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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

Aprova o Plano de Gestão de Riscos e Controles do IFPE
do IFPE.

O PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO,
no  uso  das  atribuições  previstas  no  Portaria  IFPE/GR  nº  769,  de  07  de  junho  de  2019  e
considerando

I – o Art. 16 do Decreto nº 9203, de 22 de novembro de 2017,
II – a 1ª Reunião Ordinária de 14º/2/2020,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Gestão de Riscos e Controles do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco, na forma do seu anexo. 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Deliberação entra em vigor na data de
sua publicação no sítio do IFPE na internet e/ou no Boletim de Serviços do IFPE.

JOSÉ CARLOS DE SÁ JUNIOR
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 1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os fundamentos e a estrutura do Plano de Gestão de Riscos do

Ins tuto Federal  de  Educação,  Ciência e Tecnologia  de  Pernambuco (IFPE), com o obje vo de

orientar as unidades a implementá-lo em conformidade com a Instrução Norma va Conjunta MP/

CGU nº 01/2016, o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, e a Polí ca de Gestão de Riscos

do IFPE, aprovada pela Resolução Consup nº 57 de 30 de novembro de 2018, que estabelece o

Núcleo  de  Gestão  de  Riscos  (NGRis)  como  a  instância  responsável  pela  implementação  do

presente Plano.  

Segundo o  art.  3º  da Polí ca  de Gestão de  Riscos  do  IFPE,  o gerenciamento de riscos

deverá ser implementado de forma gradual em todas as unidades (Reitoria,  campi e  polos da



Educação a Distância) da ins tuição, sendo priorizados os processos organizacionais que impactam

diretamente o a ngimento dos obje vos estratégicos  definidos  no Plano  de Desenvolvimento

Ins tucional (PDI) vigente.

A referida polí ca estabelece, em seu art. 14, que caberá ao Comitê de Governança, Riscos

e Controles (CGRC)  do IFPE supervisionar  a implementação da gestão de riscos  no âmbito do

Ins tuto  Federal  de  Pernambuco  e  assessorar  permanentemente  os  dirigentes  em  questões

rela vas à gestão de Governança, Riscos e Controles, sendo apoiado pelo/a tular da Unidade de

Auditoria Interna Governamental do IFPE. Adicionalmente, o supracitado documento estabelece

que as a vidades do CGRC devem ser operacionalizadas pelo Núcleo de Gestão de Riscos (NGRis).

O Conselho Superior do IFPE, a par r da Resolução Consup nº 50 de 10 de julho de 2019,

criou a Controladoria do IFPE, a quem compete, entre outras atribuições, exercer as competências

e responsabilidades do Núcleo de Gestão de Riscos (NGRis), estabelecidas no art. 23 da Polí ca de

Gestão de Riscos.

A estratégia de implementação da gestão de riscos será feita por camadas dos processos

do IFPE, em níveis de macroprocessos, processos, subprocessos, a vidades e tarefas, conforme a

Resolução CGRC nº 12 de 22 de julho de 2019. Além disso, a ferramenta de tecnologia de suporte

ao  processo  de  gerenciamento  de  riscos  do  Ins tuto  é  o  Sistema  Ágatha,  de  acordo  com  a

Resolução CGRC nº 11 de 22 de julho de 2019.

Por meio da Resolução CGCR nº 14 de 22 de julho de 2019, o Comitê de Governança, Riscos

e Controles (CGRC)  aprovou o cronograma de elaboração e aprovação do Plano de Gestão de

Riscos do IFPE.

 Nesse contexto, o presente Plano tem o intuito de viabilizar o processo de implantação de

um  modelo  de  gestão  de  riscos  no  Ins tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de

Pernambuco (IFPE), fortalecendo as unidades administra vas, facilitando a tomada de decisão e

proporcionando mais segurança aos servidores e às servidoras na execução de suas a vidades

co dianas, de modo a contribuir para o alcance dos obje vos ins tucionais.

