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A ideia de escrever sobre gerenciamento de riscos, no presente boletim, surgiu
com o painel apresentado no evento da Dickel Consultores, realizado nos dias 24
e 25 de setembro passado e pelo fato da Dickel e Maffi, como firma de auditoria,
entender que se trata de tema relevante no contexto das organizações e, também,
como excelente ferramenta de gestão. 

GERENCIAMENTO DOS RISCOS NA
ORGANIZAÇÃO

Parte do material apresentado, na ocasião do evento, será reproduzido como
forma de sintetizar algumas informações e, considerando que esta edição ficou
relativamente extensa, incluímos um breve sumário:

1. Conceitos
2. Natureza dos Riscos
3. Gerenciamento dos Riscos
4. Encaminhamento Prático
5. A Quem Compete Fazer O Gerenciamento Dos Riscos?
6. Relação Com Outros Elementos Como: Controles Internos, Controladoria,

Auditoria Interna, Compliance, Etc.
7. Apetite Ao Risco – Postura Da Administração Perante Os Riscos
8. Benefícios Do Gerenciamento De Riscos
9. Limitações Da Gestão De Riscos Corporativos

10. Riscos No Contexto Da Auditoria Externa
11. Resultado Da Pesquisa Sobre “Gestão De Riscos No Ambiente Cooperativo”
12. Considerações Finais

1. Conceitos

Gestão de riscos Conjunto de ações coordenadas para atuar de forma
preventiva na identificação, administração, condução e
prevenção dos riscos empresariais. O efetivo gerenciamento
de riscos torna-se mais eficaz à medida que todas as partes
envolvidas adquirem maior grau de maturidade no seu
mapeamento.

Estrutura da gestão
de riscos

Conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os
arranjos organizacionais para a concepção, implementação,
monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão
de riscos através de toda a organização.



Atitude perante o risco Abordagem da organização para avaliar e eventualmente
buscar, reter, assumir ou afastar-se do risco. 

Proprietário do risco Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autonomia
para gerenciar um risco.

Identificação de riscos Processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos.

Fonte de risco Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial
intrínseco para dar origem ao risco. 

Análise de riscos Processo de compreender a natureza do risco e determinar o
nível de risco.

Nível de risco Magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em
termos da combinação das consequências e de suas
probabilidades.

Avaliação de riscos Processo de comparar os resultados da análise de riscos com
os critérios de risco para determinar se o risco e/ou sua
magnitude são aceitáveis ou toleráveis.

Tratamento de risco Processo para modificar o risco. 

Risco residual Risco remanescente após o tratamento do risco.  

Monitoramento Verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da
situação, executados de forma contínua, a fim de identificar
mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado. 

2. Natureza dos Riscos

Conhecer a natureza dos riscos quando se pretende fazer gestão de riscos é de
fundamental importância. Sem atender a esse requisito corre-se o risco de sermos
surpreendidos com ocorrências de impactos significativos. Entre os principais
riscos, destacam-se os mais comuns nos ambientes empresariais.

3. Gerenciamento dos Riscos

O gerenciamento de riscos corporativos é constituído de oito componentes inter-
relacionados, pelo qual a administração gerencia a organização e estão integrados
com o processo de gestão O quadro a seguir demonstra quais são esses
componentes:



 4. Encaminhamento Prático

Em termos de encaminhamento prático do processo de gerenciamento de riscos
foi apresentado o seguinte roteiro:

Conhecer os riscos - é preciso conhecer o ambiente em que atua, as
operações que realiza, os controles que são exercidos, as relações externas,
dependências, vínculos, parcerias etc.
Avaliar as probabilidades de ocorrência e possíveis impactos - essa
avaliação pode ser subjetiva para boa parte dos riscos, e é importante que
seja feita por pessoas com o conhecimento necessário.
Posicionar-se quanto ao que fazer, como responder aos riscos - aceitar,
conviver, recusar, transferir, proteger, mitigar, monitorar.
Definir as ações a serem implementadas - importante o envolvimento das
pessoas certas, para cada ação é preciso ter um ou mais responsáveis.
Definir forma de monitoramento e avaliação da efetividade - a área contábil,
de controladoria e de auditoria podem contribuir. e
Reavaliar e implementar melhorias.

