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Apresentação
História da Gestão de Riscos no mundo:
A história da gestão do risco remete aos tempos primórdios da humanidade e
teve significativo avanço no Renascimento, período consagrado pelo questionamento
de teorias antes aprovadas e de substanciais avanços científicos, quando o homem
entendeu que poderia se antever aos riscos que afetariam o atingimento de seus
objetivos, não ficando mais a mercê de oráculos e adivinhos, desafiando deuses, ou
das forças da natureza, que estabeleceu padrões que dão origem ao retorno dos
eventos, mas apenas na maior parte dos casos (Gottfried von Leibniz, 1703), e então
passou a gerenciá-los de forma sistêmica nas mais diversas áreas e campos de atuação,
identificando, mensurando, medindo e, principalmente, decidindo a respeito da
disposição de enfrentar ou não àquele risco e suas consequências, possibilitando
inúmeros avanços nas finanças, na tecnologia, agricultura, engenharia, ciência,
medicina, serviços públicos em geral e até mesmo na gestão doméstica.
“Você deseja uma válvula que não vaze e faz todo o possível para desenvolvê-la. Mas
no mundo real só existem válvulas que vazam. Você tem que determinar o grau de
vazamento que pode tolerar.”
Obituário de Arthur Rudolph, cientista que desenvolveu o foguete Saturno 5, que lançou a primeira
missão do homem à Lua, em The New York Times, 3 de janeiro de 1996.

“Risco” é uma palavra que deriva do italiano antigo risicare, que significa
“ousar”, conforme Peter L. Bernstein cita em seu livro Desafio aos Deuses, 1997.
Assim, o risco não é um destino, e sim, uma opção, das ações que ousamos tomar que
dependem do nosso grau de liberdade de opção.
O objetivo central da gestão de riscos aos longo da história é o de gerenciar
fatos não imprevisíveis, porém, impensáveis, permitindo aos tomadores de decisões
optarem de forma consciente e racional, não mais empírica, por enfrentar um risco
com consequências contornáveis, mesmo que seus controles resultem em riscos
residuais, menores que o risco primal.

História da Gestão de Riscos no METRÔ-DF:
O trabalho de Gestão de Riscos teve inicio após a atuação pela ControladoriaGeral do Distrito Federal – CGDF, com a publicação do DECRETO nº 37.302, de 29 de
abril de 2016, estabelecendo os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão de
Riscos e Controle Interno a serem adotados na Administração Pública do Distrito
Federal.
Tal decreto estabelece, principalmente, as metodologias recomendadas para
serem implementadas no âmbito de toda a Administração Pública do Distrito Federal,
como a ISO/IEC 31000 que, à época, se tratava da primeira versão (2009), atualmente
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está em sua segunda versão (2018). A ISO 19011 estabeleceu as diretrizes para a
auditoria de sistemas de gestão, a fim de fundamentar as auditorias baseadas em
Risco - ABR desenvolvidas pela própria CGDF nas unidades vinculadas ou realizadas
pela própria entidade. Por fim, o COSO-2013 foi consolidado como parâmetro para os
controles.
Em meados de 2016, a CGDF realizou rodadas de reuniões no METRÔ-DF para o
devido alinhamento e fornecer as orientações quanto à implementação da Gestão de
Riscos, o que deu resultado a um Relatório de Auditoria, no qual propunha a criação
do Comitê de Gestão de Riscos e o estabelecimento da Política de Gestão de Riscos. A
Decisão do Conselho de Administração, exarada na 260ª Reunião Ordinária de
18/03/2016, aprovou a Política de Gestão de Riscos e a criação do Comitê de Gestão
de Riscos, o que foi concretizado com a publicação da Portaria Conjunta n°09, de
março de 2016, onde se teve o inicio das atividades da Companhia, com treinamentos
para capacitação e engajamento.
Em seqüência, houve o cumprimento das seguintes entregas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cronograma para a implantação da Gestão de Riscos;
Avaliação de Maturidade;
Treinamento para a identificação dos riscos;
Estabelecimento do contexto;
1º Ciclo de Reuniões Técnicas: 22,24 e 29/11 e 01/06 e 08/12/2016;
Treinamento, avaliação e estabelecimento de controles;
Com isso, foram desenvolvidos os seguintes processos:

1. Matriz de Riscos do Metaprocesso de Aquisição de Bens e Contratação de
Prestação de Serviços;
2. Matriz de Riscos da Manutenção;
3. Matriz de Riscos PRELIMNAR da Diretoria Financeira e Comercial – DFC (não
concluída);
4. Matriz de Riscos sobre a Participação de empresas envolvidas na Lava-Jato em
licitações com o METRÔ-DF.
Já em 2018, foi ministrada uma capacitação em Gestão de Riscos e Auditoria
Baseada em riscos pela CGDF uma auditoria baseada em riscos.
Em 2019, houve a alteração da composição do Comitê e em 2020, meados de
maio e junho, houve nova capacitação da CGDF para empregados do Metrô sobre
riscos, já com a implantação da Área de Governança e Controle Interno, com as 03
Gerências, entre elas a Gerência de Risco. Oportunidade na qual foram treinados 82
(oitenta e dois) empregados da Companhia de todas as diretorias, inclusive a CGDF
realizou palestra de conscientização para todos os membros da Alta Administração.
Atualmente, encontra-se vigente a Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 316/2020 METRO-DF/PRE/GAB de 08/07/2020, com a implantação do Comitê de Gestão de Risco
com definição de integrantes e atribuições do Comitê de Riscos.
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São várias as fontes que orientam a administração pública para que adote a
Gestão de Riscos como um instrumento de governança corporativa, como o caso da lei
n°13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a IN-05/2016-MPOG e o DECRETO n°39.736/2019 que
estabeleceu a política de governança pública e compliance no âmbito do Distrito
Federal.
Em 26 de junho de 2020, foi aprovada a Política De Governança, Gestão De
Riscos e Integridade por meio da Decisão Nº 016/2020-CA/METRÔ-DF, exarada na
311ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, após a Decisão da Diretoria
Colegiada na 1290ª Reunião Ordinária (41643819), no dia 10 de junho de 2020.
Oportunidade na qual a GCI/Gerência de Risco estabeleceu revisou e estabeleceu
novas diretrizes quanto à atuação de gestão de rico na Companhia.
A Política de Governança, Gestão de Riscos e Integridade baliza este Manual,
que tem como objetivo fornecer informações claras, ténicas e objetivas aos
administradores da Companhia, gestores, demais empregados responsáveis pela
Gestão de Riscos e qualquer outro interessado, em apenas um documento. Ressaltado
que a Gerência de Risco necessita do comprometimento da Alta Administraçãoassim
como dos proprietários de riscos, lotados nas áreas operacionais da Companhia, a fim
de que o processo de risco produza seus devidos resultados.
Por fim, importante mencionar que este manual aborda um referencial
metodológico de identificação, análise e tratamento de Gestão de Riscos do Metrô,
detalhando e regulamentando objetivos, princípios, diretrizes, responsabilidades,
dentre outras providências, o que impactou no trabalho de 2020 quanto às matrizes
de risco e tratamento realizadas junto às Diretorias, as quais vêm sendo
implementadas pelas áreas afins e devidamente monitoradas.
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Governança Corporativa
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, governança
corporativa é “o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas,
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de
administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes
interessadas”.
A Gestão de Riscos deve ser integrante do sistema de governança, pois ela deve
apoiar a tomada de decisões e o estabelecimento de estratégias no nível da Alta
Administração, promovendo a melhoria dos controles internos, da transparência e da
prestação de contas.
A Gestão de Riscos deve fazer parte da cultura da empresa, permeando todos
os processos de tomada de decisão, em todos os níveis, como reflexo do
comportamento da Alta Administraçãoem uma estrutura clara de governança que
define atribuições e responsabilidades dos agentes que:






Identificarão e avaliarão riscos;
Definirão os tratamentos de riscos;
Tomarão decisões referentes aos riscos;
Monitorarão dos riscos;
Fiscalizarão todo o processo de Gestão de Riscos.
O Institute of Internal Auditors – IIA trás o Modelo de Três Linhas (antigo Três
Linhas de Defesa), que ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que
melhor auxiliam na consecução dos objetivos e facilitam uma forte governança e
gerenciamento de riscos, feito de forma personalizada para a Companhia.

