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I. CONCEITO E ABORDAGENS DE RISCOS  
Falar em riscos pode ter significados diversos. A palavra riscos pode impelir a se 

pensar em (1) perigos, ou em (2) atitudes possíveis, levando-se a refletir em ações 
responsivas, como também pode conduzir a raciocínios acerca de (3) incertezas (STEELE, 
2004).  Ao se falar em risco, uma série de conexões podem ser realizadas, portanto.   

O perigo de ocorrência de um fato ou da prática de um ato pode, portanto, 
conduzir as pessoas a considerarem certas questões. Por exemplo, entre outros fatores, 
os perigos advindos da poluição do ar levaram o governo de São Paulo a adotar o rodízio 
de veículos na cidade de São Paulo, com vistas a reduzir a quantidade de emissão de 
poluentes. Noutro exemplo, os dados de que os acidentes de trânsito têm ligação com 
o uso de álcool pelos motoristas levou o governo a instituir regras limitadoras e mesmo 
proibitivas da conjugação da prática de dirigir e do consumo de bebidas alcoólicas. 

Existem, portanto, situações que, acaso ocorram, podem expor pessoas e bens 
tutelados em geral à probabilidade de danos. Estes danos podem ocorrer em graus e de 
formas variadas. Da mesma maneira, para lidar com estes danos pode-se agir de 
variadas formas. É importante que se tenha em conta ainda que os danos são potenciais, 
ou seja, eles podem ou não ocorrer. Eles são uma probabilidade. E pode ser que eles 
ocorram acaso certas circunstâncias de confirmem. 

Há um outro ponto a se considerar ainda: muitas vezes, os danos têm potencial 
para se configurar, mas as pessoas, no ambiente em que reside a possibilidade do dano, 
não o consideram, não o levam em conta e preferem correr riscos de que tal lesão se 
materialize. É o que se passa, por exemplo, com quem bebe bastante bebida alcoólica e 
mesmo assim assume o risco de dirigir; este indivíduo expõe a perigo a sua vida e a de 
outras pessoas que trafegarem na pista em conjunto com ele pela possibilidade de 
causar acidentes. Noutro exemplo, num procedimento de compra pública, determinado 
setor pode correr o risco de não aprimorar uma especificação de um dado objeto e de 
continuar a realizar compras indesejáveis, sucessivamente. 

Com a introdução realizada sobre o tema é possível afirmar que o assunto riscos 
leva em conta tanto aspectos subjetivos, quanto aspectos objetivos. Isto é, falar de 
riscos pode implicar em se adentrar a questões ligadas a crenças, a valores e a 
percepções, à adoção de comportamentos, mas também pode remeter a assuntos 
ligados à previsibilidade, calculabilidade e a condutas responsivas. 

Considerar aspectos subjetivos do risco implica atentar que os riscos nem sempre 
estão expostos ou são “dados” pelo ambiente. Muitas vezes é da observação do meio e 
da percepção do ambiente e de seus componentes que o risco emerge. Há quem afirme, 
portanto, que os riscos são “construídos socialmente, por meio de processos de 
negociação e resolução de conflitos em cenários de aproximação de dados científicos e 
de regulação de audiências” (JASANOFF, 1998:94). 

Nesta perspectiva subjetivista do risco o papel do gestor é de observador atento, 
de acurado intérprete, capaz de extrair do contexto as práticas, os efeitos e os processos 
históricos advindos dos riscos e de seus consectários.  



 

 

1. Por exemplo: como uma dada unidade administrativa lida com as 
contratações mal sucedidas?  

2. Existe um diálogo entre o setor beneficiário da aquisição ou da 
contratação, apto a promover a melhoria de contratações futuras? 

3. A prerrogativa de fiscalização e de apenamento dos próprios 
contratos vem sendo adequadamente exercida ? 

4. Há uma aferição do porquê do insucesso da aquisição? 
5. Há informações acerca da experiência de compra por outras 

unidades administrativas? 
Falar de risco é, portanto, falar de situações contextuais. Não se pode negar 

a necessidade de se olhar o ambiente em torno do qual o risco existe. Não se pode 
deixar de observar que há riscos aos quais se dá relevância e outros aos quais não 
se dá relevância. Muitas vezes saber o porquê de se desprezar certos riscos e de 
se atentar para outros auxilia no encontro de soluções para se lidar com o tema. 
A visão em torno dos riscos deve ser integrativa dos aspectos objetivista e 
subjetivista (ZINN, 2008). 

