrência do evento de risco, utilizando a Tabela de Probabilidade. 

São considerados na mensuração os controles existentes na organização avaliados na etapa 

anterior. Isto porque a probabilidade sofre influência direta da existência e suficiência de 

controles internos aplicados no tratamento de riscos.  

b) CÁLCULO DO IMPACTO 

Para mensuração do impacto utiliza-se Tabela que apresenta os fatores a serem considerados 

para orientar a análise do impacto do evento de acordo com seus efeitos.  

 

Esses fatores estão subdivididos em dois níveis: estratégico-operacional e econômico-financeiro.  
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O nível estratégico-operacional está segmentado em cinco categorias: 

 Esforço de gestão: capacidade que a organização tem de governança e controle sobre 

o risco analisado. 

 Regulação: capacidade que o risco tem de propiciar ações sancionatórias contra a 

organização por parte de órgãos reguladores. 

 Reputação: potencial que o risco tem de afetar negativamente a imagem institucional da 

organização. 

 Negócios/serviços à sociedade: capacidade do risco comprometer a entrega de 

produto/serviço. 

 Intervenção hierárquica: capacidade que os riscos têm de exigir alçadas de 

interferência cada vez mais superiores para enfrentá-los, caso venham a ocorrer. 

 

O nível econômico-financeiro possui somente uma categoria: 

 

 Orçamentário: volume de recursos comprometidos caso o risco venha, de fato, a se 

materializar. 

O cálculo de impacto utiliza a escala de pesos de 1 a 5, variando de 1, “insignificante” a 5, 

“catastrófico”, conforme tabela a seguir: 
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TABELA DE IMPACTO 

  
Estratégico-Operacional 

Econômico-
Financeiro 

 
 
 

PESO 
  

Esforço de 
Gestão 

Regulação Reputação 
Negócios/ 

Serviços    à 
Sociedade 

Intervenção 
Hierárquica 

Orçamentário 

  

Governabilidade 
sobre o risco 

Sanção de 
órgãos 

regulatórios 

Comprometimento 
da imagem 
institucional 

Entrega de 
produto ou 

serviço 

Alçada de 
interferência 

Recursos 
envolvidos 

  

  15% 17% 12% 18% 13% 25% 100% 

O
ri
e

n
ta

ç
õ

e
s
 p

a
ra

 a
tr

ib
u
iç

ã
o
 d

e
 p

e
s
o
s
 

Evento com 
potencial para levar 
o negócio ou 
serviço ao colapso 

Determina 
interrupção das 
atividades 

Com destaque na 
mídia nacional e 
internacional, 
podendo atingir os 
objetivos 
estratégicos e a 
missão 

Prejudica o 
alcance da 
missão do Estado 

Exigiria a 
intervenção do 
Governador 

> = 25% 
5 

Catastrófico 

Evento crítico, mas 
que com a devida 
gestão pode ser 
suportado 

Determina 
ações de 
caráter 
pecuniários 
(multas) 

Com algum 
destaque na mídia 
nacional, 
provocando 
exposição 
significativa 

Prejudica o 
alcance da 
missão da 
Unidade 

Exigiria a 
intervenção do 
Secretário  

> = 10% < 25% 
4 

Grande 

Evento significativo 
que pode ser 
gerenciado em 
circunstâncias 
normais 

Determina 
ações de 
caráter 
corretivo 

Pode chegar à 
mídia provocando a 
exposição por um 
curto período de 
tempo 

Prejudica o 
alcance dos 
objetivos 
estratégicos 

Exigiria a 
intervenção do 
Superintendent
e 

> = 3% < 10% 
3 

Moderado 

Evento cujas 
consequências 
podem ser 
absorvidas, mas 
carecem de esforço 
da gestão para 
minimizar o impacto 

Determina 
ações de 
caráter 
orientativo 

Tende a limitar-se 
às partes 
envolvidas 

Prejudica o 
alcance das 
metas do 
processo 

Exigiria a 
intervenção do 
Coordenador/ 
Diretor  

> = 1% < 3% 
2 

Pequeno 

Evento cujo impacto 
pode ser absorvido 
por meio de 
atividades normais 

Pouco ou 
nenhum 
impacto 

Impacto apenas 
interno / sem 
impacto 

Pouco ou 
nenhum 
impacto nas 
metas  

Seria 
alcançada no 
funcionamento 
normal da 
atividade 

< 1% 

1 
Insignificante 

Tabela 4: Impacto 

 

 

Neste cálculo vamos levar em consideração os controles existentes na organização avaliados 

na etapa anterior. Isto porque, assim como a probabilidade, o impacto também sofre influência 

direta da existência e suficiência de controles internos aplicados no processo de tratamento de 

riscos.  

 NOTA: A ferramenta utilizada pelo PGR para avaliar o impacto do risco pode isolar ou 

desconsiderar um ou mais desses fatores, se o analista os considerar irrelevantes ou de 

difícil avaliação.  

 

c) MENSURAÇÃO DO RISCO 



                                    P á g i n a  | 25 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE – OT N.º 02/2020 (Versão 3 – Fevereiro/2022) 

Calculados probabilidade e impacto, esses fatores devem ser multiplicados para obtenção do 

nível de risco que é expresso pela combinação da probabilidade e do impacto. 

d) RISCO RESIDUAL 

O risco obtido da combinação entre probabilidade e impacto considerando os controles 

existentes relacionados ao objeto selecionado é denominado de Risco Residual. 

É importante destacar, novamente, que o peso de cada controle existente descrito, em relação 

ao risco, não é computado em termos matemáticos, e sim sobre o efeito que o controle exerce 

sobre a probabilidade e o impacto do risco. Quanto maior o peso do controle identificado, menor 

será o nível do Risco Residual. 

Os riscos residuais são riscos remanescentes depois que são identificados e avaliados os 

controles existentes sobre os riscos potenciais ou inerentes.  

 NOTA: Denominamos de Risco Inerente o risco potencial sem considerar os controles 

internos existentes na organização. Equivale ao risco bruto, e sua mensuração se dá, 

usualmente, na fase de criação e implantação de novos processos ou projetos. 

10.3.3.  NÍVEL DE RISCO 

O nível de risco expressa a magnitude de determinado evento, em termos de combinação de 

seu impacto e probabilidade.  