Prestação de contas para as partes interessadas sobre a administração da empresa
Papeis: integridade, liderança e transparência

GERENCIAMENTO

Ações (incluindo gerenciamento de riscos)
para alcançar os objetivos organizacionais

Papeis da
Primeira Linha:
Prestação de serviços;
Gestão de riscos.

AUDITORIA INTERNA
Asseguração independente

Papeis da
Segunda Linha:

Papeis da Terceira
Linha:

Expertise, suporte,
monitoramento e desafio
em questões relacionadas
a riscos.

Asseguração e aconselhamento
independentes e objetivos em todos
os assuntos relacionados à
consecução dos objetivos.

PROVEDORES DE ASSEGURAÇÃO EXTERNA

ALTA ADMINISTRAÇÃO
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Chaves:

Prestação de contas, relatórios

Delegação, direção, recursos, supervisão

Alinhamento, coordenação de comunicação, colaboração

Onde os papeis de cada uma das linhas são:
Primeira linha:





Lidera e dirige ações (incluindo gerenciamento de riscos) e aplicação de
recursos para atingir os objetivos da organização.
Mantém um diálogo contínuo com a alta administração, por meio de seus
Diretores e relata: resultados planejados, reais e esperados, vinculados aos
objetivos da organização e risco.
Estabelece e mantém estruturas e processos apropriados para o
gerenciamento de operações e riscos (incluindo controle interno).
Garante o cumprimento das expectativas legais, regulamentares e éticas.

Segunda linha:




Fornece experiência, suporte, monitoramento e desafios complementares
relacionados ao gerenciamento de riscos, incluindo:
o o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua de práticas de
gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) em um nível de
processo, sistemas e entidade.
o a consecução de objetivos de gerenciamento de riscos, como:
conformidade com leis, regulamentos e comportamento ético aceitável;
controle interno; segurança da informação e tecnologia; sustentabilidade e
garantia de qualidade.
Fornece análises e relatórios sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de
riscos (incluindo controle interno).

Terceira linha:



Mantém a principal responsabilidade perante a Alta Administraçãoe a
independência das responsabilidades da administração.
Comunica asseguração e consultoria independentes e objetivas à gerência e ao
corpo diretivo sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de
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riscos (incluindo controle interno) para apoiar a consecução dos objetivos
organizacionais e promover e facilitar a melhoria contínua.
Relata prejuízos à independência e objetividade à Alta Administraçãoe implementa
controles, conforme necessário.

A Alta Administraçãobaseia-se nas atuações e informações oriundas das três linhas
para supervisionar e buscar a consecução de seus objetivos, pelos quais prestam
contas às partes interessadas, sendo a primeira linha responsável por fornecer uma
garantia valiosa sobre os resultados planejados, reais e previstos, sobre os riscos e
sobre a gestão de riscos, recorrendo à experiência e ao conhecimento direto. Aqueles
com funções de segunda linha fornecem garantia adicional em assuntos relacionados a
riscos. Devido à independência da auditoria interna em relação à gerência, a garantia
que ela oferece carrega o mais alto grau de objetividade e confiança além daquilo que
aqueles com funções de primeira e segunda linha podem fornecer à alta
administração.
Uma governança eficaz requer a atribuição apropriada de responsabilidades, bem
como um forte alinhamento de atividades por meio de cooperação, colaboração e
comunicação, o que deve ser confirmado pela alta administração, promovendo as
devidas adequações nas suas estruturas e processos para que os atenda conforme o
planejado.
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Objetivos da Gestão de Riscos no METRÔ-DF
Conforme o artigo 32 da Política De Governança, Gestão De Riscos E
Integridade, são objetivos da Gestão de Riscos:
I - Assegurar a existência de um processo estruturado de
gerenciamento de riscos como forma de contribuição para a
continuidade dos serviços prestados às partes interessadas;
II - Contribuir para a melhoria contínua da eficiência, da eficácia e da
efetividade dos serviços públicos prestados à sociedade;
III - Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos
organizacionais, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis;
IV - Possibilitar que os responsáveis pela tomada de decisão em todos
os níveis, tenham acesso tempestivo a informações suﬁcientes
quanto aos riscos aos quais o METRÔ-DF está exposto; e,
V - Melhorar a aprendizagem organizacional, prevenindo perdas e
aumentando a capacidade de adaptação da organização às
mudanças ambientais.
O principal objetivo da Gestão de Riscos é de aumentar o grau certeza no
atingimento de objetivos e metas dentro do prazo, do custo e das condições préestabelecidas, conceito este diretamente relacionado à eficiência (fazer certo as
coisas) e eficácia (fazer a coisa certa), de forma efetiva, conforme princípios
constitucionais que regem a Administração Pública.
A Gestão de Riscos do METRÔ-DF auxilia a Alta Administraçãona tomada de
decisão, com segurança razoável, para o cumprimento da missão e visa, além do apoio
ao alcance dos objetivos, a criação e proteção de valor, melhoria do desempenho,
incentivo à inovação, uma vez que risco é inerente à qualquer atividade, seja pessoal
ou profissional, portanto, ter consciência do risco e a habilidade de administrá-lo,
conforme à disposição da empresa de correr riscos e dos administradores de tomar
decisões, são elementos-chave para o sucesso do negócio.
Portanto, quando a empresa se apropria da gestão de riscos, com uma
implementação sólida e bem estruturada, os objetivos são alcançados trazendo os
mais diversos benefícios, como o amparo aos administradores e demais gestores,
fornecendo as melhores informações para a tomada de decisões, favorecendo ao
aproveitamento de oportunidades e antecipação a situações desagradáveis, trazendo
economia, eficiência e eficácia para a Companhia e com isso, melhorando tanto a
reputação quanto a relação com as partes interessadas, além de favorecer o
planejamento, a governança, as devidas responsabilidades e responsabilizações,
promovendo o bem-estar geral dos empregados.
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Princípios da Gestão de Riscos no METRÔ-DF
Os princípios são considerados na estrutura e nos processos de Gestão de Riscos da
Companhia, eles são complementares uns aos outros, interagindo entre si para o
alcance dos melhores resultados.
A Gestão de Riscos do METRÔ-DF se apoiará nos seguintes princípios:














