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

coordenação da Auditoria Geral do Estado (AGE). Programas semelhantes já estão

implantados nos órgãos e entidades da União e em diversos Estados da Federação e

se constituem em uma metodologia reconhecida como boa prática de

aperfeiçoamento da gestão, cuja adoção vem sendo  recomendada pelos órgãos de

controle (TCU, CGU, TCEs, etc).

As atividades de qualquer organização envolvem riscos que, se não

gerenciados, podem se materializar e comprometer sua capacidade de

gerar, preservar ou entregar valor. A gestão de riscos é, portanto, um

processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e

monitorado pela alta administração, que contempla atividades de

identificação, avaliação e gerenciamento de potenciais eventos que

possam afetar a organização.

A Gestão de Riscos ajuda o gestor a antecipar, identificar e

lidar com situações de risco e a se preparar para enfrentá-los

da melhor maneira possível. Constitui-se, portanto, elemento

essencial para a boa governança, pois 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.

O que é o Programa de
Gestão de Riscos (PGR)?

Por que devemos
implantar a gestão de
riscos?

Quando o PGR
foi instituído?



VOCÊ SABIA?

Risco é a possibilidade de que um

evento afete negativamente o

alcance de objetivos

A Gestão de Riscos é   uma boa

prática que agrega valor a sua

organização

O PGR atenua riscos à Integridade,

ou sejam, ações ou omissões que

possam favorecer a ocorrência de

fraudes ou atos de corrupção

O PGR atua na prevenção de riscos

que podem afetar a reputação da

Organização

Atualmente na Bahia a Gestão de

Riscos é   uma recomendação dos

Órgãos de Controle, mas em breve

poderá ser uma imposição legal



Em primeiro lugar, tem de haver o interesse e patrocínio do dirigente máximo

de cada órgão ou entidade, aqui denominada de UA - Unidade Aderente, em

aderir voluntariamente ao PGR. A manifestação de interesse deve ser

encaminhada formalmente para a Auditoria Geral do Estado (AGE), que será

consultora da UA na execução do Programa.

O dirigente máximo da unidade aderente deve constituir um Comitê de Gestão de Riscos (CGR), via Portaria,

preferencialmente composto por três servidores, dentre os quais o Coordenador da Coordenação de Controle

Interno (CCI) ou unidade equivalente, que o coordenará; um representante da Assessoria de Planejamento e

Gestão (APG) ou unidade equivalente; e um representante da assessoria do dirigente máximo do órgão.

Além disso, deverão ser constituídos também Grupos de Trabalho (GTs), por meio de Portaria expedida pelo

dirigente máximo da UA, que deverão ser compostos por servidores responsáveis pelos objetos

selecionados para análise do PGR e que detenham conhecimento acerca dos seus aspectos técnicos, com

perfil, conhecimento e disponibilidade para participar de reuniões e desenvolvimento dos trabalhos. 

Na Bahia o PGR foi instituído e está disciplinado pela

Portaria SEFAZ n.º 162/2018, baseada na Norma ABNT

NBR ISO 31000:2018, que estabelece princípios e

diretrizes para a implantação da Gestão de Riscos e pelo

Guia Referencial do Programa de Gestão de Riscos.

(Orientação Técnica AGE SEFAZ n.° 01/2017). No

âmbito Federal a gestão de riscos está estabelecida na

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de

10/05/2016.

Qual o referencial
normativo do PGR?

Que estrutura deve ser criada em cada Órgão?

O  que cada Órgão
deve fazer para
aderir ao  PGR?



A AGE, por meio da Universidade

Corporativa da SEFAZ, disponibiliza

cursos sobre Gestão de Risco,

fundamentais para que os integrantes

do CGR e do GT se apropriem

adequadamente da metodologia

aplicada no trabalho.

A seleção do objeto a ser trabalhado no PGR deve ser

criteriosa e objetiva para que o escopo seja relevante para a

organização e esteja diretamente relacionado a sua

atividade-fim.

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; uma atividade; um determinado contrato ou um

processo organizacional.

O objeto será definido de acordo com as especificidades de

cada Órgão e deverão ser identificados com clareza seus

objetivos.

Qual o objeto da Gestão de Riscos?

E como se dá o
processo de
capacitação do PGR?



Compete ao GT o desenvolvimento dos trabalhos, com o apoio técnico da AGE que presta consultoria na

implantação do Programa através de equipe composta por auditores e técnicos que acompanham a UA até a

elaboração do Plano de Controle e seu monitoramento. A periodicidade das reuniões de trabalho,

preferencialmente semanal, será acordada no início das atividades. Ao CGR compete acompanhar todo o

processo e validar os produtos gerados.

A previsão é que a execução das etapas do PGR dure,

no máximo, 3 (três) meses. Esta estimativa pode variar

em função da disponibilidade dos membros do CGR, 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.

O patrocínio pelo dirigente máximo é de suma

importância. Ele deve estar convencido de que se trata

de uma metodologia que irá agregar valor e fortalecer

os mecanismos de governança do seu órgão.

Como os trabalhos são
desenvolvidos?

Qual o 
prazo de implantação do Programa?

O PGR utiliza algum Software?

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, para auxiliar

no processo de gerenciamento de integridade, riscos e

controle. A ferramenta é utilizada para registro, organização e

sistematização dos produtos resultantes das diversas etapas

do PGR. 



O papel da AGE é coordenar o Programa no âmbito de todo o Estado e atuar como consultor da UA. A sua

atuação no processo de análise de riscos 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. A AGE participa

do desenvolvimento de cada etapa, com a elaboração do Plano de Controle e seu monitoramento. A partir

daí, sua função passa a ser de supervisão técnica. Além disso, atua provendo as capacitações necessárias,

elaborando e divulgando as orientações técnicas e manuais, avaliando os produtos desenvolvidos em cada

etapa e monitorando o desenvolvimento geral do Programa.

A Listagem de Riscos, a Mensuração dos Riscos e o Plano de Controle. Mas nada disso será suficiente se não

houver, por parte da UA, um envolvimento efetivo no monitoramento do Plano de Controle e na difusão

interna da cultura da gestão de riscos.

Quais os principais produtos do PGR?

Qual o papel da AGE neste processo?



PASSO 2:
ANALISAR O RISCO

PASSO 1:
IDENTIFICAR
O RISCO

PASSO 3:
MENSURAR O

RISCO

PASSO 4:
DEFINIR RESPOSTA
AO RISCO

PASSO 6:
MONITORAR 
O RISCO

PASSO 5:
INSTITUIR MEDIDAS DE
CONTROLE

Passo a passo do PGR



Ficou com dúvidas?

Fale com a gente!

Alberto Queiroz: anqueiroz@sefaz.ba.gov.br

Ana Vasconcellos: avasconcellos@sefaz.ba.gov.br

Cristiane Carvalho: cveloso@sefaz.ba.gov.br

José Raimundo Mota: jmota@sefaz.ba.gov.br

Vítor Pinheiro Gonçalves: vitor.pinheiro@sefaz.ba.gov.br

3115-2587

3115-2538

Telefones AGE/GEPRE

Nossa equipe:

E-mail GEPRE

gepre@sefaz.ba.gov.br