Mas, o que observar? Olhar o ambiente é focar em diversas coisas: nas 
pessoas, nas práticas, nos processos, na cultura, nos valores, entre outras. Um 
exemplo pode auxiliar na compreensão do que se afirma: Numa dada unidade 
administrativa em que é predominante a colaboração de mães, é provável que 
processos ligados à flexibilidade da jornada de trabalho colaborem no aumento 
do grau de produtividade, em detrimento de uma jornada de trabalho fixa e 
imutável. O risco de baixa produtividade pode ser mitigado com flexibilização da 
jornada de trabalho.  

Noutro exemplo, adquirir por meio de contrato de duração continuada, 
produto que tem seu preço atrelado ao dólar, pode não ser viável em tempos de 
instabilidade da moeda pelos riscos de sucessivas revisões contratuais. Nesse 
caso, talvez a melhor opção seja realizar compras únicas, estocando o produto. 

Um terceiro exemplo pode ainda aclarar a compreensão do leitor: é possível 
que um dado serviço tenha aceitação num certo local da cidade e que não tenha 
em outro local da mesma cidade, por questões ligadas a hábitos dos moradores. 
Assim, conhecer a demanda de serviços por região, considerando a cultura dos 
habitantes e a demanda pelos serviços pode levar a contratações mais econômicas 
e uma distribuição mais eficiente dos recursos postos à disposição dos cidadãos.  

Assim, um posto de saúde de um bairro na zona sul de uma cidade 
possivelmente demandará uma categoria de serviços diferente em relação a um 
posto da saúde da periferia, em termos quantitativos e qualitativos (variedade), 
pois é possível que nas regiões de periferia o número de cidadãos que se utiliza 
dos serviços públicos seja maior do que o número de cidadãos da zona sul que, em 
geral, fazem uso de plano de saúde e procuram os postos para questões menores, 
tais como campanhas de vacinação. A distribuição de produtos, a quantidade de 
profissionais alocados em um e em outro posto deve ser distinta. Agir assim reduz 
riscos de prática antieconômica, além de adequar a prestação dos serviços à 
efetiva demanda. 



 

 

É mais fácil e também mais corriqueiro abordar os riscos com ênfase em seus 
aspectos objetivistas. Assim, é comum se falar em fatos pretéritos ocorridos, se 
obter dados estatísticos de ocorrência, se relatar freqüência e, com base neste 
histórico, elencar um rol de ações possíveis.  Desta forma, tenta-se antever os danos e 
criar tanto medidas preventivas, quanto medidas repressivas ou mesmo reparadoras 
dos danos. 

São perguntas relevantes para uma análise objetivista do risco, entre outras: 
1. Isso já aconteceu antes? 
2. Com que freqüência isso se repete? 
3. Existe algum fato ou ato ligado à ocorrência deste perigo? 
4. Como historicamente se vem agindo diante do perigo? 
5. Qual a extensão do dano? 
6.  Existe reparação ao dano? 
7. Como evitá-lo? 
8. A reparação satisfaz o lesado? 
9. Há meios menos onerosos de promover a reparação? 
 
O certo é que o objetivo, ao se lidar com os riscos, é tentar estabelecer medidas 

de controle, de modo a evitar a ocorrência das situações indesejáveis, ou estabelecer 
medidas compensatórias, de ressarcimento, entre outras. A finalidade maior, será 
sempre, no entanto, “fornecer segurança razoável de que a organização atingirá seus 
objetivos e missão” (art. 4º, IN MP/CGU 01/2016)   

  
II. RISCOS  E CONTROLES INTERNOS  
 
Nos termos da IN MP/CGU nº 01/2016 “Os controles internos da gestão se 

constituem na primeira linha (ou camada) de defesa das organizações públicas para 
propiciar o alcance de seus objetivos”.  