Ser inclusiva e parte integrante dos processos organizacionais e das tomadas de
decisão – a Gestão de Riscos deve ser integrada aos processos decisórios da
Companhia, sempre que houver um custo-benefício favorável, incorporando-a aos
processos organizacionais como etapa necessária para a tomada de decisão,
incluindo as partes interessadas em momento oportuno e apropriado,
considerando seus conhecimentos, pontos de vista e percepções, aproximando-os
do processo.
Abordar explicitamente a incerteza – o risco pode se apresentar de forma positiva,
negativa ou ambos, e todos estes aspectos devem ser considerados para que, além
de evitar que os objetivos não sejam alcançados, os gestores também estejam
preparados para aproveitar as oportunidades.
Ser sistemática, estruturada e personalizada – a estruturação sistêmica da Gestão
de Riscos permite resultados consistentes e comparáveis. Cada processo, porém, é
personalizado, levando em conta seu escopo e os objetivos que se pretende
atingir.
Basear-se nas melhores informações disponíveis – considerando informações
históricas, atuais e expectativas futuras e quaisquer limitações e incertezas a elas
associadas, que devem ser dispostas de forma clara, oportuna e disponível para as
partes interessadas pertinentes.
Considerar fatores humanos e culturais – a multiplicidade do comportamento
humano, a cultura organizacional e a maturidade quanto à Gestão de Riscos
influenciam na percepção do risco por seus responsáveis e em todos os aspectos
de sua gestão, em cada nível ou estágio, portanto, a boa gestão de riscos não deve
desprezar estes fatores, cruciais para seu êxito.
Reagir a mudanças de forma oportuna, dinâmica e iterativa, promovendo a
melhoria contínua – antecipar, detectar, reconhecer e responder de maneira
adequada às mudanças de contexto interno e externo na medida em que elas
ocorrem, uma vez estas mudanças podem gerar novos riscos, mudar ou extinguir
riscos previamente detectados. A Gestação de Riscos é feita de forma interativa,
por meio de ciclos de revisão, implementada de forma progressiva e gradual,
visando sua melhoria contínua.
Ser liderada pela Alta Administração– a Alta Administração deve mostrar
liderança e comprometimento com a Gestão de Riscos dirigindo, apoiando e
monitorando sua implementação e melhoria contínua, servindo como exemplo aos
demais empregados da Companhia que, direta ou indiretamente atuem
gerenciando riscos, suas causas e possíveis conseqüências, bem como a
implementação dos controles definidos.
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Objeto da Gestão de Riscos no METRÔ-DF
Os objetos da Gestão de Riscos no Metrô poderão ser cada projeto, processo,
atividade e ação que estejam relacionadas aos objetivos estratégicos da Companhia,
bem como os recursos e unidades administrativas e quaisquer outros projetos,
processos, atividades e ações, desde que bem definidos os objetivos almejados.
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Estrutura da Gestão de Riscos no METRÔ-DF
A base da estrutura da Gestão de Riscos é a liderança e o comprometimento da
Alta Administraçãoe unidades de supervisão, que deve dar a sustentação aos demais
pilares dessa estrutura para, desta forma, em consonância com o contexto que se
apresenta, alinhar a Gestão de Riscos às estratégias, objetivos e cultura organizacional,
mostrando seu valor para a Companhia e para as partes interessadas, monitorando os
riscos sistematicamente, em conformidade com a quantidade de riscos que pode ser
assumida, ou não, reconhecendo todas as obrigações e compromissos voluntários.
É responsabilidade da alta administração, além de alocar todos os recursos
necessários, emitir e manter atualizada a política de Gestão de Riscos, personalizar e
implementar todos os seus componentes, atribuindo autoridades, responsabilidades e
responsabilizações adequadas.
Para viabilizar esta atuação, a Alta Administração conta com a unidade
administrativa de Governança e Controle Interno, cujo um dos papeis principais é o de
definir as responsabilizações pela Gestão de Riscos e papeis de supervisão no âmbito
da Companhia, com o auxílio da sua Gerencia de Riscos, que compõe, junto com o
Comitê̂ de Gestão de Riscos e dos Proprietários/Gestores de Riscos, a estrutura
organizacional responsável por esta atividade.






Gerência de Risco – estrutura, executa e monitora a Gestão de Riscos, de forma
integrada e inclusiva como Comitê de Gestão de Riscos e os empregados
envolvidos no processo, projeto, tarefa ou ação a ser gerenciada, dando suporte
técnico e capacitação. É a unidade responsável também por cientificar a Alta
Administraçãoe propor as melhorias pertinentes.
Comitê de Gestão de Riscos – grupo de trabalho instituído por meio de Instrução
de Serviço da Presidência, cuja composição caracteriza um grupo múltiplo e
competente, com integrantes das diversas Diretorias e unidades da empresa, que é
responsável pelo processo da Gestão de Riscos, definido mais a frente neste
manual.
Proprietários/Gestores de Riscos – são empregados da Companhia responsáveis
por um processo, atividade ou ação do Planejamento Estratégico Institucional,
gestor de projeto, de unidades administrativas ou de nível operacional e
assessores, com responsabilidade e autoridade para gerenciar os riscos de sua
responsabilidade, capazes de definir processos de trabalho prioritários, identificar,
analisar, avaliar e tratar os riscos, sob orientação e coordenação da Gerencia de
Risco.

Os demais pilares da estrutura da Gestão de Riscos são:


Integração – a gestão de riscos não deve ser separada, mas sim, uma parte do
propósito organizacional, governança, liderança e comprometimento, estratégias,
objetivos e operações, onde todos os empregados têm a responsabilidade de
gerenciar riscos nos diversos níveis e graus de complexidade.
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Concepção – para conceber uma estrutura de Gestão de Riscos, devemos analisar
os contextos interno e externos, a Alta Administraçãodeve articular seu
comprometimento contínuo, por meio da Política, deste manual e o próprio
exemplo prático e claro para todas as partes interessadas, no dia-a-dia de sua
atuação na Companhia, com o estabelecimento de uma comunicação (informar o
público alvo) e consulta (retorno pelos e para os integrantes da Gestão de Riscos)
oportunas e tragam informações pertinentes, consolidadas, objetivas e claras que
contribuam efetivamente para as decisões e melhorias, com a alocação dos
recursos necessários e a clara atribuição dos papeis organizacionais, autoridades,
responsabilidades e responsabilizações.
Implementação – adequadamente concebida e implementada, com arranjos bem
compreendidos e praticados por meio de instrumentos adequados, a Gestão de
Riscos se torna parte de todas as atividades da Companhia, inclusive das tomadas
de decisões, que devem ser identificadas por quem, onde e quando acontecem,
mudando seu processo, quando aplicáveis, bem adaptadas à toda mudança de
contexto que porventura existir, permitindo que as incertezas sejam abordadas
explicitamente, para que os riscos sejam tratados e as oportunidades aproveitadas.
Avaliação – com o objetivo de apoiar o alcance dos objetivos pela Companhia, a
estrutura da Gestão de Riscos deve ser periodicamente avaliada, mensurando seu
desempenho em relação ao propósito, planos de implementação, indicadores e
comportamento esperado.
Melhoria – deve vir através da adaptação ao contexto e suas possíveis mudanças e
da melhoria contínua, que deve acontecer sempre que oportuno, para o
aprimoramento da Gestão de Riscos, melhorando, inclusive, o valor da Companhia.
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Instâncias e responsabilidades (Matriz de Responsabilidade)






Conselho de administração – aprovar a Política e Manual e suas alterações, bem
como direcionar e monitorar os achados de risco e plano de tratamento.
Diretoria Colegiada – aprovar normativos, limites de exposição ao risco, riscos
chave e alterações na estrutura da Gestão de Risco, controlar a execução do
trabalho de identificação e plano de tratamento entre seus proprietários de risco.
Gerência de riscos – coordenar e executar a metodologia a respeito da matriz de
risco e respectivo plano de tratamento na Companhia.
Comitê de Gestão de Riscos – monitorar as matrizes de riscos e plano de
tratamento junto ao SAEWEB ou outro mecanismo.
Proprietário/ Gestores de Riscos – executar e gerir a matriz de riscos e implantar
as ações de controle do plano de tratamento.