 2 FUNDAMENTOS DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

DO IFPE

2.1 Repositório legal e frameworks

Em 1992,  a  gestão  de  riscos  corpora vos  ganhou destaque  com a  publicação  do  guia

Internal  Control  –  Integrated  Framework,  pelo  Commi ee  of  Sponsoring  Organiza ons  of  the



Treadway  Commission  (COSO),  pelo  qual  organizações  passaram  a  ser  orientadas  quanto  ao

aprimoramento  dos  seus  sistemas  de  controle  interno.  Segundo  o  COSO,  esses  sistemas  são

formados por componentes integrados, que incluem a avaliação de riscos.  Com enfoque nesse

componente, em 2004, o COSO lançou o  Enterprise Risk Management - Integrated Framework,

que traz componentes, princípios e conceitos para a gestão de riscos corpora vos.

     

Nessa mesma direção, em 2009,

foi lançada a norma ABNT NBR ISO

31000:2009 Gestão de Riscos –

Princípios e Diretrizes, com o obje vo

de disseminar princípios e diretrizes

para gestão de riscos, aplicáveis a

organizações de qualquer setor.

No  âmbito  do  poder  Execu vo

federal,  o  marco  regulatório  que

orienta  os  órgãos  e  as  en dades

públicas à estruturação de mecanismos

de controles internos, gestão de riscos e governança é a Instrução Norma va Conjunta MP/CGU nº

01,  de  10  de  maio  de  2016,  em  que  são  apresentados  conceitos,  princípios,  obje vos  e

responsabilidades relacionados aos temas.

No mesmo sen do, foi publicado o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que

dispõe  sobre  a  polí ca  de  governança  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e

fundacional,  em cujo  art.  17  ficou  preceituado  que  a  alta  administração  das  organizações  da

administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  deverá  estabelecer,  manter,

monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à iden ficação,

à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crí ca de riscos que possam impactar a

implementação da estratégia e a consecução dos obje vos da organização.

2.2 Conceitos

Para os fins deste documento, consideram-se os seguintes conceitos:

a) Governança: combinação de processos e estruturas implantados pela alta administração

para informar, dirigir, administrar e monitorar as a vidades da ins tuição com o intuito

de fazê-la alcançar os seus obje vos;



b) Governança no Setor Público: compreende essencialmente os mecanismos de liderança,

estratégia e controle postos em prá ca para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da

gestão com vistas à condução de polí cas públicas e à prestação de serviços de interesse

da sociedade;

c)  Obje vo Organizacional: definido na respec va lei de criação ou em estatuto, trata-se

de propósito de governança em que se deseja gerar valor público à sociedade, de forma

a se obter êxito no cumprimento da missão e no alcance da visão de futuro;

d) Obje vo da Unidade Administra va: definido em estatuto ou em regimentos, trata-se

de propósito de governança em que se deseja gerar valor público à sociedade, de forma

a se obter êxito no cumprimento da missão e no alcance da visão de futuro da unidade;

e) Obje vo de Gestão: propósito da gestão em que se deseja gerar valor público através de

um  conjunto  de  ações  e  a vidades  inter-relacionadas  definidas  na  etapa  de

planejamento, em todos os níveis, que deverão ser executadas de forma alinhada com

os obje vos organizacionais e os obje vos das unidades administra vas;

f) Inicia va: conjunto de ações necessárias para o alcance dos obje vos de gestão;

g) Meta: propósito quan ficável para se a ngir um obje vo;

h)  Processo  Organizacional:  conjunto  de  ações  inter-relacionadas,  em  nível  de

macroprocesso¹, processo², subprocesso³, a vidade4 ou tarefa5, que são executadas para

gerar o valor público;
________________________________________

1Macroprocesso: é a estruturação de recursos organizacionais, por meio dos processos, para a ngir os obje vos estratégicos.
2Processo: é um encadeamento de subprocessos ou a vidades executadas para alcançar uma ou mais metas; é o trabalho que
entrega valor à sociedade.
3Subprocesso: realiza um obje vo específico em apoio a um processo.
4A vidade: é a decomposição do trabalho em ações a serem realizadas dentro do subprocesso ou do processo.
5Tarefa:  são  decomposições  de  a vidades  e  representam  um  conjunto  de  passos  ou  ações  executadas  para  realizar  um
trabalho.