É preciso que se diga que os controles internos não são somente aqueles exercidos 
pelo setor, dentro da unidade administrativa, destinado às auditorias internas e 
orientações. Ao utilizar-se do termo controles internos a menção é a todas as 
estratégias, processos e medidas de gerenciamento de riscos integrantes da gestão. 
Com efeito, pontuou o TCU:  

 
Gestão de riscos e controles internos diz respeito à identificação, avaliação e 

endereçamento dos riscos, incluindo o seu devido tratamento pela instituição de 
adequados controles internos. Controle interno é um processo integrado pela direção e 
funcionários envolvidos, estruturado para enfrentar os riscos e fornecer segurança 
razoável de execução ordenada, ética, econômica e eficaz, cumprimento das obrigações 
de accountability, cumprimento das leis e regulamentos e salvaguarda de recursos 
contra perdas, mau uso e dano.  (TCU. Ac. nº 847\2017. Relator: Min. Benjamim Zymler. 
Sessão de 03.05.2017)  

 
Assim, a gestão de riscos é tarefa destinada à alta gestão da entidade, que deve se 

valer daqueles que detenham as habilidades necessárias à compreensão das situações 



 

 

perigosas, indesejadas ou potencialmente lesivas, bem assim ao estabelecimento 
dos controles internos necessários, isto é, fiscalização, fixação de regras, 
estabelecimento de processos de investigação, de processos punitivos, entre 
outros. Atente para a afirmação do TCU, a saber: 

A alta administração é responsável por viabilizar e garantir o adequado 
funcionamento da gestão de riscos de TI, com o estabelecimento de diretrizes, 
criação de estruturas, se necessário, e a definição de papéis e responsabilidades. 
Cabe também à alta administração estabelecer os níveis de risco aceitáveis para 
subsidiar o processo de tomada de decisão, sobretudo as de nível estratégico. 
(TCU. Processo nº 008.127\2016-7. Plenário. Relator: Marcos Bemquerer Costa. 
Sessão de 03.05.2017)   

Uma observação é necessária: apesar de o planejamento acerca dos riscos 
ser tarefa destinada à alta gestão; a execução dos controles internos deve ser 
realizada em todos os níveis da entidade. Quer dizer, mapear e gerir riscos é tarefa 
a ser realizada em âmbito geral, em toda a entidade. Como isto deve ser feito, é 
plano da alçada da alta gestão.  Mas, como implementar os controles internos? 
Ainda que de maneira genérica, a IN 01/2016 MP/CGU dá a resposta ao afirmar 
que “os controles internos devem ser implementados como “uma série de ações 
que permeiam as atividades da organização” – art. 5º, IN 01/2016 MP/CGU. 

Esclareça-se, por oportuno que as atividades do Setor de Controle Interno 
não se confundem com a Gestão de Controles Internos. O primeiro é um Sistema, 
cujas atribuições estão definidas no artigo 74 da Constituição da República.  O 
segundo é atividade de gestão, destinada à cúpula da organização e cuja aplicação 
está disseminada em todas as esferas da entidade – vide artigo 7º, IN 01/2016, 
MP/CGU.  

Não obstante, é perfeitamente possível que a unidade administrativa decida 
pela nomeação de um Comitê de gestão Riscos, com uma estrutura 
multidisciplinar, hábil a englobar diversas características necessárias ao 
desempenho das funções inerentes à identificação, parametrização e mitigação 
de riscos.  

É possível também que se estabeleça, dentro da estrutura dos órgãos e 
entidades, uma espécie de 2ª instância, destinada à revisão, supervisão e 
monitoramento dos controles internos. É o diz o artigo 6º da IN 01/2016 MP/CGU, 
que, pela sua relevância, merece ser citado: 

Art. 6º Além dos controles internos da gestão, os órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal podem estabelecer instâncias de segunda linha (ou 
camada) de defesa, para supervisão e monitoramento desses controles internos. 
Assim, comitês, diretorias ou assessorias específicas para tratar de riscos, 
controles internos, integridade e compliance, por exemplo, podem se constituir 
em instâncias de supervisão de controles internos. 

 
Atente que o próprio setor ou os próprios instrumentos de controles 

internos devem estar sendo revisados, com vistas a aferir sua adequação e 
suficiência à finalidade a que se destinam. 