Do cruzamento entre os pesos atribuídos a probabilidade e impacto resulta uma tabela de 

níveis de gravidade dos riscos com pontuações de 1 a 25 distribuídas em faixas com cores 

específicas, que variam de “pequeno” a “crítico”, seguindo a tabela do sistema: 

 

Escala de Nível de Risco 

Nível Pontuação 

RC - Risco Crítico  16 a 25 

RA - Risco Alto  7 a 15 

RM - Risco Moderado  4 a 6 

RP - Risco Pequeno  1 a 3 

Quadro 3: Escala de nível de risco 

 

a) MATRIZ DE RISCOS 

A matriz de riscos se constitui em ferramenta gráfica de gerenciamento de riscos que 

permite identificar visualmente os riscos que irão afetar mais ou menos a organização, 

possibilitando a tomada de decisões sobre aqueles que devem ter seu tratamento priorizado. 

É orientada pela combinação de dois fatores: probabilidade e impacto. 
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Cada nível ou faixa de risco está representado por uma área com cores específicas. Os riscos 

identificados com as cores “vermelha” (nível crítico) e “laranja” (nível alto) devem receber maior 

atenção do que aqueles enquadrados nas cores “amarela” (nível moderado) e “verde” (nível 

pequeno). 

O PGR adota uma matriz de risco padrão. Cada nível ou faixa de risco está representado por 

uma área com cores específicas na matriz de riscos do Programa: 

 

IMPACTO 
 MATRIZ DE RISCOS  

 
 

Catastrófico 5 5 10 15 20 25 

Grande 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 

Pequeno 2 2 4 6 8 10 

Insignificante 1 1 2 3 4 5 

    1 2 3 4 5 

    Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

    < 10% 
>=10% <= 

30% 
>=30% <= 

50% 
>=50% <= 

90% 
>90% 

    
 

PROBABILIDADE 

Tabela 5: Matriz de Riscos 

 

10.3.4.  RESPOSTA AO RISCO 

Em função do nível de risco residual identificado na etapa anterior, é adotada medida de 

tratamento ou resposta ao risco que pode variar entre MITIGAR, EVITAR, TRANSFERIR ou 

ACEITAR. 

A figura 8 traz em detalhes as medidas de resposta ao risco: 
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Figura 8: medidas de resposta ao risco 

 

 NOTA: MITIGAR é a resposta que deverá ser a mais comum objetivando a reduzir o risco 

a um nível tolerável. A única forma de EVITAR um risco é eliminar a atividade a qual está 

associado, descontinuando o processo ou suspendendo as atividades que geram o risco. 

A estratégia de tratamento ou resposta ao risco possui diretrizes pré-definidas pelo PGR para 

orientar as medidas de tratamento correspondentes a cada nível de risco a serem adotadas pela 

Organização, conforme quadro a seguir: 

 

 

NÍVEL DE 
RISCO 

DESCRIÇÃO DIRETRIZES PARA RESPOSTA AO RISCO 

CRÍTICO Indica um nível de risco 
absolutamente 
inaceitável. 

Qualquer risco encontrado nesse nível deve ter uma 
resposta imediata. 

ALTO Indica um nível de risco 
inaceitável. 

Qualquer risco encontrado nesse nível deve ter uma 
resposta imediata. Admite-se postergar o tratamento 
somente mediante manifestação do dirigente máximo 
da unidade. 

MODERADO Indica um nível de risco 
aceitável. 

Não obrigatoriedade de implantação de medidas 
especiais de tratamento, podendo ser adotadas, 
eventualmente, ações de controle. 

PEQUENO Indica um nível de risco 
aceitável, de baixa 
ocorrência e impacto 
reduzido. 

Acompanhar para verificar eventual mudança de 
probabilidade e impacto, sem, necessariamente, adotar 
medidas de controle adicionais. 

Quadro 4: Diretrizes para orientação das medidas de tratamento ao risco 
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10.4. PLANO DE CONTROLE  

O Plano de Controle é um conjunto de ações necessárias propostas pelo Órgão para adequar 

os níveis de riscos, seja por meio da adoção de novos controles ou otimização dos controles 

existentes na execução do objeto.  

Nesta etapa são concebidas ações necessárias para o tratamento dos riscos residuais 

identificados, priorizando-se aqueles situados nos níveis “crítico” e “alto”, ou seja, na faixa em 

que o risco esteja entre 7 e 25, conforme Escala de Nível de Risco (quadro 3). 

10.4.1.  ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE 

Um dos benefícios da gestão de riscos é exatamente o rigor que proporciona ao processo de 

identificação e seleção de alternativas de respostas aos riscos (ABNT, 2009; COSO, 2004). 

Para tratamento dos riscos deve ser identificada a opção mais adequada de resposta, 

equilibrando, de um lado, os custos e os esforços de implementação e, de outro, os benefícios 

decorrentes. 

Independentemente do tipo de controle a ser implementado, é importante que ele seja 

proporcional ao risco.  

É recomendável na elaboração do Plano de Controle que a Organização: 

 

 Descreva sucintamente o controle proposto para cada evento de risco. 

 Detalhe as ações de controle através de metodologia já utilizada internamente na 
Organização de forma a elencar as atividades e tarefas necessárias para sua execução, 
estabelecendo prazos e apontando seus responsáveis.  

 Especifique e detalhe as medidas que serão implementadas ou aperfeiçoadas. 

 Desdobre cada ação prevista em atividades e tarefas, isto é, em planos detalhados pelos 
seus respectivos responsáveis.  

 Evite expressões do tipo “solicitar contratação”, “fazer gestão para adquirir sistema” ou 
“planejar capacitação”. Deve-se usar “contratar”, “adquirir e implantar sistema” ou 
“capacitar”, que constituem as soluções efetivas em termos de controle interno para 
tratamento do risco. 

 NOTA: Na proposição de ações, é importante considerar:  

 Controles automatizados em substituição aos manuais, quando possível;  

 Utilização de indicadores de desempenho: estabelecimento de indicadores (índice 

de rotação de pessoal, cumprimento de prazos legais, entre outros);  

 Segregação de funções: atribuição de obrigações entre pessoas com a finalidade de 

reduzir risco, erro ou fraude;  

 Limites para transações;  

 Combinação de controles manuais e informatizados (automatizados). 
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a) TIPOS DE CONTROLE 

Os controles a serem implementados são de dois tipos: 

 Preventivo: atua na causa Ex. Checklist 

 Corretivo: atenua o efeito, caso se materialize Ex. Plano de contingência 

 

b) OBJETIVOS DO CONTROLE  

 Melhorar o controle existente  

 Adotar controle novo 

Após finalização, o Plano de Controle deverá ser submetido ao CGR e encaminhado para 

aprovação do dirigente máximo do órgão/entidade. 