I)  Risco: evento ou circunstância que tem potencial  para comprometer, no todo ou em

parte, a consecução dos obje vos ou dos resultados desejados;

j)  Iden ficação  de  Risco:  processo  de  busca,  iden ficação  e  descrição  dos  riscos,

envolvendo  a  iden ficação  de  suas  fontes  e  as  causas  e  consequências  potenciais

relevantes para o alcance dos obje vos ins tucionais;

k) Mensuração de Risco: processo que visa es mar a importância de um risco e calcular a

probabilidade e o impacto de sua ocorrência;

l)  Mi gação  do  Risco:  diminuição  da  probabilidade  de  ocorrência  das  causas  ou

minimização de suas consequências;



m) Fraude: qualquer ato ilegal caracterizado por desones dade, dissimulação ou quebra de

confiança. Esses atos não implicam o uso de ameaça, de violência ou de força sica;

n)  Monitoramento de Riscos:  o processo de monitoramento de riscos deverá abranger

todos os aspectos do processo da gestão de riscos, com a finalidade de:

— garan r que os controles sejam eficazes e eficientes;

— obter informações adicionais para melhorar o processo de avaliação de riscos;

— analisar as mudanças, tendências, sucessos e/ou fracassos dos eventos, de forma

a aprender com eles;

— detectar  mudanças  nos ambientes  internos e  externos que  possam requerer

revisão dos tratamentos dos riscos e suas prioridades;

— iden ficar riscos emergentes.

o)  Controle  Interno  da  Gestão:  processo  que  engloba  o  conjunto  de  regras,

procedimentos, diretrizes, protocolos, ro nas de sistemas informa zados, conferências e

trâmites  de  documentos  e  informações,  entre  outros,  operacionalizados  de  forma

integrada e des nados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os

obje vos serão alcançados;

p) Plano de Gestão de Riscos: documento que explana a metodologia de gestão de riscos

do IFPE, nos níveis estratégico, tá co e operacional, e o procedimento para avaliação e

mensuração de riscos, definição de respostas aos riscos e controles,  que deverão ser

u lizados para alcançar a estratégia definida pelo IFPE;

q) Método de Priorização de Processos: classificação de processos baseada em avaliação

qualita va e quan ta va, visando ao estabelecimento de prazos para gerenciamento de

riscos;

r)  Unidade de Auditoria Interna Governamental: unidade responsável pela prestação de

serviços independentes e obje vos de avaliação e de consultoria, desenvolvidos para

adicionar valor e melhorar as operações da organização, e que reúna as prerroga vas de

gerenciamento e de operacionalização da a vidade de auditoria interna governamental

no âmbito de um órgão ou en dade da administração pública federal;

s)  Unidade Administra va: unidade organizacional integrante da estrutura regimental do

órgão,  e  que  a  ele  se  subordina,  responsável  por  um  conjunto  de  incumbências

desdobradas em competências, estabelecidas em lei ou decreto, atribuídas ao órgão ou

en dade;



t) Ape te a Risco: nível de risco que a ins tuição está disposta a aceitar para o alcance dos

obje vos ins tucionais.

 3 ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS DO IFPE

Segundo a  norma ABNT NBR ISO 31000:2009, a estrutura de gestão de riscos  de uma

organização  é  “o  conjunto  de  componentes  que  fornecem  os  fundamentos  e  os  arranjos

organizacionais  para  a  concepção,  implementação,  monitoramento,  análise  crí ca  e  melhoria

con nua da gestão de riscos através de toda a organização”.

3.1 FUNDAMENTOS

3.1.1 Obje vos

São obje vos da gestão de riscos do IFPE:

a) assegurar que os/as responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis do IFPE,

tenham acesso tempes vo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais está

exposta a ins tuição;

b) dar suporte à missão, à visão, à con nuidade e à sustentabilidade ins tucionais para a

realização dos obje vos estratégicos, maximizando a probabilidade de alcançá-los;

c)  agregar  valor  ao  IFPE  por  meio  da  melhoria  con nua dos  processos  de  tomada  de

decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos nega vos decorrentes de

sua materialização;

d) proporcionar a eficiência, a eficácia e a efe vidade operacionais por meio da execução

ordenada, é ca e econômica dos processos de trabalho, conforme enuncia o art. 37 da

Cons tuição da República Federa va do Brasil de 1988.