Ressalta-se que essa matriz de responsabilidade expressa competências as quais se
encontram dispostas na Política De Governança, Riscos e Integridade, sem prejuízo do
disposto em outros normativos (Regimento Interno, Instruções de Serviço etc),
destacando-se:
Da Gerência de Riscos (artigo 35):
I.

Estruturar, executar e monitorar o Programa de Gestão de
Riscos;

II.

Criar o manual de Gestão de Riscos;

III.

Orientar e treinar os servidores e promover outras ações
relacionadas à implementação do Programa de Gestão de
Riscos, em conjunto com as demais unidades/setores do
METRÔ-DF; e,

IV.

Notificar diretamente a Alta Administraçãosobre a ocorrência
de eventuais falhas encontradas no desenvolvimento das
funções e responsabilidades, bem como propor alternativas
para sua estruturação e aperfeiçoamento.

Do Comitê de Gestão de Riscos (artigo 34):
I.

Identificar os riscos – criar listagem abrangente de riscos
relacionados a possíveis eventos que possam criar, aumentar,
reduzir, acelerar ou atrasar a realização de ações ou projetos
do METRÔ-DF;
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II.

Analisar os riscos - apreciar as causas e as fontes de risco,
suas consequências positivas e negativas e a probabilidade de
que essas consequências possam ocorrer e possíveis impactos
que podem gerar no METRÔ-DF. Apontar melhorias nas ações
ou processos;

III.

Avaliar os riscos - auxiliar na tomada de decisão com base nos
resultados da análise. Avaliar a probabilidade de o risco
acontecer e sua criticidade. Definir quais os riscos necessitam
de tratamento, priorização e possíveis ações a serem
tomadas;

IV.

Tratar os riscos – definir estratégias e executar ações para
minimizar, mitigar, prevenir e eliminar o risco;

V.

Monitorar os riscos - verificar, supervisionar, observar
criticamente e acompanhar as situações para identificar
mudanças necessárias, continuamente; e,

VI.

Auxiliar, monitorar e supervisionar a atuação dos Gestores de
Riscos.

Dos Proprietários de Riscos (artigo 37):
I.

Assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a
politica de gestão de riscos do METRO-DF;

II.

Identificar, avaliar e implementar as respostas aos riscos;

III.

Monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que
as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em
níveis adequados;

IV.

Garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam
disponíveis para a Comitê de Gestão de Riscos; e,

V.

Propor medidas de controles internos aos riscos identificados
e avaliados.
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Processo de Gestão de Riscos no METRÔ-DF
O processo de Gestão de Riscos guia os atores metodologicamente e deve ser
aplicado em todos os níveis, considerando o nível estratégico, o tático, o operacional, e
de programas e projetos.
No METRÔ-DF serão consideradas as seguintes categorias de riscos:












Estratégicos – riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da unidade
em proteger-se ou adaptar- se às mudanças que possam interromper ou desviar o
alcance de objetivos e a execução da estratégia prevista no Planejamento
Estratégico Institucional ou qualquer outro instrumento de aponte a significativa
relevância
De Conformidade – riscos decorrentes da incapacidade ou inabilidade da
Companhia em cumprir com as legislações aplicáveis ao seu negócio e não elabore,
divulgue e faça cumprir suas próprias normas, procedimentos, regulamento ou
outro instrumento normativo aplicável;
Financeiros – riscos decorrentes da inadequada gestão orçamentária e financeira,
das aplicações de recursos em operações novas, desconhecidas e/ou complexas,
de alto risco;
Operacionais – riscos decorrentes da inadequação ou falha dos processos internos,
pessoas ou de eventos externos em processos finalísticos do core institucional
e/ou missão;
Ambientais – riscos decorrentes da gestão inadequada de questões ambientais,
como por exemplo: emissão de poluentes, disposição de resíduos sólidos e outros;
De Tecnologia da Informação – riscos decorrentes da indisponibilidade ou
inoperância de equipamentos e sistemas informatizados que prejudiquem ou
impossibilitem o funcionamento ou a continuidade normal das atividades da
instituição. Representado, também, por erros ou falhas nos sistemas
informatizados ao registrar, monitorar e contabilizar corretamente transações ou
posições;
De Recursos Humanos – riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade
da instituição em gerir seus recursos humanos de forma alinhada aos objetivos
estratégicos definidos.
De Integridade - riscos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos
públicos e das atividades da organização, causados por desvios éticos.

O processo de Gestão de Riscos é iterativo, embora apresente uma estrutura
seqüencial e deve ser colaborativo, participativo e multidisciplinar, com a contribuição
de pessoas que conheçam e dominem aquele processo, projeto, ação, tarefa etc., e
deve, necessariamente, seguir cada uma das etapas apresentadas abaixo e detalhadas
metodologicamente na seqüência:





estabelecimento do escopo, contexto e critérios;
identificação dos riscos;
análise dos riscos;
avaliação dos riscos;
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tratamento dos riscos;
comunicação e consulta com partes interessadas;
monitoramento e análise crítica;
registro e relato.
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Concepção - Estabelecimento do escopo, contexto e critérios:
Convém destacar que a Gestão de Riscos seja personalizada a cada processo,
projeto, etc., que ela compreender e, para isso, deve-se estabelecer o escopo,
contexto e critérios para cada um deles visando à definição do escopo e a
compreensão dos contextos externos e internos, para uma avaliação eficaz e
proposições adequadas de tratamentos de riscos.
Para trazer luz ao conteúdo da Gestão de Riscos, deve-se fazer uma introdução
sobre o tema abordado, expondo conceitos que o explique, trazendo fatos históricos,
quando conveniente, necessários a elucidar o core do trabalho que será desenvolvido.

O escopo:
O escopo em consideração deve ser abordado de forma clara e direta, quais seus
objetivos e qual o seu alinhamento com os objetivos estratégicos do METRÔ-DF, para
isso, deve-se considerar:







objetivos e decisões que precisam ser tomadas;
resultados esperados em cada etapa do processo;
tempo, localização e pessoas da área técnica envolvidas nesse processo;
ferramentas e técnicas apropriadas para o processo de avaliação de riscos;
recursos requeridos, responsabilidades e registros a serem mantidos;
outros projetos, processos e atividades.
Aqui será abordado o porquê desta Gestão de Riscos, qual a sua demanda e seu
objetivo principal e para isso a Gestão de Risco contará com o planejamento das
Diretorias anualmente fornecendo e sinalizando a priorização operacional, além das
ações e metas estratégicas da Companhia. As matrizes de risco serão assim
confeccionadas pela Gerência de Risco por dois alinhamentos: o estratégico, a partir
do Plano Estratégico da Companhia e operacional, a partir das demandas das
Diretorias por meio de Plano Anual de Gestão de Risco.