 

10.4.2.  IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE 

Ao responsável por cada ação indicada no Plano de Controle caberá coordenar e acompanhar a 

sua implementação. 

A Gestão de Riscos deve estar integrada 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. 

Ao gestor do processo caberá coordenar a efetiva implementação do Plano de Controle de todas 

as ações propostas e o contínuo monitoramento do processo para verificar a necessidade de 

revisão e identificar eventuais novos riscos decorrentes de mudanças de legislação e normas, 

alterações nos fluxos dos processos ou nos sistemas de tecnologia de informações, ou qualquer 

outra condição que altere o nível de exposição a riscos. 

10.4.3.  MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTROLE 

O monitoramento do Plano de Controle deve ser conduzido pela Coordenação de Controle 

Interno (CCI) ou unidade equivalente, que ficará responsável pelo acompanhamento de sua 

execução, visando aferir se as ações planejadas de tratamento dos riscos estão sendo 

implementadas nos prazos previstos e estão sendo eficazes.  

A Coordenação de Controle Interno (CCI) ou unidade equivalente deverá incluir em seu 

planejamento anual o acompanhamento do Plano de Controle da Gestão de Riscos e reportar 

à AGE, no Relatório Anual de Atividades (RAA), avaliação do andamento do Programa de Gestão 

de Riscos como um todo, inclusive apontando os resultados alcançados em termos de tratamento 

dos riscos, em função das medidas e controles internos implantados.  

A AGE manterá, junto à Coordenação de Controle Interno (CCI) ou unidade equivalente, 

monitoramento contínuo a partir do início da implantação do Plano de Controle, podendo solicitar, 

a qualquer tempo, informações sobre o andamento da sua execução. 
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O monitoramento das ações de tratamento de riscos envolve a verificação contínua ou periódica 

do funcionamento da implementação e dos resultados das medidas mitigadoras. O 

monitoramento deve considerar o tempo necessário para que as medidas mitigadoras produzam 

seus efeitos. 

IV. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  

O Programa de Gestão de Riscos (PGR) estabelece uma Matriz de Responsabilidades para 

os entes envolvidos no processo de sua implantação, de acordo com o nível de maturidade da 

organização, estabelecido no Quadro abaixo: 

 
Responsável Nível de 

Maturidade 
Análise de 
ambiente 

Identificação 
dos riscos 

Identificação/ 
avaliação dos 

controles 
internos 

Mensuração 
dos riscos 
residuais 

Plano de 
Controle 

AGE/GEPRE N1 (Inicial) Acompanha 
continuame

nte 

Acompanha 
continuamente 

Acompanha 
continuamente 

Acompanha 
continuament

e 

Acompanh
a 

continuam
ente e 

monitora 

N2 
(Intermediário) 

Acompanha Acompanha Acompanha Acompanha Acompanh
a e 

Monitora 

N3 (Avançado) Assessora 
mediante 
demanda 

Assessora 
mediante 
demanda 

Assessora 
mediante 
demanda 

Assessora 
mediante 
demanda 

Assessora 
mediante 
demanda 

CGR N1 (Inicial) Acompanha 
e valida 

Acompanha e 
valida 

Acompanha e 
valida 

Acompanha 
e valida 

Acompanh
a e valida 

N2 
(Intermediário) 

Acompanha 
e valida 

Acompanha e 
valida 

Acompanha e 
valida 

Acompanha 
e valida 

Acompanh
a e valida 

N3 (Avançado) Acompanha 
e valida 

Acompanha e 
valida 

Acompanha e 
valida 

Acompanha 
e valida 

Acompanh
a e valida 

GT N1, N2 e N3 Executa Executa Executa Executa Propõe 

CCI N1, N2 e N3 Acompanha Acompanha Acompanha Acompanha Acompanh
a e 

Monitora 

Dono do 
processo 

N1, N2 e N3 - - - Valida Valida 

Dirigente da 
UA 

N1, N2 e N3 - - - - Aprova 

Quadro 5: Matriz de Responsabilidades  
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V. TIPOLOGIA DE CONTROLES  

A lista a seguir apresenta, a título de exemplo, uma relação de controles internos que podem 

ser utilizados no tratamento dos riscos:  

 Aplicação de checklists: elaboração e implantação de listas de verificações, de modo a 

conferir, previamente, se todas as etapas do processo formal foram seguidas e 

responsabilizando, mediante aposição de assinatura, o servidor executante (p.ex.: 

checklist sobre cumprimento de todas as exigências legais relativas à concessão de 

licenças e outorgas).  

 Atribuição de autoridade e limites de alçada: definição formal e clara de quem tem 

autoridade para tomar determinadas decisões, com delimitação de até onde vai esse 

poder (p.ex.: assinatura de contratos a partir determinados valores somente pelo 

Dirigente máximo).  

 Capacitação e treinamento: estabelecimento de programa de capacitação permanente 

dos servidores, tendo em vista mantê-los aptos a executarem corretamente os processos 

sob sua responsabilidade.  

 Comunicação, publicidade e transparência: implantação de diretrizes voltadas para 

tornar públicas as ações e decisões gerenciais, de modo a assegurar a transparência dos 

atos e contribuir para o controle social dos processos (p.ex.: publicação em portal de 

informações de interesse público, como agenda de Dirigentes, renúncias de receitas; 

parcerias celebradas; relação de processos administrativos disciplinares abertos e 

situação).  

 Estruturação adequada: manutenção de estrutura física e de pessoal adequadas para 

realização da atividade, tendo em vista a quantidade e a qualidade dos recursos 

necessários para atender ao volume e à complexidade inerentes a cada processo.  

 Formalização de manuais e procedimentos: definição formal de normas e 

procedimentos a serem cumpridos pelos executores de determinados processos, com 

regras explícitas sobre como proceder e realizar as atividades de forma a cumprir todos 

os requisitos de gestão, inclusive o controle (p.ex.: procedimentos operacionais padrões; 

descrição e fluxograma de processos).  