 5. A Quem Compete Fazer o Gerenciamento dos Riscos?

Em recente painel sobre gerenciamento de riscos, foi destacado que o tema é de
responsabilidade de todos, e que a cada um competem atribuições importantes.
Assim, havendo um relacionamento entre todos, na medida em que uma falha
afeta o desempenho da engrenagem.



 6. Relação com Outros Elementos como: Controles Internos, Controladoria,
Auditoria Interna, Compliance, Etc.

Para se fazer um controle eficiente e eficaz em uma organização é preciso
conhecê-la com profundidade, cada área ou atividade deve ser objeto de análise,
e nada melhor do que avaliar os riscos para definir os controles necessários. Os
riscos normalmente são maiores à medida que não se têm adequados controles,
portanto existe uma relação direta entre controles internos e riscos.

Para se ter conformidade na aplicação de leis, normas e regulamentos externos e
internos é preciso contar com sistema de controles adequados, e a definição dos
controles leva em consideração os riscos, e os mesmos podem estar relacionados
a não conformidades com leis, normas e regulamentos havendo, portanto, uma
relação entre controles, riscos e compliance.

A controladoria, normalmente aplicada em organizações maiores, tem a função de
zelar pelo bom desempenho da empresa, monitorando as diferentes áreas,
avaliando desempenhos e auxiliando a administração no processo de gestão. 
Dessa forma, se projeta sobre o ambiente de controles, gestão de riscos e
compliance, havendo, com isso, relacionamento entre mais esse elemento.

A auditoria, por sua vez, seja interna ou externa, exerce um papel importante de
fiscalização, e necessita ser planejada levando em consideração os riscos, que no
caso são identificados e avaliados em função dos controles internos, das normas
estabelecidas e dos níveis de atendimento e ainda do trabalho de controladoria
aplicado.

Com base nisso, podemos afirmar que tudo se relaciona e gira em torno da
organização, e que o conjunto reflete no que podemos denominar de governança.

7. Apetite ao Risco – Postura da Administração Perante os Riscos

Todas as organizações enfrentam incertezas, e o desafio de seus administradores
é determinar até que ponto as aceitar, assim como analisar como podem impactar



no esforço que se empreende para gerar os resultados esperados. A depender do
apetite ao risco, as políticas e práticas de gerenciamentos tendem a ser definidas,
mas é de fundamental importância que haja amplo entendimento a respeito do
tema, para que as decisões sejam conscientes, e não se tenha que defrontar com
surpresas negativas relevantes.  

8. Benefícios do Gerenciamento de Riscos

Visualizar alguns dos benefícios que normalmente são alcançados com o
gerenciamento de riscos pode ser um bom argumento para instigar a sua
implementação. Nesse sentido listamos alguns deles:

Aumenta a probabilidade de atingir os objetivos.
Melhorar a governança.
Aumenta as possibilidades de identificação das oportunidades e ameaças.
Amplia a condição de atendimento às normas e requisitos legais e
regulatórios.
Melhorar a confiança das partes interessadas, inclusive do quadro social.
Estabelece uma base confiável para a tomada de decisão.
Melhorar os controles.
Melhorar a eficácia e a eficiência operacional.
Melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como a proteção do
meio ambiente.
Ajuda a preservar uma boa imagem da organização.

9. Limitações da Gestão de Riscos Corporativos

Mesmo nos modelos mais estruturados de gerenciamento de riscos existem
limitações que não permitem considerar um nível de segurança total, mas
razoável, e essas limitações normalmente possuem relação com:

O fato de todos os processos administrativos serem afetados por limitações
que lhes são inerentes.
O julgamento humano pode falhar no processo decisório.
Os controles podem ser neutralizados por conluio de dois ou mais indivíduos.
O risco está relacionado ao futuro, o qual é intrinsecamente incerto.

Portanto, o gerenciamento de riscos não é capaz de oferecer uma garantia
absoluta em relação a qualquer uma das categorias de objetivos (operacionais, de
comunicação e de conformidade).