Os contextos externo e interno:
O contexto apoia-se no estabelecimento e articulação dos objetivos que a
empresa quer atingir. De acordo com o escopo em análise, estabelece-se os critérios
para a gestão de risco a ser desenvolvida juntamente com o escopo e partes
interessadas.
Para melhor elucidação, o contexto deve ser dividido em contexto interno e
externo em relação à organização.
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No estabelecimento do contexto destaca-se 3 elementos norteadores:
 A gestão de risco ocorre no contexto dos objetivos e atividades da organização.
 Fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco, o que deve ser sempre
levado em consideração.
 Propósito e escopo do processo de gestão de risco podem estar inter-relacionados
com os objetivos da organização como um todo.
Referindo-se especificamente ao ambiente da atividade a qual o processo de
Gestão de Riscos será aplicado, sua compreensão deve considerar, mas não somente:


Contexto externo:

No contexto externo, deve ser abordado o ambiente legal, político, financeiro,
tecnológico, econômico, dentre outros, que devem ser avaliados, considerando:
 Fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, regulatórios, financeiros, tecnológicos,
econômicos e ambientais em âmbito local, regional, nacional e internacional;
 direcionadores-chave e tendências que afetam os objetivos da Companhia;
 relacionamentos (partes interessadas externas), percepções, valores, necessidades,
expectativas;
 relações e compromissos contratuais, quando houver;


Contexto interno:

No contexto interno, analisaremos a estrutura organizacional bem como a
regimental e as respectivas responsabilidades, processos, gerenciamento das
informações e a comunicação com as partes interessadas internas, considerando:









visão, missão e valores;
governança, estrutura organizacional, papeis e responsabilizações;
estratégias, objetivos e políticas;
cultura organizacional;
normas, diretrizes e modelos adotados;
recursos e competências;
tecnologias disponíveis;
relacionamentos (partes interessadas internas), percepções, valores, necessidades,
expectativas

Os critérios de risco
Devem ser definidos conforme o escopo da atividade que será feita a Gestão de
Riscos, considerando a quantidade e o tipo de riscos que podem ser assumidos, bem
como sua relevância para os processos de tomada de decisão.
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Os critérios devem ser continuamente analisados e alterados, se necessário,
embora eles sejam definidos no início do processo de avaliação de riscos e, para sua
definição, devem ser analisados:







a natureza e o tipo de incertezas que podem afetar os resultados e objetivos;
como as consequências e as probabilidades serão definidas e medias;
fatores relacionados ao tempo;
consistência no uso de medidas;
como o nível de risco será determinado;
como a combinação de sequências de múltiplos riscos serão levadas em
consideração;

Processo de avaliação de riscos
O processo de avaliação de riscos consiste em três etapas: identificação, análise
e avaliação de riscos.
Utilizando das melhores informações disponíveis, esta etapa da gestão de
riscos deve ser feita de forma sistemática, iterativa e colaborativa.
Serão adotados como referências técnicas para a Gestão de Riscos as normas
ABNT NBR ISO 31000/2018, ABNT ISO 19011/2018, ABNT NBR ISO 31010/2012, ABNT
NBR ISO/IEC GUIA 73/2005, ABNT ISO/TR 31004 agregadas ao COSO 2013 - Controles
Internos – Estrutura Integrada.

Identificação dos riscos
Identificar um risco é encontrar, reconhecer e descrever os riscos que podem
ajudar ou atrapalhar o atingimento de um objetivo, independentemente se sua fonte
está ou não sob nosso controle, para isso, deve-se:



Ter clareza quanto ao objetivo a ser trabalhado, como fator norteador daquela
gestão de riscos;
Descrever cada evento que impacta (negativamente ou positivamente) no alcance
desse objetivo.

Esta etapa do processo deve ser feita por equipe técnica competente para o objeto
analisado, podendo ser feita pelo gestor ou equipe, instituída para este fim, ou não,
por meio de diversas técnicas, como, por exemplo, brainstorming, entrevistas, listas de
verificação ou qualquer outra técnica que permita a maior identificação de riscos
possível.
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É neste momento que são identificados e descritos as causas, eventos e suas
consequências potenciais, considerando o contexto definido na concepção,
respondendo as seguintes perguntas-chave:




Fontes de risco: o que pode dar origem a um risco para o meu objetivo?
Eventos de risco: com base na fonte que eu identifiquei, o que precisa ocorrer,
deixar de acontecer ou mudar para que se torne um risco?
Consequências: se este evento acontecer, como isso afetaria no meu objetivo,
individualmente ou cumulativamente com outro evento?

A identificação dos riscos deve necessariamente ser baseada nas melhores
informações disponíveis, que devem ser disponibilizadas por seus
produtores/detentores.
É importante considerar que as principais fontes de risco permeiam por pessoal
(ex: pouca capacitação para execução da tarefa, desconhecimento do objetivo),
processos (ex: falta de mapeamento dos processos, omissão ou morosidade de
tramitações) e tecnologia (ex: inadequação ou indisponibilidade de recursos ou
ferramentas tecnológicas).

Análise dos riscos
A análise dos riscos consiste em compreender a natureza e características dos
riscos e nesta etapa que são definidos seus níveis, com base em uma análise detalhada
das incertezas, fontes, eventos e consequências de riscos, cenários, controles
existentes e sua eficácia.
As perguntas-chave para essa etapa são:





Qual a chance desses eventos acontecerem?
E se acontecerem, qual a magnitude de seus impactos para o atingimento dos
meus objetivos?
Eles podem acontecer sozinhos ou em cascata?
Já existem controles e eles são eficientes?

O nível do risco é definido em uma escala de impacto e probabilidade, a serem
distribuídos em uma matriz, considerando os seguintes aspectos:


Probabilidade: chance de algo acontecer.
1. improvável: chances mínimas do evento ocorrer.
2. raro: pequenas chances de o evento ocorrer.
3. possível: o evento tem chance de ocorrer.
4. provável: é esperado que o evento ocorra, mas pode não ocorrer.
5. quase certo: o evento ocorre, salvo em exceções.
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Impacto: qual o grau do efeito, caso o evento de risco ocorra:
1. desprezível: impacto insignificante, compromete minimamente o atingimento
do objetivo a ponto de não afetá-lo;
2. menor: pequeno impacto, compromete de alguma forma, mas não impede o
alcance da maior parte do objetivo.
3. moderado: impacto considerável para o alcance do objetivo, porém,
recuperável.
4. maior: impacto alto no atingimento do objetivo, de difícil reversão.
5. catastrófica: impacto irreversível, compromete totalmente ou quase
totalmente o atingimento do objetivo.
Portanto, a matriz se apresentará da seguinte forma:

Impacto/Probabilidade
5 – Catastrófica
4 – Maior
3 – Moderado
2 – Menor
1 – Desprezível