III. ASPECTOS SUBJETIVOS DO MAPEAMENTO DE RISCOS  



 

 

Voltando à delimitação do escopo acerca do tema, no mapeamento de riscos 
deve-se atentar para o ambiente da unidade administrativa, focando tanto nas 
características das pessoas que o compõem, das organizações com que a unidade 
administrativa se relaciona, das trocas presentes no ambiente, nos valores e crenças 
nele disseminados, quanto nos dados estatísticos prontos acerca do ambiente em seus 
aspectos subjetivos e objetivos.  São perguntas relevantes para se conhecer o ambiente 
e seus riscos: o que se produz? Como se produz? Em que circunstâncias? Com quais 
finalidades? Quais as crenças em torno das atividades? Quais as características culturais 
do ambiente? O que colabora e o que atrapalha na produção? Quais os perigos ao 
exercício das atividades? Se o perigo se configurar, quais as conseqüências dele 
advindas? –   entre outras questões. 

Estas informações podem tanto estar prontas quanto ser produzidas. Quer dizer, 
o gestor não precisa esperar dados prontos para mapear riscos. Com base em dados por 
ele levantados é possível estimar freqüências, observar características importantes 
acerca do ambiente, das práticas e dos processos em geral ali realizados.  Exemplos 
servem para clarear o que aqui se afirma.    

Ex. 1: Levantar histórico de quantitativos adquiridos em contratos administrativos 
pretéritos pode auxiliar a unidade administrativa a entender a sua demanda, orientando 
a aquisição e permitindo adequado tratamento para com o dinheiro do setor. 

Ex. 2: Conhecer as características de um dado serviço, com base em contratações 
pretéritas e relatos de outras contratantes pode auxiliar no mapeamento de situações 
de risco ligadas à má-execução e à inexecução, conduzindo ao estabelecimento de 
cláusulas contratuais mitigadoras de tais riscos. 

Ex. 3: Mapear a repercussão das sanções aplicadas pela Administração pode 
auxiliar a compreender o comportamento do contratado, colaborando no 
aperfeiçoamento destas cláusulas contratuais, na eficácia dos processos administrativos 
punitivos e na melhoria das contratações. Os riscos de inexecução do objeto contratual 
são mitigados com medidas tais. 

O trabalho do gestor de riscos deve ser, assim, de garimpeiro, de observador 
atento, de historicista rigoroso. É que falar de riscos é falar de futuro, olhando tanto 
para o passado quanto para o presente. É preciso também sistematizar a ação do gestor, 
para que o resultado de sua pesquisa, de seu mapeamento de riscos seja confiável. É 
preciso despir-se de impressões e de juízos prévios, sendo fiel, em suas interpretações, 
aos dados que se obteve no ambiente. É preciso questionar a própria interpretação, 
indagando se há confiabilidade na pesquisa realizada. O gestor de riscos deve ser, 
portanto, alguém que se proponha a olhar para a Administração  sem paixões, sem 
preferências, com a intenção de ser útil à Administração no mapeamento dos perigos a 
que ela está exposta. É preciso explorar as conseqüências possíveis dos eventos 
danosos, tentando antevê-las acaso não haja informações suficientes acerca de fatos 
passados. 

O gestor de riscos deve saber lidar com as informações e também com a falta 
delas. Deve ser organizado, arquivar suas pesquisas, guardar e orientar à guarda de 
papéis e documentos em geral. Deve debater com organizações congêneres, visando 
entender o ambiente e os riscos em geral nele presentes, deve ampliar, pela partilha de 
experiências o conhecimento acerca dos riscos e as ações mitigantes adotadas. 



 

 

Considerando o papel de orientador e mesmo de apoio que o membro ou o comitê 
de gestão de riscos deve assumir, é preciso gerar documentos de instrução dos 
colaboradores, ensinando-os sobre os riscos, como mapeá-los, como evitá-los e, 
diante da ocorrência, como mitigar seus efeitos. Relatórios, formulários, check lists 
devem ser elaborados com vistas a permitir um conhecimento dos riscos, 
propiciando o adequado tratamento. Cláusulas contratuais devem ser redigidas 
para evitá-los ou compensar pela sua materialização, procedimentos 
fiscalizatórios devem ser implantados, medidores desenvolvidos e processos de 
prevenção desencadeados.     