3.1.2 Diretrizes

São diretrizes da gestão de riscos:

a) ser dinâmica;

b) ser formalizada por meio de metodologias, normas, manuais e procedimentos;



c) medir  o desempenho da gestão de riscos con nuamente,  por meio de instrumentos

formais estabelecidos pela ins tuição;

d) proporcionar formação con nuada aos agentes públicos da ins tuição, promovendo a

qualificação desses servidores quanto à iden ficação, análise e solução dos riscos que

envolvem os processos e procedimentos ins tucionais;

e) desenvolver e implementar a vidades de controle de gestão considerando a avaliação

de mudanças, internas e externas, que contribuam para iden ficar vulnerabilidades que

impactem os obje vos ins tucionais;

f) observar os riscos internos e externos à ins tuição;

g) u lizar procedimentos de controle interno da gestão proporcionais aos riscos e baseados

na relação custo-bene cio e na agregação de valor à ins tuição.

3.2 ARRANJOS ORGANIZACIONAIS

3.2.1 Comitê de governança, riscos e controles (cgrc)

Organismo responsável por supervisionar a implementação da gestão de riscos no âmbito

do  IFPE  e  assessorar  permanentemente  os/as  dirigentes  em  questões  rela vas  à  gestão  de

Governança, Riscos e Controles.

3.2.2 Núcleo de gestão de riscos (ngris)

Organismo de planejamento, operacionalização e monitoramento da gestão de riscos no

âmbito do IFPE, atuando, por meio da sua Controladoria, como responsável pela orientação e pela

supervisão técnica dos agentes públicos e das unidades administra vas da Reitoria, dos campi e

dos polos da Educação a Distância no que se refere a:

a) ambiente de controle;

b) avaliação dos riscos;

c) a vidades de controles internos da gestão;

d) informação e comunicação dos controles internos da gestão;

e) monitoramento dos controles internos da gestão.

3.2.3 Gestores de riscos



São os/as tulares das unidades administra vas, os/as ocupantes de Cargos de Direção

(CDs),  de Funções  Gra ficadas  (FGs)  e das  Funções  Comissionadas de Coordenações de Curso

(FCCs) e os membros de quaisquer comissões, grupos de trabalho ou instâncias congêneres que

tenham  sob  sua  alçada  o  mapeamento  e  a  definição  das  respostas  aos  riscos  dos  diversos

processos, a vidades e tarefas do IFPE.

3.2.4 Auditoria Interna Governamental do IFPE

Organismo independente responsável por avaliar e melhorar a eficácia dos processos de

gerenciamento de riscos, dos controles e da governança, atuando com o propósito de adicionar

valor público e melhorar as operações do IFPE para o alcance de seus obje vos.

3.3 COMPETÊNCIAS

A gestão de riscos é realizada de forma integrada e alinhada com a missão, a visão e os

processos ins tucionais, conforme competências definidas na Polí ca de Gestão de Riscos do IFPE,

observando-se o modelo de três níveis de atuação ou linhas de defesa:

a) Nível  1  -  executado por  todos/as  os/as  servidores/as e por  todos/as  os/as agentes

públicos/as1 responsáveis  pela  condução  de  a vidades  e  tarefas,  no  âmbito  dos

macroprocessos  do  IFPE,  e  materializado  pelos  controles  internos  da  gestão,  que



cons tuem  a  primeira  linha  de  defesa  das  organizações  públicas  para  propiciar  o

alcance de seus obje vos;

__________________________
1O conceito de agente público adotado é o do Código de É ca do Servidor Público, aprovado pelo Decreto nº 1.171, 
de 22 de junho de 1994.

b) Nível  2 -  executado  pelo  Núcleo  de  Gestão  de  Riscos  (NGRis)  e  pelo  Comitê  de