 Programas de contingência: planejamento de ações a serem implementadas em caso 

de eventos que comprometam os objetivos estratégicos da organização, podendo a 

chegar à paralisação total ou parcial das atividades (p.ex.: apagões; bug de sistemas; 

pandemias; greves prolongadas etc.).  

 Rastreamento do serviço realizado ou material entregue (qualidade e quantidade): 

realização de procedimentos para rastrear a execução do processo, de modo a aferir se 

o mesmo foi realizado dentro dos parâmetros definidos, em especial quanto à qualidade 

e quantidade (p.ex.: entrevistas com gestores, empregados de prestadores de serviços, 
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servidores e usuários; pesquisa de satisfação; mecanismo de controle social; inventário 

e contagem física; comparativo entre o planejado e o executado; circularização).  

 Relatórios de acompanhamento: reporte periódico dos registros de verificação dos 

processos efetuado por terceiros (em geral pela segunda e terceira linha de defesas), de 

modo a aferir sua conformidade com os critérios e normas, em especial com os 

indicadores de desempenho (p.ex.: relatórios de monitoramento e acompanhamento do 

PPA).  

 Revisão por terceiros: atribuição de responsabilidade a terceiros, não envolvidos na 

execução do processo, para revisar os atos e procedimentos dos executores, atestando 

e/ou emitindo parecer prévio sobre o cumprimento das normas, legislações, 

procedimentos e demais requisitos de controle (p.ex.: parecer de assessoria jurídica; 

submissão de atos à convalidação prévia de comitês e conselhos; parecer de fiscal de 

contrato).  

 Rotação de pessoal: promoção de rodízio de funções para assegurar disseminação e 

compartilhamento de conhecimento sobre os processos internos, de modo a evitar 

concentração de habilidades e competências em poucos servidores e minimizar os riscos 

de tornar a organização dependente e vulnerável.  

 Segregação de funções: separação de atividades/atribuições entre servidores 

responsáveis por fases distintas de um processo crítico.  

 Sistemas informatizados: implantação de controles informatizados e, se for o caso, com 

mecanismos automáticos capazes de sinalizarem e até impedirem realização de 

operações atípicas, não conformes ou ilegais, de acordo com parâmetros previamente 

definidos (p.ex.: sistema para acompanhar cobrança e arrecadação de receitas).  

 Testes de conformidade/inspeção: verificação à base de testes (por amostra ou por 

totalidade) de pontos específicos de controle definidos previamente para cada processo, 

tendo como critério normas internas, boas práticas de gestão e/ou legislações 

específicas.  

 Utilização de senhas individuais: atribuição de senhas individuais de acesso a sistemas 

e bancos de dados, de modo a evitar utilização por pessoas não autorizadas a manipular 

dados e informações dos processos; registrar trilha de acessos e identificar os 

responsáveis por alterações e atualizações.  

 Visitas e controle in loco: realização de visita aos locais onde os processos se realizam, 

de modo a verificar se todos os requisitos e obrigações legais e normativas estão sendo 

devidamente seguidas (p.ex.: visitar local da execução da prestação do serviço para 

atestar cumprimento de obrigações conforme contrato). 
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VI. GUIA RÁPIDO DE IMPLANTAÇÃO DO PGR 

PASSO DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

1 Aderir formalmente ao Programa através do envio de Ofício do dirigente 

máximo da unidade a Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA) 

4. 

2 Constituir Comitê de Gestão de Risco (CGR 6.1 

3 Capacitar membros do CGR através da participação no curso de 

Gestão de Riscos disponibilizado pela AGE 

8. 

4 Definir Objeto alvo do PGR 7.1.1 

5 Constituir Grupo de Trabalho (GT) 6.2. 

6 Capacitar membros do GT através da participação no curso de Gestão 

de Riscos disponibilizado pela AGE 

8. 

7 Apresentar o objeto selecionado para entendimento do seu 

funcionamento, detalhando as entradas, saídas, ações e competências. 

7.1.1 

8 Realizar Análise SWOT a fim de identificar cenários internos e externos 

com potencial de impactar nos objetivos estratégicos do objeto 

selecionado 

10.1.1 

9 Identificar, preliminarmente, os riscos, a partir dos fatores negativos 

da análise SWOT (fraquezas e ameaças) 

Anexo 1 

10 Apurar e registrar as causas dos riscos identificados, ou seja, as 

condições que dão origem à possibilidade de um evento ocorrer (fatores 

de risco) 

10.2. 

11 Apurar e registrar as consequências dos riscos identificados, ou seja, 

os resultados ou os efeitos de um evento de risco sobre os objetivos do 

objeto selecionado 

10.2. 

12 Testar a coerência dos riscos identificados, aplicando a sintaxe constante 

no diagrama Bow tie 

10.2.1. 

13 Revisar os riscos e reformulá-los, quando couber 10.2. 

14 Identificar a categoria dos riscos 10.2.2. 

15 Identificar a natureza dos riscos 10.2.3. 

16 Relacionar e avaliar os controles existentes no que tange ao seu 

desenho e operação 

10.3.1 

17 Calcular Probabilidade dos riscos 10.3.2.a) 

18 Calcular Impacto dos riscos 10.3.2.b) 

19 Mensurar os riscos 10.3.2.c) 

20 Determinar o nível dos riscos 10.3.3. 

21 Definir resposta aos riscos 10.3.4. 

22 Instituir ações de controle para cada risco identificado 10.4 

23 Monitorar implantação das ações de controle 10.4.3 
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EXEMPLO 

 

 

Objetivando melhor entendimento da aplicação do Programa de Gestão de Riscos, todas as 

etapas estão contempladas abaixo considerando uma organização com um setor de licitações e 

contratos fictícios. 