Importante registrar que em âmbito federal é de responsabilidade do 
dirigente máximo de cada órgão ser o responsável pela estratégia de organização 
e pela estrutura de gerenciamento de riscos, sendo seu papel estabelecer o 
monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão.  Isto 
consta da Instrução Normativa conjunta nº 01, de 2016,  elaborada pela CGU – 
Controladoria Geral da União e pelo MPOG – Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Mas, acaso todas estas medidas instrutivas já tenham sido adotadas e, ainda 
assim, os riscos se verificarem, é necessário, por meio de auditoria interna, aferir 
os porquês, identificar responsáveis e, se for o caso, pedir a punição do 
colaborador que, por ato culposo ou doloso, corroborou à configuração da 
situação de risco. A gestão de riscos é tema associado à governança e a 
implantação de sistemas de gestão de riscos vem sendo recomendada pelo TCU, 
tal como jurisprudência adiante: 

É recomendável ao Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais orientar os órgãos e entidades sob sua jurisdição, com sistemas 
integrados de gestão já implantados ou com implantação planejada, para que 
elaborem, aprovem formalmente e implementem processo de gestão de riscos de 
TI que considere os riscos associados à gestão e ao uso do sistema integrado de 
gestão, à semelhança das orientações do Cobit 4.1, PO4.8 - Responsabilidade por 
Riscos, Segurança e Conformidade, PO9.1 - Alinhamento da gestão de riscos de TI 
e de Negócios e PO9.6 - Manutenção e Monitoramento do Plano de Ação de Risco. 
TCU. Acórdão 2523/2012-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER 

 

IV. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS RISCOS  
Na análise do risco é importante a construção de 3 elementos, a saber: (1) 

Qual o objeto passível de risco? (2) Qual(is) o(s) perigo(s) que se supõe pode(m) 
ocorrer? e (3) Existe link entre o objeto e o(s) perigo(s) identificado(s)? Responder 
a estas indagações faz-se importante para se aferir se, de fato, os estudos estão 
centrados em riscos específicos e nos perigos deles decorrentes, com vistas a ser 
assertivo. 

Ter sempre à mão uma matriz de riscos é algo que também pode colaborar 
no adequado mapeamento e na gestão de riscos. A seguir é apresentada uma 
matriz de riscos, na qual se identificam os riscos, situações de possível 
materialização, efeitos para as partes contratantes, e possíveis mitigantes. 
Considerando que para fins de explicação identificar um objeto é algo que facilita, 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%2522gest%25C3%25A3o%2520de%2520riscos%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%2522gest%25C3%25A3o%2520de%2520riscos%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%2522gest%25C3%25A3o%2520de%2520riscos%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%2522gest%25C3%25A3o%2520de%2520riscos%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%2522gest%25C3%25A3o%2520de%2520riscos%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/%2522gest%25C3%25A3o%2520de%2520riscos%2522/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/1
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considerou-se uma matriz de riscos num contrato de parceria público-privada para 
construção, operação e manutenção de uma rodovia. 

   

Tipo de 
risco 

Aloca
ção 

Meios 
de 
materializaçã
o 

Efeit
os para o 
contratado 

Efeitos 
para o 
contratante 

Miti
gantes 

1. 
Político 

Admi
nistração 

Mudan
ça de 
programa, 
encerrament
o do projeto, 
corrupção 

Imag
em 
negativa, 
perda do 
contrato, 
reparação 
de danos, 
responsabil
ização 

Perda 
de 
legitimidade, 
perda do 
contrato, 
reparação de 
danos, 
responsabiliza
ção 

Ree
quilíbrio, 
garantias, 
seguro 

2. De 
força maior 
ou caso 
fortuito 

Partil
hado 

Natural
, social, 
calamidades 

Atras
os, 
impossibili
dade de 
execução, 
etc. 

Atrasos, 
dano 
material, 
necessidade 
de 
readequação 
de projeto, 
entre outros. 