1 – Improvável

5
4
3
2
1

2 – Raro

3 – Possível

4 – Provável

10
15
20
8
12
16
6
9
12
4
6
8
2
3
4
Modelo Matriz de Análise de Riscos

5 – Quase certo

25
20
15
10
5

O nível do risco será definido pela multiplicação dos valores de referência de
probabilidade x impacto e na concepção de cada processo de Gestão de Riscos, será
definido o nível aceitável de risco para o atingimento dos objetivos daquele objeto,
classificados sempre em baixo, moderado, alto e extremo.
Embora esta etapa seja detalhada metodologicamente, é comum que fatores
sociais, culturais, baixa qualidade na informação disponibilizada, limitações técnicas e
das técnicas utilizadas, entre outros, provoquem divergências de opiniões, percepções
e julgamentos quanto à análise dos riscos. Caso isto ocorra, deverá ser devidamente
documentado no processo e o conflito será mediado pela Gerência de Riscos, quando
for o caso.
Avaliação dos riscos
Avaliar o risco consiste em comparar os resultados da análise dos riscos com os
critérios estabelecidos, visando apoiar as decisões que precisarão ser tomadas,
cabendo ao gestor decidir qual ação tomar, com base no ordenamento dos riscos por
nível, devidamente documentadas e validas no nível apropriado da Companhia.
Esta decisão não consiste em mitigar os riscos, necessariamente, elas podem
envolver:





Fazer mais nada;
Considerar as opções de tratamento de riscos;
Realizar análises adicionais;
Manter os controles existentes;
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Reconsiderar os objetivos.

Para apoiar esta decisão, os níveis de risco serão definidos na matriz de
probabilidade x impacto, onde teremos:

RISCO BAIXO
RISCO MODERADO
RISCO ALTO
RISCO EXTREMO

 Faixa vermelha: riscos acima do limite de exposição, para estes, deve-se analisar
pormenorizadamente suas fontes, causas e consequências;
 Faixas amarelas: riscos que necessitam de monitoramento;
 Faixa verde: riscos que podem ser aceitos, sem se adotar nenhum tipo de
tratamento ou tomar nenhuma providência adicional, devido ao seu baixo ou
nenhum impacto no atingimento do objetivo.

Tratamento dos riscos
Tratar o risco é abordar o risco, selecionar e implementar ações que o
modifiquem.
Esta etapa deve ser iterativa e deve-se considerar:





Formulação e seleção de opções de tratamento do risco;
Planejamento e implementação do tratamento selecionado;
Avaliação da eficácia do tratamento selecionado;
Decisão acerca do aceite ou não do risco remanescente e sobre a necessidade de
tratamento adicional.

É importante que antes da seleção de opções de tratamento, seja definido quem
são os proprietários de risco, uma vez que é o responsável pelo risco que deve indicar
a melhor forma de abordá-lo.

Seleção de opções de tratamento do risco
Para selecionar a opção mais adequada para tratar um risco, deve-se sempre
levar em consideração o custo-benefício da implementação deste tratamento,
avaliando se há um equilíbrio positivo entre os custos, esforços ou desvantagens em
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face dos benefícios da implementação do tratamento, considerando os objetivos
estratégicos, os critérios de risco e os recursos disponíveis.
É comum que a seleção do tratamento de um risco envolva mais de uma área
da empresa, por isso, é importante uma comunicação e consulta clara com as partes
interessadas e uma construção integrada de seleção e plano de tratamento de riscos,
de modo a convergir as propostas e expectativas, para a consecução que um
tratamento apropriado e eficaz.
Dentre as opções para tratar riscos, deve-se considerar as seguintes, como opções
não excludentes de outras e que possam ser consideradas individualmente ou
concomitantemente (como, por exemplo, reduzir a probabilidade de o risco ocorrer,
concomitantemente com a estruturação de um plano de contingência, caso ele
ocorra):
 Evitar o risco: não iniciando ou não dando continuidade à atividade que é a fonte
do risco;
 Assumir ou aumentar o risco: quando identificado que é um risco positivo, de
modo a perseguir uma oportunidade;
 Remover a fonte de risco: eliminar o elemento que dá origem ao risco;
 Mudar a probabilidade: mudar a chance de o evento ocorrer;
 Mudar as consequências: considerar os impactos da ocorrência desse risco no
objetivo;
 Compartilhar o risco: trata-se de compartilhar os impactos da materialização do
risco, como, por exemplo, por meio de contratação de seguros;
 Reter o risco por decisão fundamentada: a depender dos critérios definidos no
processo.
É importante que, além de definir a melhor opção de tratamento, seja
pormenorizado nessa etapa as ações que serão adotadas para viabilizar a opção
escolhida, quais serão prioritárias e quais virão em cadeia (quando o tratamento de
um risco afeta outro).
Em decorrência da implantação de tratamento em um risco, pode ser que seja
introduzido um novo risco, o risco remanescente ou residual, que deve ser
documentado e comunicado aos gestores afetos e, quando viável, aplicado a ele um
tratamento adicional ou que seja feito sobre ele um monitoramento e análise crítica.
O monitoramento e a análise crítica, detalhados adiante, constituem etapa
fundamental do tratamento de riscos, uma vez que a implementação das ações préestabelecidas podem não gerar o resultado esperado ou produzir consequências não
previstas, bem como é necessário avaliar se a solução implementada foi ou se mantém
adequada.
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O Plano de Tratamento de Riscos
O Plano de Tratamento de Riscos visa estruturar a seleção de tratamento
definida, favorecendo a comunicação e consulta, bem como o monitoramento e
análise crítica.
Neste plano, devem conter no mínimo as seguintes informações:
 Ações: detalhamento das ações propostas;
 Justificativa: explicação do motivo da escolha daquela opção de tratamento;
 Responsáveis: são os responsáveis ou que podem ser responsabilizados pela
gestão daquele risco, bem como pela aprovação, implantação e monitoramento do
plano de tratamento;
 Recursos: identificação dos recursos requeridos, considerando recursos
financeiros, tecnológicos, de pessoal, entre outros;
 Restrições: fatos e atos que limitam a implantação;
 Indicadores: como o desempenho do tratamento do risco será medido, para avaliar
sua eficácia;
 Critérios de monitoramento e relatos: definição da forma e periodicidade do
acompanhamento;
 Prazos: início e término esperados para realização de cada ação.

MODELO DE PLANO DE TRATAMENTO

Monitoramento e análise crítica
O monitoramento da Gestão de Riscos deve ser contínuo e abordar a Gestão de
Riscos na empresa como um todo, envolvendo a política, a concepção, os processos de
Gestão de Riscos em si, seus controles etc, visando o seu acompanhamento e a
melhoria contínua.
A análise crítica deve ser periódica e visa avaliar o desempenho e a efetividade,
bem como propor quaisquer alterações e adequações em decorrência de mudanças de
contexto ou ineficiência do que foi implementado.
Ao Conselho de Administração e à Alta Administração da empresa cabe o
monitoramento do sistema de Gestão de Riscos implementado, a aplicação da Política
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de Gestão de Riscos e o monitoramento dos riscos estratégicos, bem como monitorar
mudanças de contexto estratégicas que afetam a gestão da Companhia.
Ao Comitê de Gestão de Riscos cabe monitorar os riscos: verificar,
supervisionar, observar criticamente e acompanhar as situações para identificar
mudanças necessárias, continuamente.
Este monitoramento será feito bimestralmente e deve constar:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Nome do projeto
Número do processo no SEI
Data inicial
Objetivo principal
Quantidade de riscos identificados
Quantidade de tratamento propostos
Percentual de implementação dos tratamentos
Análise crítica do projeto

Aos proprietários de riscos cabe monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a
garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis
adequados e reportar. A periodicidade do monitoramento dos riscos será especificada
no Plano de Tratamento e deverá conter, no mínimo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Data
Risco
Análise inicial do risco
Tratamento proposto
Percentual de implementação do tratamento
Análise do risco pós implementação do tratamento
Análise crítica acerca do tratamento monitorado
Riscos que não possuem tratamento
Análise do risco sem tratamento
Análise crítica acerca do risco sem tratamento proposto.