Governança, Riscos e Controles (CGRC) do IFPE, consiste na supervisão dos controles

internos e é responsável  por auxiliar os/as gestores/as na prestação de contas e no

atendimento às recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de

Contas da União (TCU) e da Auditoria Interna Governamental, fomentando inicia vas

de boas prá cas relacionadas aos controles internos, ao gerenciamento de riscos e à

transparência;

c) Nível 3 - executado pela Auditoria Interna, com a vidades independentes e obje vas de

avaliação desenhadas para adicionar valor e aperfeiçoar as operações do IFPE e para

auxiliar a ins tuição a realizar seus obje vos, a par r da aplicação de uma abordagem

sistemá ca  e  disciplinada  para  avaliar  e  melhorar  a  eficácia  dos  processos  de

gerenciamento  de  riscos,  de  controles  internos,  de  integridade  e  de  governança.  A

Auditoria  Interna,  no  âmbito  do  IFPE,  se  cons tui  na  terceira  linha  de  defesa  da

ins tuição, uma vez que é responsável por proceder à avaliação da operacionalização

dos controles internos da gestão (Nível 1) e da supervisão dos controles internos (Nível

2).                          



 4 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO COM OS PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS

O  planejamento  do  IFPE  deverá  ser  elaborado  e  executado  considerando  os  riscos

associados  aos  obje vos,  às  inicia vas,  às  ações  e  às  a vidades  estabelecidos,  de  maneira  a

subsidiar as decisões da gestão no sen do de viabilizar a realização das metas. Os/As responsáveis

pelo  planejamento,  em  qualquer  nível,  deverão  implementar  o  gerenciamento  de  riscos  nos

processos  organizacionais  das  respec vas  unidades  sob  sua  supervisão,  observada  a  seguinte

estrutura:



 5 METODOLOGIA

A metodologia da gestão de riscos e controles do IFPE tem como referência o fluxo de

a vidades do Sistema Ághata, definido pela Resolução CGRC nº 11 de 22 de julho de 2019 como a

ferramenta de tecnologia de suporte ao processo de gerenciamento de riscos do IFPE, conforme

segue:



5.1 ARTICULAÇÃO DOS OBJETIVOS E ANÁLISE DE AMBIENTE

5.1.1 Análise de ambiente

Etapa  referente  ao  entendimento  do  ambiente  a  par r  da  iden ficação  das  forças  e

fraquezas (interno) e das oportunidades e ameaças (externo). Para essa análise, será u lizada a

ferramenta de SWOT1:

1.  Análise SWOT é uma ferramenta u lizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente). As informações
ob das sobre os ambientes interno e externo contribuem na iden ficação dos riscos e na escolha das respostas aos
riscos.

5.2 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO

Etapa em que são iden ficados possíveis riscos para o alcance de obje vos associados aos

processos organizacionais.

São definidos como riscos ao planejamento os eventos ou circunstâncias que têm potencial

para comprometer, no todo ou em parte, as inicia vas/ações necessárias ao alcance dos obje vos.



5.2.1 Categoria do Risco

Etapa em que são definidas as caracterís cas dos riscos para que, posteriormente, sejam

definidas medidas de tratamento conforme cada uma das seguintes categorias:

a) Risco  operacional: evento  que pode comprometer  as  a vidades  da ins tuição.  Está

associado  a  falha,  deficiência  ou  inadequação  de  processos  internos,  pessoas,

infraestrutura e sistemas;

b) Risco de imagem: evento que pode comprometer a confiança da sociedade em relação à

capacidade da ins tuição para cumprir sua missão ins tucional e gerar valor público;     

c) Risco  financeiro-orçamentário: evento  que  pode  comprometer  a  capacidade  da

ins tuição  de  contar  com  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à

realização de  suas  a vidades  ou  evento que  pode  comprometer  a  própria  execução

orçamentária;

d) Risco de segurança ins tucional: evento que afeta as a vidades da ins tuição, podendo

causar perdas e/ou danos à vida ou ao patrimônio;

e) Risco de segurança e doenças ocupacionais: evento relacionado a acidentes do trabalho

e doenças ocupacionais;

f) Risco legal/regulatório:  evento relacionado ao não cumprimento da legislação ou de

regulamentação externa, assim como de normas ou procedimentos formalizados por ato

administra vo no âmbito do IFPE.

5.2.2 Natureza dos riscos

Etapa em que são definidos os aspectos relacionados ou não ao orçamento:

a) Não  orçamentário:  evento  ou  circunstância  classificada  como  risco  e  que  não  está

intrinsecamente ligada ao orçamento;

b) Orçamentário-financeiro:  evento ou circunstância classificada como risco e que está

intrinsecamente ligada ao orçamento.