 

Passo 1: DEFINIR O OBJETO 

OBJETO do PGR: Processo de aquisição de produtos ou serviços  

 

 

Passo 2: ANALISAR AMBIENTE 

Ferramenta utilizada: Matriz SWOT 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

• Comprometimento e interação da equipe 

• Infraestrutura 

Inconsistências de informação na definição do 

objeto 

OPORTUNIDADES AMEAÇÃS 

Aprimoramento de plataformas digitais de 

compras 

Ausência de fornecedores qualificados 

 

 

 

Passo 3: IDENTIFICAR O RISCO 

 

A. Transferir as FRAQUEZAS e AMEAÇAS identificadas na SWOT para a planilha 

preliminar de riscos, apontando suas CONSEQUÊNCIAS, que serão os RISCO 

propriamente dito 

 

 

 

B. Identificar CAUSA e CONSEQUÊNCIA do risco  

 

CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIA 

• Requisitos indevidamente restritivos 

• Valores orçados incompatíveis com os 

praticados no mercado 

Licitação deserta ou 

fracassada 

 

Atraso ou suspensão do 

processo licitatório 

 

 

 

 

 

 

FRAQUEZAS e AMEAÇAS CONSEQUÊNCIA = RISCO 

• Inconsistências de informação na 

definição do objeto 

• Ausência de fornecedores qualificados 

 
Licitação deserta ou fracassada 
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Passo 4: IDENTIFICAR E AVALIAR O CONTROLE EXISTENTE 

 

SWOT FATORES 

NEGATIVOS 

RISCO CONTROLE DESENHO OPERAÇÃO 

 

FOFA* 

Inconsistências de 

informação na definição 

do objeto 

Ausência de 

fornecedores 

qualificados 

Licitação 

deserta ou 

fracassada 

 

Não há 

procedimento 

de controle no 

setor 

(1) Controle 

não 

desenhado 

VER TABELA 

(1) Controle 

não executado  

 

VER TABELA 

 

*FOFA = Forças/Fraquezas/Oportunidades/Ameaças 

 

 

Passo 5: MENSURAR O RISCO  

 

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL DO RISCO  

P x I 

Licitação deserta ou fracassada Peso 2 

(baixa) 

VER TABELA 

 Peso 5 

(catastrófico) 

VER TABELA 

5x2 = 10 

(alto) 

VER TABELA 

 

 

 

Passo 6: ELEGER MEDIDA DE TRATAMENTO DO RISCO 

 

Aceitar, Mitigar, Evitar ou Transferir 

 

 

Passo 7: ELABORAR PLANO DE CONTROLE 

 

 

RISCO AÇÃO DE 

CONTROLE 

DETALHAMENTO 

DA AÇÃO  

RESPONSÁVEL PRAZO 

Licitação 

deserta ou 

fracassada 

Elaborar e 

instituir Edital 

Padrão 

Elaboração do 

documento 

Validação pelo setor 

jurídico 

Validação pelo setor de 

compras 

Coordenador do 

setor de licitações e 

contratos 

Data 

início 

Data 

fim 
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VII. GLOSSÁRIO  

 Accountability: conjunto de procedimentos adotados pelas organizações públicas e 

pelos indivíduos que as integram que evidenciam sua responsabilidade por decisões 

tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a 

imparcialidade e o desempenho das organizações. 

 Análise de riscos: processo de compreender a natureza e determinar o nível de risco. 

Ela fornece a base para a avaliação de riscos, bem como para as decisões quanto ao 

seu tratamento.  

 Apetite a risco: nível de risco que uma organização está disposta a tolerar. Está 

relacionado à predisposição da organização em assumir determinados níveis de 

exposição a riscos. 

 Controles internos da gestão: conjunto de 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 de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes 

objetivos gerais serão alcançados: Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; 

Cumprimento das obrigações de accountability; Execução ordenada, ética, econômica, 

eficiente e eficaz das operações. 

 Diagrama Bowtie: ferramenta utilizada para apresentar graficamente a sintaxe do risco. 

É uma maneira esquemática simples para descrever e analisar o risco, desde as suas 

causas até suas consequências, servindo para testar a coerência do risco (devido à 

causa “x”, poderá ocorrer o risco “y”, que poderá levar ao efeito “z”). Se um risco 

não se enquadrar de forma coerente nessa sintaxe, deverá ser revisto e reformulado. A 

origem do diagrama “Bowtie” (gravata borboleta) é desconhecida, tendo esses registros 

sido perdidos ao longo do tempo. Acredita-se que seja uma evolução dos diagramas de 

causa-consequência dos anos 70 e dos diagramas de barreiras dos anos 80. A primeira 

referência a esta metodologia apareceu na Universidade de Queensland, Austrália e data 

de 1979. Posteriormente a metodologia amadureceu na década de 90 após o desastre 

de “Piper Alpha” que ocorreu numa plataforma de petróleo no mar do Norte. O Grupo 

Royal Dutch/Shell aplicou essa técnica no estudo do desastre, evento este que pode ser 

considerado como um divisor de águas para a difusão e amadurecimento dessa 

metodologia. 

 Dono do Processo: gestor regimentalmente responsável pelo gerenciamento das 

atividades relacionadas ao processo objeto da Gestão de Riscos. 
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 Fatores de riscos: são condições que dão origem à possibilidade de um evento 

acontecer. São também chamados de fontes de risco, que associadas às 

vulnerabilidades, dão origem às causas dos riscos (causa = fonte de risco + 

vulnerabilidades). Podem estar representados por pessoas (sem capacitação; com 

perfis inadequados; desmotivadas; sem idoneidade p.ex), processos (mal concebidos; 

sem procedimentos formalizados; sem segregação de funções etc.), sistemas 

(obsoletos; sem integração; sem funcionalidades de controle de acesso e rastreabilidade 

etc.), infraestrutura organizacional (centralização/descentralização excessiva; falta de 

matriz de responsabilidades; delegações exorbitantes; descoordenação; falta de 

indicadores de desempenho etc.) ou infraestrutura física (localização inadequada; 

instalações e leiaute inadequados; inexistência de controle de acesso etc.). 

 Fraude: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou 

quebra de confiança. 

 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 nas instituições governamentais. 

 Mensuração de risco: significa estimar a importância de um risco e calcular a 

probabilidade e o impacto de sua ocorrência. 

 Objeto do PGR:  elemento em que será aplicada a metodologia do PGR, podendo ser 

uma organização como um todo; uma determinada área da organização (ex; Setor de 

Licitação); um projeto ou um determinado contrato. A condição essencial para a 

delimitação do objeto é que se identifique seu objetivo e se delimite com precisão seu 

foco. 

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

alcançar produto, resultado ou serviço predefinido. 

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

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

 Risco estratégico: é aquele que tem a capacidade de impactar diretamente os objetivos 

estratégicos da organização, podendo a chegar a ameaçar sua sobrevivência (ex: 

mudanças no rumo da economia; alterações na legislação; rupturas tecnológicas; 

mudança de hábito dos consumidores etc.). 