É imperativo que os riscos identificados e que não haja tratamento também sejam
monitorados e avaliados criticamente periodicamente, bem como os riscos residuais
inerentes da implementação do tratamento em um outro risco.
O monitoramento deve ser feito em documento padronizado e registrado no
referente processo no SEI, para a concatenação das informações pela Gerência de
Riscos e acompanhamento da Governança e Controle Interno.

Registro e Relato
O registro e o relato dos processos de Gestão de Riscos são de fundamental
importância para manter o histórico do processo, propiciando a melhoria contínua da
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Gestão de Riscos na empresa, além de fornecer as melhores informações aos
tomadores de decisão e demais partes interessadas, portanto o registro e o relato
visam:





Comunicar atividades e resultados da Gestão de Riscos em toda a Companhia;
Fornecer as melhores informações para a tomada de decisão;
Promover a melhoria contínua da Gestão de Riscos e dos processos da Companhia;
Facilitar a interação com as partes interessadas, principalmente àqueles com
responsabilidades e responsabilizações referentes à Gestão de riscos no âmbito
estratégico (alta administração), tático (superintendências e gerências) e
operacional (proprietários de riscos).

Prezando sempre pela transparência dos atos da administração pública e pela
segurança das informações estratégicas produzidas, os riscos não devem ser
divulgados de forma ativa (em nosso sítio eletrônico), tampouco de forma passiva
(quando solicitado por qualquer cidadão, nos termos da Lei 4.990 de 12 de dezembro
de 2012 – a Lei de Acesso à Informação - LAI), porém, serão divulgados relatórios de
monitoramento de desempenho, resguardando a segurança institucional, no que
couber.

Comunicação e Consulta
A comunicação promove a conscientização e compreensão do risco. A consulta
visa obter retorno e informações para a tomada de decisão.
Uma integração entre os dois, fomentada por um bom registro e relato,
favorece a troca de informações factuais, oportunas, pertinentes, precisas e
compreensíveis entre todos aqueles que possam influenciar ou ser influenciados por
aquele risco, inclusive aos que precisem, com base nele, tomar decisões.
Para que a comunicação e a consulta sejam eficientes, é fundamental que se
reúna uma equipe multidisciplinar, evolvendo empregados de todas as áreas em que
aquele risco pode influenciar, para que todos os pontos de vista sejam considerados ao
se estabelecer os critérios e ao se avaliar os riscos, fornecendo uma visão plural que
facilita o consenso na supervisão dos riscos, aplicação dos planos de tratamento e na
tomada de decisões, onde todos os afetados por aquele risco se sintam incluídos e
participem do processo e que se garanta que lições anteriores sejam consideradas e
sirvam de exemplo.
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Formulário de Avaliação de Risco de Administradores (ANEXO I)
Considerando a responsabilidade de direcionar e monitorar os atos
de gestão da Companhia, cabe a inserção em todos os processos decisórios
o formulários com diretrizes mínimas de gestão de risco, a fim de que,
antes da deliberação, o administrador detenha conhecimento motivado da
área técnica sobre os impactos e probabilidade de seu ato.
Essa ação serve para melhorar a qualidade quanto à motivação das
decisões dos administradores e, consequentemente, conceder maior
segurança técnica e jurídica em seus posicionamentos atrelando o objeto
do processo a dados estratégicos e/ou operacionais.
Ressalta-se que o formulário (Anexo I) foi criado para implicar
consequência direta na efetividade dos atos decisórios da Companhia,
cabendo aos gestores e conhecedores do risco definir seu grau de
relevância institucional para então ocorrer a tomada de decisão da Alta
Administração. Isso inclusive auxiliará o processo de gestão de risco da
Companhia, desenvolvido pela Gerência de Risco, a qual a partir do
preenchimento dos formulários pelas áreas técnicas, contará com mais
subsídio de análise na elaboração de matrizes de risco da Companhia.
O apetite ao risco deve assim ser definido pelos administradores de
acordo com as diretrizes relacionadas às metas e indicadores estratégicos
(planejamento estratégico) e táticos (planejamentos das Diretorias) da
Companhia, de competência da Gerência de Planejamento Estratégico, o
que permite que a motivação decisória seja gerida de forma dinâmica
pelos tomadores de decisão em relação aos objetivos institucionais.
Esse processo em relação aos formulários auxiliará na justificativa e
na segurança decisória dos dirigentes, em colegiado ou não, e dos demais
conselheiros, assim como na atuação da segunda linha de defesa para
melhor prestação de serviço e subsídio à Alta Direção, inclusive quanto à
prestação de informações às recomendações e prestações de contas à
Órgãos de Controle, como Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e
a Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF.
Orientações Gerais