5.3 AVALIAÇÃO DE EVENTO DE RISCOS E CONTROLES

Etapa em que são es mados os níveis dos riscos com o obje vo de iden ficar a existência

de alguma ação de tratamento previamente estabelecida para o risco iden ficado:

a) Risco inerente: risco ao qual a ins tuição está exposta sem considerar quaisquer ações

gerenciais que possam reduzir a probabilidade dos riscos ou seu impacto;



b) Risco residual: risco ao qual a ins tuição está exposta após a implementação de ações

gerenciais para o tratamento do risco.

5.3.1 Avaliação do evento de risco

Etapa  em  que  são  iden ficadas  as  causas  dos  riscos  e  as  consequências  potenciais

relevantes para o alcance dos obje vos da ins tuição, assim definidas:

a) Causa: iden ficada a par r da fonte/fator de riscos (fraquezas e/ou ameaças) aplicada

juntamente com as fragilidades; 

b) Consequência: iden ficada a par r dos potenciais efeitos da não execução dos obje vos

do planejamento.

5.3.2 Mensuração do evento de risco

Etapa que visa es mar a importância de um risco e calcular a probabilidade relacionada às

causas dos riscos e o impacto relacionado às consequências dos riscos.

5.3.2.1 Mensuração do evento de risco quanto à probabilidade

A  probabilidade  é  a  possibilidade  de  ocorrência  de  um  evento,  mensurada  sob  a

perspec va da causa, conforme parâmetros abaixo:

                                     

PROBABILIDADE - FATORES PARA ANÁLISE

Aspectos Avalia vos

Evento pode
ocorrer apenas em

circunstâncias
excepcionais

Evento pode
ocorrer em

algum
momento

Evento deve
ocorrer em

algum
momento

Evento que
provavelmente

ocorrerá na
maioria das

circunstâncias

Evento esperado que
ocorra na maioria das

circunstâncias

Frequência
Observada/Esperada

Muito Baixa
(<10%) Baixa

(>=10% <=30%)
Média

(>30% <=50%)

Alta
(>50% <=90%) Muito Alta (>90%)

Peso 1 2 3 4 5

Fonte: Sistema Ágatha



5.3.2.2 Mensuração do evento de risco quanto ao impacto

O impacto é efeito resultante da ocorrência do evento, mensurado sob a perspec va da

consequência, conforme parâmetros abaixo:

IMPACTO - FATORES PARA ANÁLISE

ASPECTOS AVALIATIVOS

PesoEstratégico - Tá co - Operacional - Plano de Trabalho - Procedimentos
Econômico-
Financeiro

Esforço de Gestão
Processos

Organizacionais

Regulação -
Sinaes/Avaliação

das Contas do
Gestor/Capes/CN

PQ

Reputação/
Imagem/Segurança

e Saúde
Ocupacional

Geração de
Valor

Público

Intervenção
Hierárquica – Nível
de Intervenção do

Obje vo

Valor
Orçamentário

17% 17% 17% 17% 15% 17% 100%

Evento com
potencial para

levar o serviço ao
colapso

Determina
interrupção das

a vidades

Com destaque na
mídia nacional e

internacional,
podendo a ngir os

obje vos
estratégicos  e a

missão

Prejudica o
alcance da
missão e

dos
obje vos

estatutários
do IFPE

Exigiria a
intervenção

do reitor
> = 25% 5 - Alto

Evento crí co, mas
que com a devida
gestão pode ser

suportado

Determina ações
de caráter
pecuniário

(multas)