Cont
ratar 
seguro 

De 
construção 

Partic
ular 

Atrasos
, alterações e 
falhas 

Poste
rgação de 
receitas, 
aumento 
de custos e 
de 
investimen
tos 

Posterg
ação de 
benefícios 
sociais e 
econômicos, 
aumento de 
custos, 

Cont
ratar 
seguro. 
Pode 
haver 
previsão 
de 
reequilíbri
o em 
dadas 
situações  

3. 
Financeiro 
ou 
macroenômi
co 

Partic
ular  

Alteraç
ão de custos, 
variação 
cambial, 
inflação, 
entre outros 

Perd
a ou 
redução da 
receita 
estimada  

Aument
o de custos 
previstos. 

Ree
quilíbrio, 
reajuste, 
garantias 
de 
pagament
o 

4. 
Operacional  

Partic
ular 

Qualida
de do serviço, 

Nece
ssidade de 
novos 

Aument
o do tempo 
para obtenção 

Ree
quilíbrio 
econômic



 

 

obsolescênci
a técnica 

investimen
tos para 
adequação 

do benefício 
decorrente do 
contrato 

o-
financeiro 

5. De 
mercado 

Partil
hado  

Reduçã
o ou 
aumento da  
demanda  

Read
equação  

Compen
sação ao 
contratado ou 
partilha de 
excedentes 

Defi
nir no 
contrato 
limites 
que 
devem ser 
suportado
s apenas 
pelo 
contratad
o e 
patamare
s para 
partilha 
de 
excedente 

6. 
Jurídico 

Admi
nistração 

Mudan
ça de regras, 
de tributos, 
superveniênc
ia de decisão 
judicial que 
modifique o 
contratado, 
rescisão 
contratual, 
alteração 
contratual 
unilateral 

Aum
ento de 
custos, 
prejuízo 
financeiro, 
perda de 
receitas 

Aument
o de custos e 
adiamento 
dos benefícios 
advindos do 
contrato 

Ree
quilíbrio, 
indenizaçã
o, 
aplicação 
de 
sanções 
administr
ativas 

Quadro 1. Tipos de riscos em contratos de infraestrutura, efeitos e 
mitigantes. 

Fonte: a autora. 
       
Observe que a maioria dos riscos constantes da matriz  têm um fundo de 

natureza econômica ou jurídica (LIMA; COELHO, 2015) e que as medidas 
mitigantes tentam promover compensações financeiras pela contratação de 
seguros ou pelo deferimento de reequilíbrio econômico-financeiro pelo Poder 
Público. 

É que os riscos geralmente são abordados em contratos e se prestam a 
nortear o estabelecimento de cláusulas contratuais que, de alguma forma, se 
destinam à proteção de ocorrência desses riscos. Considerando que o impacto 
financeiro é um dos grandes temas que permeia a formalização das regras 



 

 

atinentes ao objeto, via de regra se trata dos contratos com este viés. Mas não se pode 
olvidar que muitos outros riscos de conseqüência distinta da financeira devem ser 
considerados ao se abordar os riscos. É o que se passa com os riscos sociais, ou seja, com 
a insatisfação de um interesse público, com as perdas para um dado grupo, com a 
repercussão negativa a toda uma coletividade que um dado risco pode abarcar. 

É o que se passa, por exemplo, com riscos biológicos, que podem expor toda a vida 
no planeta (BECK, 2010). Diz-se que tais riscos transcendem as barreiras de interesses 
pessoais, organizacionais, igualando toda a humanidade, colocando-a do mesmo lado 
(BECK, 2010). Estes riscos, entretanto, são abordados por pessoas específicas, em 
atividades específicas. Para as questões cotidianas ligadas aos controles internos fica a 
mensagem, no sentido de tentar ser abrangente no mapeamento e na gestão dos riscos.   