 Risco de imagem: é aquele relacionado a eventos que possam afetar a credibilidade e 

a reputação da organização (ex: descoberta de fraudes e atos de corrupção; 

contaminação de produtos; defeitos de fabricação de produtos que possam levar a 
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acidentes; publicação extraordinária de decisão condenatória; falsificação ou não 

divulgação de informações relevantes etc.). 

 Risco de regulação: relacionado a eventos que podem propiciar ações sancionatórias 

contra a organização por parte de órgãos e instâncias reguladoras (ex: multas por 

descumprimento de normas; suspensão de funcionamento; proibição de receber 

incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 

públicas; proibição de contratação etc.). 

 Risco operacional: é aquele que tem a capacidade de impactar diretamente os objetivos 

dos processos operacionais da organização (ex: panes de sistemas; quebra de 

equipamentos; suspensão de fornecimento de matérias primas e insumos; 

superfaturamento de contratos etc.). 

 Risco financeiro: é aquele que tem a capacidade de impactar diretamente as finanças 

da organização (ex: perda de arrecadação; fraudes; fluxo de caixa negativo; perda de 

ativos etc.). 

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

ações gerenciais (controles) que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou 

seu impacto. 

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

ações gerenciais (controles) para o tratamento do risco. 

 Riscos de integridade: são aqueles relacionados a ações ou omissões que possam 

favorecer a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção (ex: recebimento/oferta de 

propina, desvio de verbas, abuso de poder, nepotismo, conflito de interesses, uso 

indevido e vazamento de informação sigilosa e outras práticas antiéticas). Essas 

situações tendem a ser observadas nos processos/áreas em que há manifesto interesse 

privado sobre os seus produtos (compras vultosas, multas, fiscalizações, licenciamentos, 

cobrança de taxas, aprovação de crédito, manipulação de dados e informações 

privilegiadas, etc.). 

 Unidade Aderente (UA): órgão/entidade que aderir ao Programa de Gestão de Riscos, 

nos termos da Portaria SEFAZ nº 162/2018.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 – MODELO PLANILHA LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE RISCOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE RISCOS

PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS

N.º
FATORES NEGATIVOS 

(AMEAÇAS E FRAQUEZAS OBTIDAS NA SWOT)

RISCOS PRELIMINARES

(CONSEQUÊNCIAS QUE PODEM DERIVAR DOS FATORES NEGATIVOS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROCESSO:

ÓRGÃO:
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ANEXO 2 – MÉTODO HIERARQUIZAÇÃO DE PROCESSOS BÁSICOS 

Para promover a hierarquização, identificação e seleção dos processos mais críticos e prioritários 

com vistas à aplicação da metodologia do PGR, pode-se utilizar a Matriz BASICO2. 

À matriz original da metodologia BASICO foi acrescentado o critério (S) Segurança, com o 

objetivo de contemplar riscos de integridade, ou seja, aqueles relacionados à possibilidade de 

ocorrência de fraudes e atos de corrupção, englobando situações como recebimento/oferta de 

propina, desvio de verbas, abuso de poder/influência, nepotismo, conflito de interesses, uso 

indevido e vazamento de informação sigilosa e outras práticas antiéticas. Essas situações 

tendem a ser observadas nos processos em que há manifesto interesse privado sobre os seus 

produtos/resultados, a exemplo de: contratações, fiscalizações, licenciamentos, cobrança de 

taxas, aprovação de crédito, aplicação de multas etc. 

A ferramenta adaptada é apenas um direcionador para priorização de processos, devendo seus 

resultados serem utilizados como um norteador para sua seleção. Em última instância, caberá 

ao CGR definir os processos que serão objeto do PGR. 

A Matriz BASICO(S) permite ranquear processos estratégicos de acordo com seu nível de 

impacto em uma organização, selecionando os mais relevantes, conforme 7(sete) critérios 

apresentados no Quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A matriz de priorização BASICO foi desenvolvida com base no balanço Custos x Benefícios x Exequibilidade, por Charles 

Kepner e Benjamin Tregoe, em 1981, e é uma ferramenta da Qualidade que funciona para determinar os processos que 
apresentam maior prioridade, dentro de critérios pré-estabelecidos e procura contemplar todos os tipos de clientes da 
organização. 
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CRITÉRIOS DESCRIÇÃO REGRA 

Benefícios para a 

organização 

Impacto que o processo tem para os 

resultados da organização.  

Quanto mais vantagens estiverem 

associadas a um processo, maior nota 

ele recebe e quanto menos vantagens, 

a nota atribuída é menor.  

Abrangência 

dos resultados 

Total de servidores/colaboradores da 

organização que serão beneficiados 

com as melhorias do processo.  

Quanto maior o número de pessoas 

impactadas, maior deve ser a nota e 

quanto menor o número, menor a nota. 

Satisfação dos 

servidores/ 

colaboradores 

O quanto um processo pode afetar 

a experiência dos 

servidores/colaboradores.  

Quanto mais o processo impactar 

positivamente na satisfação dos 

mesmos, maior a nota. Se menores os 

impactos, menor a nota. 

Investimentos 

necessários 

Recursos financeiros necessários para 

realizar o processo. Deve-se considerar 

o valor dispendido com a equipe 

envolvida, o custo dos materiais 

necessários, além do valor para sua 

execução. 

Se forem dispendidos muitos recursos 

no processo, ele deve receber uma nota 

mais alta. Do contrário, ele deve receber 

nota mais baixa. 

Cliente externo 

(usuário final) 

Grau de impacto do processo na 

satisfação do usuário final.  

Quanto mais positivo for o impacto do 

resultado do processo no usuário final, 

maior a nota atribuída. Quanto menor o 

impacto, menor a nota. 

Operacionalização Grau de facilidade em realizar o 

processo, ou seja, a sua viabilidade 

técnica. O processo pode ser mais ou 

menos difícil de ser conduzido devido a 

restrições legais, falta de domínio de 

tecnologia, alta resistência às 

mudanças etc. 

Quanto mais fácil for executar o 

processo, maior nota. Quanto mais 

difícil, menor a nota.  

Segurança Contempla riscos de integridade, ou 

seja, aqueles relativos a ações ou 

omissões que possam favorecer a 

ocorrência de fraudes ou atos de 

corrupção.  

Quanto maior a exposição à quebra de 

integridade, maior nota o processo 

recebe. Quanto menos exposto, uma 

nota menor. 