10. Riscos no Contexto da Auditoria Externa

As firmas de auditoria, por força das normas que regulam suas atividades, são
requeridas a desenvolver atividades com o objetivo de avaliar o ambiente de
controles internos, identificar riscos e preparar respostas aos riscos identificados.
Entre as normas de auditoria, as que dizem respeito ao assunto se pode destacar:

NBC TA 240 (R1) - responsabilidade do auditor em relação a fraude, no
contexto da auditoria de demonstrações contábeis.  



Essa norma esclarece que a principal responsabilidade pela prevenção e detecção
da fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e da sua
administração, e que ao auditor compete realizar o trabalho de acordo com as
normas de auditoria e é responsável por obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, como um todo, não contêm distorções relevantes,
independentemente se causadas por fraude ou erro.

NBC TA 300 (R1) - planejamento da auditoria de demonstrações contábeis.

Essa norma orienta o auditor em relação a atividade de planejamento do seu
trabalho, e no que se refere aos riscos destacamos que ao desenvolver o plano de
auditoria o auditor deve incluir a descrição da natureza, a época e a extensão dos
procedimentos planejados de avaliação de risco, conforme estabelecido na NBC
TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do
Entendimento da Entidade e de seu Ambiente.

NBC TA 315 (R1) - identificação e avaliação dos riscos de distorção
relevante por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente.

Essa norma orienta o trabalho do auditor no processo de identificação e avaliação
dos riscos de distorções, e estabelece que o objetivo do auditor é identificar e
avaliar referidos riscos independentemente se causados por fraude ou erro por
meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno
da entidade, proporcionando assim uma base para o planejamento e a
implementação das respostas aos riscos identificados de distorção relevante.

NBC TA 330 (R1) - resposta do auditor aos riscos avaliados.

Resposta aos riscos no contexto das normas de auditoria significa o que o auditor
fará diante dos riscos identificados, e orienta procedimentos, como por exemplo a
aplicação de testes substantivos, os quais se prestam fundamentalmente para
confirmar se:

1. Um componente patrimonial existe em certa data.
2. Os direitos e obrigações efetivamente existem em certa data.
3. Uma transação de fato ocorreu.
4. Todas as transações estão registradas.
5. Os ativos e passivos estão avaliados adequadamente.
6. As transações estão registradas pelos montantes corretos e se foi respeitado

o princípio de competência.
7. Os itens estão divulgados, classificados e descritos de acordo com os

Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade.

NBC TA 450 (R1) - avaliação das distorções identificadas durante a auditoria

Essa norma orienta o auditor na avaliação dos efeitos de distorções identificadas
na auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, nas demonstrações
contábeis, bem como a forma como ele deve encaminhar os assuntos com a
administração e ainda os efeitos sobre os seus relatórios.



11. Resultado da Pesquisa Sobre “Gestão de Riscos no Ambiente
Cooperativo”

Com o intuito de conhecer o nível de atenção que está sendo dado ao tema,
encaminhamos uma pesquisa para um grupo de 75 cooperativas de diversos
estados do Brasil, no período de 20/08 à 23/09/2019. Contamos com as respostas
de 38 cooperativas, onde obtivemos, entre outras, as seguintes informações:



12. Considerações Finais

Gostei de uma frase  dos diretores do COSO, Sr. John J. Flaherty e Sr. Tony Maki,
que diz o seguinte: “Entre os principais críticos às administrações está a
determinação da extensão do risco que a organização está preparada para
enfrentar e disposta a aceitar, na medida em que se empenha para agregar valor”.

Outra frase interessante que merece ser reproduzida é a seguinte: “Incertezas
representam riscos e oportunidades, com potencial para destruir ou agregar valor.”

O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar com
eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas,
a fim de melhorar a capacidade de gerar valor.

Segue uma breve reflexão, muito apropriada para os que conhecem um pouco
mais sobre a história do cooperativismo:
“O quanto custou para o cooperativismo a ausência de uma boa gestão de riscos
ao longo dos anos, e o que falta para se convencer de que é necessário fazer
adequada gestão de riscos?”

Para finalizar, concluo com a seguinte frase: “O gerenciamento de riscos é
atividade indispensável para uma boa gestão, sem o mesmo a gestão pode ser
temerária”.

Erni Dickel
 Sócio - Responsável Técnico

DICKEL E MAFFI  Auditoria e Consultoria SS
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