Com algum
destaque na mídia

nacional,
provocando
exposição

significa va

Prejudica o
alcance da
missão da
Reitoria/
campus

Exigiria a
intervenção do

pró-reitor/ diretor-
geral/ diretor

sistêmico/ assessor
sistêmico

> = 10% < 25% 4 - Maior

Evento significa vo
que pode ser

gerenciado em
circunstâncias

normais

Determina ações
de caráter
corre vo

Pode chegar à mídia
provocando

exposição por um
curto período de

tempo

Prejudica o
alcance dos

obje vos
estratégicos

Exigiria a
intervenção do

diretor/chefe de
departamento

/chefe de divisão

> = 3% < 10% 3 - Moderado

Evento cujas
consequências

podem ser
absorvidas, mas

que carece de
esforço da gestão
para minimizar o

impacto

Determina ações
de caráter
orienta vo

Tende a limitar-se
às partes envolvidas

Prejudica o
alcance da

inicia va do
processo

Exigiria a
intervenção do
coordenador/
coordenadoria

> = 1% < 3% 2 - Menor

Evento cujo Pouco ou nenhum Impacto apenas Pouco ou Seria alcançada no < 1% 1 -

ORIENTAÇÕES  PARA  ATRIBUIÇÕES  DE  PESOS



impacto pode ser
absorvido por meio

de a vidades
normais

impacto
interno / sem

impacto

nenhum
impacto nas

metas

funcionamento
normal da
a vidade

Insignificante

Fonte: Sistema Ágatha

5.3.2.3 Nível de Risco

Etapa em que se estabelece a magnitude de um risco, expressa em termos da combinação de

causas e consequências de sua ocorrência, resultante do produto da mul plicação dos níveis de

probabilidade e impacto, respec vamente, conforme abaixo descrito:

NR = NP x NI

Onde:

NR = nível do risco

NP = nível de probabilidade do risco

NI = nível de impacto do risco

5.3.2.4 Priorização por Nível de Risco

Etapa em que são definidos, em função da probabilidade e dos impactos, quais riscos terão

suas respostas priorizadas. O nível de risco pode ser classificado dentro das seguintes faixas: 



5.3.2.5 Matriz do Nível de Risco

Fonte: Controladoria do IFPE (Núcleo de Gestão de Riscos – NGRis).

5.4 RESPOSTA AO RISCO

Etapa em que são adotadas ações para lidar com os riscos de acordo com a classificação do

nível de risco, podendo consis r em:

Resposta ao Risco Descrição

Aceitar o Risco

Um  risco  pode  ser  aceito  quando  o  nível  de  risco  é  classificado  como

pequeno. Nessa  situação,  um novo controle não precisa  obrigatoriamente

ser implementado para enfrentar o risco.

Mi gar o Risco

Um risco  pode ser  mi gado  quando  o  nível  de  risco  é  classificado  como

pequeno, moderado, alto ou crí co e a implementação de controles, nesse

caso, apresenta um custo-bene cio adequado.

Transferir

 Um risco pode ser transferido para outra parte quando o nível de risco é

classificado  como  alto  ou  crí co  mas  a  implementação  de  controles  não

apresenta um custo-bene cio adequado.

Evitar Um risco pode ser evitado quando o nível de risco é classificado como crí co



e a implementação de controle se apresenta como possível para eliminar as

causas e/ou efeitos.

5.4.1 Procedimento de controle

Etapa em que são estabelecidos controle internos proporcionais ao nível de riscos a que o

IFPE está exposto, considerando a relação entre o custo-bene cio e a geração de valor público,

observando-se o quadro a seguir:

Fonte: Gestão de Riscos – Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)

5.4.2 Plano de controle



Etapa em que são adotados novos controles ou o mizados os controles já existentes no

processo, conforme o seguinte plano:

a)  Controles propostos/ações propostas: registrar controles ou ações para responder ao

evento de risco;

b) Tipo de controle proposto/ação proposta: preven vo (atua na causa), corre vo (atenua

o efeito);

c) Obje vo do controle proposto/ação proposta: melhorar o controle existente ou adotar

controle novo;

d) Área responsável pela implementação do controle proposto/ação proposta: informar a

unidade administra va responsável;

e) Responsável  pela implementação do controle proposto/ação proposta:  gestor/a do

processo ou servidor/a designado/a;

f) Como  será  implementado:  informar  se  por  meio  de  projeto,  melhoria  no  sistema,

criação de norma, plano de con ngência, etc.;

g) Intervenientes: outras áreas e servidores/as intervenientes na ação;

h) Data do início: informar data prevista para início;

i) Data da conclusão: informar data prevista para a conclusão.