1. Este formulário deverá estar disponível em versão editável na
intranet, bem como será encaminhado no e-mail institucional das
Diretorias e Chefias de Assessoria.
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2. Deve ser preenchido pela assessoria da diretoria demandante ou
pela superintendência ou chefia de área demandante, quando for
o caso.
3. Deve ser assinado pelo diretor demandante e superintendente ou
chefe de área demandante ou pela assessoria da diretoria,
quando for o caso;
4. Deve ser documento obrigatório em todas as pautas
encaminhadas para deliberação dos administradores, em
colegiados ou não, bem como incluídos nos processos
demandantes no SEI.
5. A Gerência de Riscos estará disponível para auxiliar quanto à
metodologia e preenchimento do formulário, mas não quanto ao
conteúdo, sob a orientação da Área de Governança e Controle
Interno. Não há necessidade que o processo seja encaminhado à
GCI/Gerência de Risco.
6. Para mais de 2 eventos identificados, as tabelas devem ser
reproduzidas (copiadas e coladas) no mesmo documento, com
igual teor, diferenciando-se apenas quanto ao evento de risco
identificado e sua análise e avaliação, bem como controles
existentes.
7. Este Manual apresenta orientações quanto à identificação de
eventos de risco, a análise de risco (impacto e probabilidade), a
avaliação do risco (nível) e sobre o tratamento/controle, portanto,
deve ser utilizado como base para consulta no preenchimento do
formulário.
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Glossário:
Análise critica: atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia
do assunto em questão para atingir os objetivos estabelecidos.
Análise de riscos: processo de compreendera natureza do risco e determinar o nível
de risco.
Apetite pelo risco: quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada
para buscar, reter ou assumir.
Atitude perante o risco: abordagem da organização para avaliar e eventualmente
buscar, reter, assumir ou afastar-se do risco.
Auditoria de gestão de riscos: processo sistemático, independente e documentado
para obter evidências e avaliá-las de maneira objetiva, a fim de determinar a extensão
na qual a estrutura da gestão de riscos, ou qualquer parte sua selecionada, é adequada
e efetiva.
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 é aceitável ou
tolerável.
Comunicação e consulta: processos contínuos e iterativos que uma organização
conduz para fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo
com as partes interessadas e outros, com relação a gerenciar riscos
Consequência: resultado de um evento que afeta os objetivos.
Contexto externo: ambiente externo no qual a organização busca atingir seus
objetivos.
Contexto interno: ambiente interno no qual a organização busca atingir seus objetivos
Controle: medida que está modificando o risco.
Critérios de risco: termos de referência contra os quais a significância de um risco é
avaliada.
Descrição dos riscos: declaração estruturada de riscos, contendo normalmente quatro
elementos: fontes, eventos, causas e consequências
Estabelecimento do contexto: definição dos parâmetros externos e internos a serem
levados em consideração ao gerenciar riscos e estabelecimento do escopo e dos
critérios de risco para a política de gestão de riscos.
Evento: ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias
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Evitar o risco: decisão informada de não se envolver, ou retirar-se de uma atividade, a
fim de não ser exposto a um risco especifico. Esta ação pode ser baseada nos
resultados da avaliação de riscos e/ou em obrigações legais e regulatórias.
Compartilhamento de riscos: forma de tratamento de riscos que envolve a
distribuição acordada de riscos com outras partes.
Fonte de risco: elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial
intrínseco para dar origem ao risco.
Gestão de riscos: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no
que
se
refere
a
riscos.
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 continua da gestão de riscos através de toda
a organização.
Identificação de riscos: processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos.
Matriz de risco: ferramenta para classificar e apresentar riscos definindo faixas para
consequência e probabilidade.
Monitoramento: verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da
situação, executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de
desempenho requerido ou esperado.
Nível de risco: magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das
consequências e de suas probabilidades.
Parte interessada: pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada, ou perceber—
se afetada por uma decisão ou atividade.
Percepção do risco: visão de risco da parte interessada.
Plano de gestão de riscos: esquema dentro da estrutura de gestão de riscos, que
especifica a abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados
para gerenciar riscos.
Política de gestão de riscos: declaração das intenções e diretrizes gerais de uma
organização relacionadas à gestão de riscos.
Probabilidade (lïkelihood): chance de algo acontecer.
Processo de avaliação de riscos: processo global de identificação de riscos, análise de
riscos e avaliação de riscos.
Processo de gestão de riscos: aplicação sistemática de políticas, procedimentos e
práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do
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contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise
crítica dos riscos.
Proprietário do risco: pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para
gerenciar um risco.
Relato: forma de comunicação destinada a informar partes interessadas específicas,
internas ou externas, fornecendo informações relativas ao estado atual do risco e a
sua
gestão.
Registro de riscos: registro de informações sobre riscos identificados.
Resiliência: capacidade adaptativa de uma organização em um ambiente complexo e
de mudanças.
Retenção de riscos: aceitação do benefício potencial de ganho, ou do ônus da perda, a
partir de um risco específico.
Risco residual: risco remanescente após o tratamento do risco.
Risco: efeito da incerteza nos objetivos.
Tolerância ao risco: disposição da organização ou parte interessada em suportar o
risco após o tratamento do risco, a fim de atingir seus objetivos
Tratamento de riscos: processo para modificar o risco.
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Aprovação e Vigência
Este Manual deverá ser deliberado e revisado pela Diretoria Colegiada e sua vigência
ocorrerá a partir da aprovação ou revisão pelo Conselho de Administração.
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Anexo 1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Governança e Controle Interno
Gerência de Risco
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE ADMINISTRADORES

Formulário de preenchimento obrigatório pela assessoria ou superintendência/chefia de área
demandante com respectivas assinaturas, bem como do diretor demandante em todas as
pautas encaminhadas para deliberação individualmente ou pelos Órgãos Colegiados.
DELIBERAÇÃO
Assunto:
Processo:
BATALHA RELACIONADA À DELIBERAÇÃO
Levar o METRÔ-DF para perto do cidadão e o cidadão para perto do METRÔ-DF
Aprimorar a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental
Fortalecer a gestão de pessoas
Fortalecer a imagem institucional
Fortalecer práticas de governança, transparência, integridade e gestão por resultados
Diminuir a dependência financeira buscando a sustentabilidade dos negócios
Melhorar qualidade do serviço prestado
* Atividade estritamente operacional, técnica e/ou administrativa
VALOR GLOBAL ENVOLVIDO
*responder caso a deliberação envolva contratação

(3) ALTA
(2) MÉDIA
(1) BAIXA
(0) N/A

Acima de R$ 1.000.000,00
Acima de R$ 100.001,00, até R$ 1.000.000,00
Até R$ 100.000,00
NÃO ENVOLVE CONTRATAÇÃO
NÍVEL DE RELEVÂNCIA

GRAVIDADE
Paralisação total das
(3) ALTA
atividades operacionais,
administrativas ou serviços.
(2) MÉDIA Paralisação parcial das
atividades operacionais,
administrativas ou serviços.
(1) BAIXA Não há paralisação de
atividades.

URGÊNCIA
(3) ALTA

Atendimento do pleito em
até 10 dias.

(2) MÉDIA Atendimento do pleito entre
11 e 30 dias.

(1) BAIXA

Atendimento do pleito em
prazo superior a 30 dias.
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RISCO
EFEITO DA INCERTEZA NA CONSECUÇÃO DE UM OBJETIVO
Evento que pode afetar a consecução do objetivo (negativo ou positivo)

Evento:
ANÁLISE DE RISCO
IMPACTO

PROBABILIDADE
(5) QUASE CERTO

O evento ocorre, salvo
em exceções.

(5) CATASTRÓFICO

Impacto irreversível,
compromete totalmente ou
quase totalmente o
atingimento do objetivo.

(4) PROVÁVEL

É esperado que o evento
ocorra, mas pode não
ocorrer.
O evento tem chance de
ocorrer.

(4) MAIOR

Impacto alto no
atingimento do objetivo, de
difícil reversão.
Impacto considerável para
o alcance do objetivo,
porém, recuperável.
Pequeno impacto,
compromete de alguma
forma, mas não impede o
alcance da maior parte do
objetivo.
Impacto insignificante,
compromete minimamente
o atingimento do objetivo a
ponto de não afetá-lo.

(3) POSSÍVEL
(2) RARO

(1) IMPROVÁVEL

(3) MODERADO

Pequenas chances de o
evento ocorrer.

(2) MENOR

Chances mínimas do
evento ocorrer.

(1) DESPREZÍVEL

AVALIAÇÃO DO RISCO – NÍVEL
1a4
5a9
10 a 19
20 a 25

IMPACTO X PROBABILIDADE
BAIXO
MODERADO
ALTO
EXTREMO

CONTROLE
SIM
NÃO
SIM
NÃO

O objeto de deliberação representa um tratamento para o risco identificado?
Para o risco identificado, há a necessidade de tratamentos adicionais?

OBSERVAÇÕES
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