Matriz de priorização de processos aplicada ao PGR 

a. A ferramenta possui pontuação com notas de 1 a 5 que serão aferidas durante a 

análise dos processos.  

b. Após a avaliação de todos os critérios é feito o somatório de cada uma das opções 

consideradas e a hierarquização é definida em função dos totais obtidos.  

c. Os processos em que a pontuação do critério Segurança (S) for maior ou igual a 3 

deverão ser considerados prioritários, independentemente da pontuação total obtida.  

d. No caso de empate, o item Segurança (S) será utilizado como critério de desempate e 

subsequentemente, Cliente externo (usuário final) (C). 

 

https://www.euax.com.br/c/aprenda-a-usar-experiencia-dos-colaboradores-para-promover-mudancas/
https://www.euax.com.br/c/aprenda-a-usar-experiencia-dos-colaboradores-para-promover-mudancas/


                                    P á g i n a  | 43 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE – OT N.º 02/2020 (Versão 3 – Fevereiro/2022) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRICO DE REVISÕES 

 
 

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO 

1 20/11/2019 Elaboração do Documento 

 

 
QUADROS 

 

QUADRO DESCRIÇÃO 

Quadro 1 PONTO e Descrição do critério Benefícios para a 
organização  

Quadro 2 PONTO e Descrição do critério Abrangência dos 
resultados 

Quadro 3 PONTO e Descrição do critério Satisfação dos 
servidores/colaboradores 

Quadro 4 PONTO e Descrição do critério Investimento necessário 

Quadro 5 PONTO e Descrição do critério Cliente externo (usuário 
final) 

Quadro 6 PONTO e Descrição do critério Operacionalização 

Quadro 7 PONTO e Descrição do critério Segurança 

Quadro 8 Exemplo da matriz BASICOS 

 
 

 
 

MÉTODO DE 
HIERARQUIZAÇÃO DE 

PROCESSOS 
B.A.S.I.C.O.S. 

Novembro 2019 

https://rockcontent.com/blog/endomarketing/
https://rockcontent.com/blog/endomarketing/


                                    P á g i n a  | 44 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE – OT N.º 02/2020 (Versão 3 – Fevereiro/2022) 

MÉTODO DE HIERARQUIZAÇÃO DE PROCESSOS 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Programa de Gestão de Riscos (PGR) foi instituído na Bahia por meio da Portaria da Secretaria 
da Fazenda - SEFAZ nº 162, de 13/08/2018, sob a coordenação da Auditoria Geral do Estado 
(AGE).  

As atividades de qualquer organização envolvem riscos que, se não gerenciados 
adequadamente, podem se materializar e comprometer sua capacidade de gerar, preservar ou 
entregar valor e ainda favorecer ou facilitar práticas de corrupção, fraudes, conflito de interesses 
e nepotismo.  

Assim, é dever de todo gestor estabelecer, manter, monitorar e aprimorar o sistema de gestão 
de riscos e controles internos com vistas à identificação, avaliação, tratamento, monitoramento 
e análise crítica de riscos que possam impactar os objetivos organizacionais e o cumprimento de 
sua missão institucional. 

A gestão de riscos é, portanto, um processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado 
e monitorado pela alta administração, que contempla atividades de identificar, avaliar e gerenciar 
potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável 
quanto à realização de seus objetivos. 
 
Uma etapa importante na Gestão do risco é a identificação e escolha dos processos a serem 
objeto de análise do PGR. Preferencialmente, devem ser pré-selecionados processos que 
possuam as seguintes características:  
 

 Adesão à missão institucional ou a razão de existência da unidade;  

 Adesão aos objetivos estratégicos;  

 Relação com a atividade-fim (finalística) do órgão;  

 Possuam fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção; 

 Possuam indicadores. 

 
A matriz de priorização BASICO foi desenvolvida com base no balanço Custos x Benefícios x 
Exequibilidade por Charles Kepner e Benjamin Tregoe em 1981 e é uma ferramenta da qualidade 
que funciona para determinar os processos que apresentam maior prioridade, dentro de critérios 
pré-estabelecidos e procura contemplar todos os tipos de clientes da organização. 

Visando promover a identificação e hierarquização dos processos mais críticos e prioritários com 
vistas à implantação do PGR na organização, utilizou-se como referência a Matriz BASICO por 
tratar-se de uma ferramenta simples e de fácil entendimento que utiliza planilha eletrônica para 
sua configuração. Nesta matriz foi acrescentado o critério (S) Segurança, com o objetivo de 
contemplar os riscos à integridade, ou seja, aqueles relacionados à possibilidade de ocorrência 
de fraudes e atos de corrupção. 

A ferramenta permite a hierarquização dos processos dentro da organização, selecionando os 
mais relevantes, conforme 7 (sete) critérios que compõem a sua matriz:  
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(B) Benefícios para a organização  
(A) Abrangência dos resultados  
(S) Satisfação dos servidores/colaboradores  
( I ) Investimento necessário  
(C) Cliente externo (usuário final) 
(O) Operacionalização 
(S ) Segurança 
 
 

2. CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO 

 

2.1. Benefícios para a organização (B): refere-se ao impacto que o processo analisado 
tem para os resultados da organização. Quanto mais vantagens estiverem associadas 
a um processo, mais pontos ele deve marcar. Quanto menos vantagens associadas, 
menos pontos devem ser atribuídos.  

 

PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 extrema importância ou até mesmo essencial para a finalidade da organização 

4 benefícios significativos e podem gerar inovação tecnológica e otimização de 
recursos 

3 benefícios razoáveis para a organização através das mudanças que propõe 

2 traz  algum benefício operacional, que pode ser considerado e quantificado 

1 traz  pouco benefício, embora contribua de alguma maneira para a organização 

Quadro 1 
 

2.2. Abrangência dos resultados (A): representa o total de servidores/colaboradores da 
organização que serão beneficiados com as melhorias do processo. Quanto maior o 
número de pessoas impactadas (abrangência), maior deve ser a pontuação. Quanto 
menor o número de pessoas impactadas menor deve ser a pontuação. 

Quadro 2 

2.3. Satisfação dos servidores/colaboradores (S): Considera o quanto um processo 
pode afetar positivamente a experiência dos servidores/colaboradores. Quanto mais 
o processo impactar positivamente na satisfação dos servidores/colaboradores que 
serão afetados por ele, maior a pontuação recebida. Quanto menores os impactos, 
menor a pontuação recebida. 