5.4 INSTITUCIONALIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO                            

DA GESTÃO DE RISCOS

Etapa que busca garan r a aplicabilidade da gestão de riscos,  assim como monitorar o

desempenho de sua atuação.

5.5.1 Comunicação

Etapa realizada conforme estabelecido na Polí ca de Comunicação de Gestão de Riscos e

elaborada e monitorada pela Assessoria de Comunicação da Reitoria e a pela Controladoria do

IFPE.

5.5.2 Ins tucionalização



Etapa  realizada  trimestralmente  pela  Controladoria  do  IFPE  por  meio  do  registro

sistema zado dos  controles  internos  criados  pelos  setores  competentes.  Executada  conforme

modelo definido na Resolução CGRC nº 13 de 22 de julho de 2019.

5.5.3 Monitoramento

Etapa realizada pela Controladoria do IFPE que consiste na revisão de todo o processo

definido na metodologia disposta no item 5 deste  documento,  em novo ciclo  do processo de

gerenciamento de riscos de forma geral, conforme o seguinte fluxo:

Fonte: Metodologia de Gestão de Riscos do Ministério do Planejamento

Nos ciclos seguintes do processo de gerenciamento de risco, a Controladoria do IFPE deve

considerar  o  nível  de  risco  inerente  ou  residual,  calculado  no  ciclo  metodológico  anterior,  e

monitorar  os  controles  internos  u lizados  como  resposta  ao  iden ficado,  com  o  obje vo  de

mensurar o nível de risco residual. Assim, a comparação entre os níveis de riscos residuais de

diferentes ciclos  obje va iden ficar se os controles  definidos nos planos de tratamento estão

sendo eficazes para tratar o risco.

A cada ciclo de monitoramento, a Controladoria do IFPE deve analisar a performance do

controle conforme possiblidades a seguir:



a) controle inexistente;

b) controle não ins tucionalizado, não comunicado e não monitorado;

c) controle ins tucionalizado, não comunicado e não monitorado;

d) controle ins tucionalizado, comunicado e não monitorado;

e) controle ins tucionalizado, comunicado e monitorado.

5.5.3.1 Relatório Gerencial de Riscos

É o documento gerencial elaborado mensalmente pela Controladoria do IFPE que tem a

finalidade apresentar os riscos iden ficados e seu nível de classificação.

5.5.3.2 Relatório de Gestão de Riscos

É o documento gerencial  elaborado anualmente pela  Controladoria do IFPE que tem a

finalidade monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos no âmbito do IFPE.

 6 AVALIAÇÃO

A avaliação de toda a gestão de riscos do IFPE será exercida pela Unidade de Auditoria

Interna Governamental do IFPE e/ou pela Controladoria-Geral da União (CGU),  no exercício da

a vidade de Auditoria Interna Governamental do poder Execu vo.

A  Auditoria  Interna  Governamental  deverá  atuar  na  avaliação  e  consultoria  com

independência e autonomia, com o propósito de adicionar valor e aperfeiçoar as operações para o

alcance  dos  obje vos  do  IFPE,  em  todos  os  níveis,  mediante  a  abordagem  sistemá ca  e

disciplinada para melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e da

governança.

A realização  dos  trabalhos  de avaliação e  consultoria  realizados pela  Auditoria  Interna

Governamental deverá contemplar o primeiro e o segundo níveis de atuação da gestão de riscos

do IFPE.

As  avaliações  dos  processos  de  gestão  de  riscos  e  controles  devem  contemplar,  em

especial, os seguintes aspectos:

a)  adequação  e  suficiência  dos  mecanismos  de  gestão  de  riscos  e  de  controles

estabelecidos;

b) eficácia da gestão dos riscos; e



c) conformidade das a vidades executadas em relação à polí ca de gestão de riscos da

organização.

Para fins de gerenciamento dos resultados das avaliações realizadas pela Auditoria Interna

Governamental, especialmente quanto à adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de

riscos  e  de  controles  estabelecidos,  devem-se  observar  as  seguintes  conclusões  quanto  aos

controles internos:

a) controle não implementado;

b) controle não avaliado;

c) controle implementado inadequado e insuficiente;

d) controle implementado adequado e insuficiente.

e) controle implementado suficiente e inadequado.

f) controle implementado suficiente e adequado.
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