Faz-se oportuno registrar ainda que, como medida aliada à boa governança, e ao 
incremento de controles, aprimoração de metas e aperfeiçoamento da eficácia, que o 
estabelecimento de métricas de gestão de riscos é algo que se aproxima do caráter 
obrigacional em termos de atenção à eficiência e à transparência, entre outros 
princípios. Com efeito, o TCU asseverou recentemente:     

O estabelecimento de controles adequados é medida necessária para o alcance 
dos objetivos previamente fixados. Nesse sentido, deve-se estabelecer uma gestão de 
riscos apropriada, ter a função de auditoria interna implantada e independente, dar 
transparência aos seus atos de gestão, bem como possuir mecanismos de apuração de 
eventuais irregularidades. (TCU, Plenário. Processo nº 011770 \ 2015-5. Relator: Bruno 
Dantas. Sessão de 31.05.2017) 

 
Fala-se, dessa maneira, na necessidade de existir uma estrutura de controles 

internos, que possua os seguintes componentes: (1) ambiente dotado de regras e 
estruturas que assegurem qualidade dos controles; (2) avaliação permanente de riscos; 
(3) atividades de controles internos, preventivas ou detectivas de riscos; (4) fluxo 
contínuo e transparente de informações acerca dos controles internos; (5) 
monitoramento contínuo dos componentes dos controles internos e avaliações 
específicas.   

V. GOVERNANÇA  E RISCOS 
O que é governança? O termo refere-se à capacidade administrativa de se 

executar políticas públicas (BRESSER-PEREIRA, 1998). Diz-se, portanto, das capacidades 
financeiras e administrativas hábeis a operacionalizar as políticas públicas que são 
objeto dos planos de governo (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

É preciso distinguir governança de governabilidade, que se refere à legitimidade 
dos gestores, ou seja, do nível de aceitação do gestor (ou do líder político) e de seu jeito 
de governar.    

Tanto a governança quanto a governabilidade são importantes na gestão pública. 
A ausência de governabilidade, por exemplo, expõe o ambiente à ameaça do risco 
político. Mas a ausência de governança ou a má governança conduz a situações de 
ineficiência operacional da administração é algo de impacto mais imediato. 

A governança envolve o cultivo de valores, normas e princípios, que lhe conferem 
uma identidade. Por exemplo, falar em governança na Administração Pública brasileira, 
em dias presentes, envolve admitir a influência de diversos modelos de gestão, os quais 



 

 

atribuem aspectos normativos que incorporam a dialogicidade, a participação dos 
cidadãos, a busca da eficiência, a utilização de critérios de produtividade. Estes aspectos 
normativos conferem às atividades ligadas à governança o status de valor, de algo 
a ser buscado e que se materializa em práticas e processos perseguidores  de 
princípios vetores. 

São princípios da governança por exemplo, liderança, integridade 
responsabilidade, compromisso, transparência e accountability.  Aplicar os 
princípios gera confiança na gestão, além de significar atenção e respeito para com 
os cidadãos e seus direitos, posto que deles emana todo o poder (Constituição da 
República de 1988, artigo 1º, parágrafo único). 

Os controles internos são, assim, instrumentos de gestão de riscos e ambos 
devem estar a serviço da boa governança. Estas questões estão tão imbricadas 
que, vez por outra a lógica de sua relação se mistura, tal como se lê da 
recomendação do TCU adiante: 

 
"A boa governança no setor público [e, certamente, também nos serviços 

sociais autônomos] permite:  
▪ [ ...]  
▪ garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos;  
▪ utilizar-se de controles internos para manter os riscos em níveis adequados 

e aceitáveis;  
(TCU. Plenário. Ac nº 9802017. Relator: Weder de Oliveira. Sessão de 

17.05.2017)  
Por fim, é recomendável se constitua no âmbito das unidades 

administrativas Comitê de Governança, Riscos e Controles (termo advindo do 
capítulo V da In 01/2016 MP/CGU). As atribuições do Comitê devem abranger, 
além da aferição da aderência entre as práticas de gestão de riscos e controles  e 
a missão e valores da unidade, aspectos mais operacionais, ligados à integração 
de pessoas, institucionalização de práticas, de inclusive de apuração de 
responsabilidades, parametrização de ações e limites às ações, entre outros. 

Esta uma ideia geral sobre o tema gestão de riscos, controles internos e 
governança. Para compreensão aprofundada sobre o tema recomenda-se a leitura 
de artigos científicos produzidos não âmbito da academia de Administração 
Pública, nacional e internacional.            
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