
Guia de  
Orientação à Análise Ex Ante 

de Políticas Públicas 
 

Gestão de Riscos 



Sumário 
• Contexto da Administração Pública 

• Maior cobrança pela sociedade de resultados 

• Cenários de restrição fiscal 

• Referenciais recentes para melhoria da Gestão Pública 

• Gestão de Riscos 
 



• Sociedade cobra resultados dos Estados 
 

 Instabilidades sociais, geopolíticas e econômicas mundiais 

 Crescimento de movimentos extremistas (Al-Qaeda, Talibã, ISIS,  

     Boko Haram) 

 Primavera Árabe e a crise de refugiados 

 Crises econômicas cíclicas do capitalismo e atuação dos Banco Centrais 

 Incertezas sobre o futuro do livre comércio e seus blocos econômicos 



• Cenários de médio prazo de restrição fiscal 
 

 
 Redução de vantagens competitivas (bônus demográfico) 

 Incerteza sobre taxas de crescimentos mundiais mais robustos 

 Níveis de déficit fiscal nacional e de endividamento das famílias 

 Emenda Constitucional 95 



• Referenciais para melhoria da Gestão Pública 
 

 
 Dec. 83.740/79 – Programa Nacional de Desburocratização 

 Dec. 3.335/00 – Institui o Comitê Interministerial de Desburocratização 

 Dec. 5.378/05 – Institui o Programa GESPUBLICA 

 Dec. 6.932/09 – Institui a Carta de Serviços ao Cidadão 

 Dec. 8.936/16 – Institui a Plataforma de Cidadania Digital 

 Dec. /17– Conselho Nacional para a Desburocratização – Brasil Eficiente 



• Referenciais para melhoria da Gestão Pública 
 

 
 2013/14 - Referencial básico de Governança Pública do TCU 

 2015 – Guias de integridade pela CGU 

 2016 - Referencial de combate à fraude e à corrupção do TCU 

 2016 - IN MP/CGU nº 01 – Controles, gestão riscos e governança 

 2017 – Guias de Orientação à Análise Ex Ante e Ex Post de Pol. Públicas 



I. promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos  
II. institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos  
III. promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas 

práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos  
IV. garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à 

condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público  
V. promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e 

pelos controles internos  
VI. promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes 

públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das informações  
VII. aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e 

institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos  
VIII.supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a 

prestação de serviços de interesse público  
IX. liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, 

oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação no órgão ou entidade  
X. estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de alçada ao 

nível de unidade, política pública, ou atividade  
XI. aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para 

gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão  
 

Comitê de Governança, Riscos e Controles - Competências 



Gestão de Riscos 
Conceitos Básicos 

Objetivos 

Meta ou propósito que se deseja 
alcançar de forma a se obter êxito 
no cumprimento da missão e no 

alcance da visão de futura da 
organização  



Objetivos 
Objetivos Estratégicos, Táticos & Operacionais 

 

 



Conceitos Básicos 

Riscos 

Possibilidade de ocorrência de um 
evento que tenha impacto no 
atingimento dos objetivos da 

organização 



Conceitos Básicos 
Controles 



Conceitos Básicos 

Controles 

Processo que contempla um conjunto de regras, 
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas 
informatizados, conferências e trâmites de documentos e 

informações, entre outros, operacionalizados de forma 
integrada, destinados a enfrentar os riscos e fornecer 

segurança razoável de que os  
objetivos serão alcançados 



Gestão de Riscos 
Qual é o objetivo da gestão de riscos? 

Permitir o tratamento adequado dos  eventos 
(riscos e oportunidades), de forma a melhorar a 
capacidade de construir valor, proporcionando 
serviços mais efetivos, eficientes e eficazes, 
considerando também valores como equidade e 
justiça. 



Conceitos Básicos 

Framework 

Metodologia 

PDCA 

Coso ERM (2004/2017) 
Orange Book (2001/2004) 
NBR ISO 31000 (2009/2017) 



NBR ISO 31000 



  Identificando Riscos 

Brainstorm 

 

 

 

Mapeamento de Processos 

 

 

 

Método Delphi 

 

 

 

Matriz SWOT 

 

 

 



Quantitativo x Qualitativo 

Fonte: COSO, 2012 

Comparação entre as técnicas de mensuração do risco 
Técnica Vantagens Desvantagens 

Qualitativa 

• Relativamente rápida e fácil 
• Fácil compreensão, não requer treinamento em 
técnicas sofisticadas de análise quantitativa 
• Fácil de se extrapolar para avaliações que não se 
restrinjam apenas a impacto financeiro e 
probabilidade, tais como vulnerabilidade, 
velocidade e persistência do impacto, impacto não 
financeiro, segurança, reputação, etc 

• Provê diferenciação limitada entre os níveis de 
risco (ex: muito alto, alto, médio e baixo) 
• Imprecisa - eventos de risco que apareçam dentro 
do mesmo nível de risco podem apresentar 
diferenças consideráveis no valor de seus critérios 
• Limitação quanto à análise de custo-benefício das 
respostas ao risco 
 

Quantitativa 

• Permite agregação numérica levando em 
consideração as interações dos riscos 
• Permite análise de custo benefício na escolha das 
respostas ao risco 
• Permite que a alocação do capital para as 
atividades do negócio sejam baseadas no risco, 
visando um retorno ideal 
• Permite computar qual o requerimento de capital 
necessário para manter a solvência da organização 
em condições extremas 

• Consome muito tempo e recurso, especialmente 
na construção do modelo de avaliação 
• Pode implicar numa precisão maior que a realidade 
devido às incertezas dos valores de entrada 
• Presunções podem não ficar claras 
• A necessidade de escolha de medidas como dólar 
ou frequência anual pode resultar na negligência de 
impactos qualitativos 



Riscos 

Aceitar 
 

 

 

Mitigar 
 

 

 

Compartilhar 

 

 

 

Evitar 

 

 

 



Respostas aos riscos 
Aceitar 

Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade 
ou o grau de impacto dos riscos. Aceitar indica que o risco  
já esteja dentro das tolerâncias, mas deve ser monitorado 
para garantir que permaneça nos níveis aceitáveis. 

Mitigar 
São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o 
impacto dos riscos, ou mesmo ambos. Tipicamente, esse 
procedimento abrange qualquer uma das centenas de 
decisões do negócio no dia-a-dia. 

Compartilhar 
Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela 
transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do 
risco, como a terceirização de uma atividade ou a 
contratação de seguros. 

Evitar 
Implica em descontinuar as atividades que geram esses 
riscos. Evitar sugere que nenhuma opção de resposta tenha 
sido identificada para reduzir o impacto e a probabilidade 
do risco a um nível aceitável. 
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