2.4.  

PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 abrangência total, de 70% a 100% dos  servidores/colaboradores da organização 

4 abrangência grande, de 40% a 70%  dos  servidores/colaboradores da organização 

3 abrangência razoável, de 20% a 40%  dos  servidores/colaboradores da 
organização 

2 abrangência pequena, de 5% a 20%  dos  servidores/colaboradores da organização 

1 abrangência mínima, até 5%  dos  servidores/colaboradores da organização 

https://rockcontent.com/blog/endomarketing/
https://www.euax.com.br/c/aprenda-a-usar-experiencia-dos-colaboradores-para-promover-mudancas/
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PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 impacto acentuado na satisfação do servidor/colaborador, afetando-o diretamente 

4 impacto grande na satisfação do servidor/colaborador diretamente afetado e isso 
é ativamente reconhecido pelos colegas de trabalho 

3 impacto médio na satisfação do servidor/colaborador diretamente afetado e isso é 
reconhecido pelos colegas de trabalho 

2 impacto razoável na satisfação do servidor/colaborador diretamente afetado, mas 
isso não é reconhecido pelos colegas de trabalho 

1 impacto pequeno na satisfação do servidor/colaborador diretamente afetado, mas, 
ainda assim, pode contribuir de alguma forma no desenvolvimento da organização 

Quadro 3 
 

2.5. Investimentos necessários (I): relaciona-se aos investimentos necessários para 
realizar o processo. Ao avaliar o processo, deve-se considerar o valor dispendido com 
a equipe envolvida, o custo dos materiais necessários, além do valor para sua 
execução. Se forem dispendidos muitos recursos no processo, ele deve receber uma 
pontuação mais alta. Do contrário, se for necessário dispender poucos recursos, ele 
deve receber uma pontuação mais baixa. 

 
 

PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 demanda altíssimo recurso para sua execução 

4 requer alto recurso para sua execução 

3 demanda médio recurso para sua execução 

2 requer baixo recurso para sua execução 

1 demanda baixíssimo recurso para sua execução 

Quadro 4 

2.6. Cliente externo (usuário final) (C): considera o grau de impacto do processo na 
satisfação do usuário final. Quanto mais positivo for o impacto do resultado do 
processo no usuário final, maior a pontuação que deverá ser atribuída. Quanto menor 
o impacto, menos pontos. 
 

PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 impacto muito grande na satisfação do usuário final 

4 impacto grande na satisfação do usuário final e nos processos de apoio 

3 impacto médio na satisfação do usuário final e nos processos de apoio 

2 impacto pequeno na satisfação do usuário final e nos processos primários 

1 impacto na satisfação do usuário final 

Quadro 5 
 

2.7. Operacionalização (O): refere-se ao grau de facilidade em realizar o processo, ou 
seja, a sua viabilidade técnica. Quanto mais fácil for executar o processo, mais pontos 
ele deve receber. Quanto mais difícil for executar o processo, menos pontos ele deve 
receber. O processo pode ser mais ou menos difícil de ser conduzido por causa de 
fatores como restrições legais, falta de domínio de tecnologia, alta resistência às 
mudanças etc. 
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PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 a organização conta com muitas facilidades para o desenvolvimento do processo, 
pois há domínio da tecnologia requerida 

4 existe facilidade para desenvolver o processo e pode ser que haja a necessidade 
do auxílio de terceiros, mas que estão disponíveis 

3 há facilidade média e nesse caso depende do conhecimento de tecnologia e 
também da disponibilidade de aquisição de recursos necessários 

2 o processo é de difícil execução, pois depende de mobilização interna da 
organização, incluindo decisões e mudanças de cultura 

1 muito difícil realizar o processo, porque sua operacionalização depende de ações 
e decisões que vão além da organização 

Quadro 6 

2.8. Segurança (S): refere-se à possibilidade de quebra de integridade, ou seja, aqueles 
que possuam fragilidades que favoreçam a ocorrência de fraudes e atos de 
corrupção, englobando situações como recebimento/oferta de propina, desvio de 
verbas, fraudes, abuso de poder/influência, nepotismo, conflito de interesses, uso 
indevido e vazamento de informação sigilosa e práticas antiéticas. Quanto maior a 
exposição à quebra de integridade, mais pontos ele deve receber. Quanto menos 
exposto, menos pontos ele deve receber.  

 

PONTO DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

5 Tem fortíssima vinculação com interesse privado (concessão de licenças, 
permissões e aplicação de multas) ou acesso a informações privilegiadas  

4 Tem forte vinculação com interesse privado (concessão de licenças, permissões e 
aplicação de multas) ou acesso a informações privilegiadas 

3 Tem média vinculação com interesse privado (concessão de licenças, permissões 
e aplicação de multas) ou acesso a informações privilegiadas 

2 Tem fraca vinculação com interesse privado (concessão de licenças, permissões e 
aplicação de multas) ou acesso a informações privilegiadas 

1 Não possui vinculação com interesse privado (concessão de licenças, permissões 
e aplicação de multas) ou acesso a informações privilegiadas 

Quadro 7 

3. AVALIAÇÃO FINAL 

Após a avaliação de todos os critérios é feito o somatório de cada uma das opções consideradas 
e a hierarquização é definida em função dos totais obtidos. O processo que totalizar o maior valor 
deverá ser priorizado e assim sucessivamente. Os processos em que a pontuação do critério 
Segurança (S) for maior ou igual a 3 deverão ser considerados prioritários, independentemente 
da pontuação total obtida. 

4. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

No caso de empate, o item Segurança (S) será utilizado como critério de desempate e 
subsequentemente, o item Cliente externo (usuário final) (C). 
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5. CONFIGURAÇÃO DA MATRIZ-BASICOS 

 

 

 

 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO PROCESSOS  

PROCESSO 
PONTUAÇÃO 

TOTAL 
PRIORIDADE 

B A S I C O S 

Alfa 4 2 2 3 4 4 2 21 2º 

Beta 3 2 1 3 5 3 4 21 1º 

Gama 3 5 1 4 1 1 1 16 3º 

Delta 2 1 2 3 1 1 1 11 4º 

Quadro 8 

 

 

Somatório 
dos itens 

 

Resultado da avaliação 

Identificação 
do processo 

Processo a 
ser priorizado 

 


