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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

INSTÂNCIAS DE GESTÃO DE 

RISCOS

Comitê Estratégico de 

Governança (CEG)
Assessoria Estratégica e de 

Gestão de Riscos (AEGRI)

Comitê de Governança, 

Integridade, Riscos e 

Controles (CGIRC)

Gestores de Riscos das 

unidades da CGE

Unidades da estrutura 

orgânica da CGE

 Estabelecer estratégias para a 

implementação da gestão de 

riscos; 

 Avaliar o desempenho da 

gestão de riscos, com o escopo 

de promover o seu 

aperfeiçoamento.

 Subsidiar o CEG;

 Disseminar a cultura de gestão de riscos na CGE.

 Monitorar o desempenho da gestão de riscos, com o escopo de promover o 

seu aperfeiçoamento;

 Propor metodologia de gestão de riscos e suas atualizações.

 Elaborar os planos de ação para o tratamento dos riscos, observada a

metodologia;

 Realizar o acompanhamento da evolução dos níveis de risco e da efetividade

dos planos de ação;

 Realizar o levantamento dos riscos das ações e processos da respectiva

unidade, realizando a sua análise, avaliação e revisão.

 Escolher as ações e processos que terão os seus riscos gerenciados e

tratados;

 Definir os níveis de risco aceitáveis;

 Elaborar planos de ação para tratamento dos riscos, em conjunto com os

gestores de risco da unidade e avaliar os resultados obtidos.

As instâncias e 

competências estão 

definidas na Resolução 

CGE nº 29/2020 (Art. 8º a 

Art. 15)

Instâncias – Linhas de Defesa
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APETITE A RISCOS

A Declaração de Apetite a Riscos é um

importante instrumento que sintetiza a

cultura de risco e direciona o

planejamento estratégico da

Controladoria-Geral, norteando os

demais planos e permitindo que a Alta

Administração otimize a alocação de

recursos orçamentários, humanos e

tecnológicos, dentre outros.



APETITE A RISCOS

 A Declaração de Apetite a Riscos possibilita o conhecimento dos principais aspectos

do apetite a riscos da Controladoria-Geral a todos os seus membros;

 Deve ser revisada anualmente, ou sempre que necessário, pelo Comitê Estratégico de

Governança;



APETITE A RISCOS

 Tanto o Apetite a Riscos como a Tolerância a Riscos serão acompanhados pelo

Comitê Estratégico de Governança e monitorados permanentemente pela Alta

Administração e pela Assessoria Estratégica e de Gestão de Riscos;

 Considerando o nível de maturidade da instituição em riscos, a declaração apresenta

um indicador de monitoramento por tipo de risco definido.



APETITE A RISCOS

Risco Estratégico - O gerenciamento do risco estratégico foi adotado como um

componente vital da gestão, reduzindo o impacto de eventos indesejáveis na busca de

benefícios para a sociedade.

Mitigadores: aprovação, execução e monitoramento do Planejamento Estratégico;

Indicador 01: Aprovação/Revisão anual do Planejamento Estratégico.

Aprovado/Revisado no ano = 100%.

Não aprovado/revisado no ano = 0%.

Apetite: 100%.

Tolerância: n/a.

EXEMPLO



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS

Foi idealizado em função da

necessidade de acompanhamento

dos riscos que poderiam prejudicar

o alcance dos objetivos

estratégicos dos órgãos e

entidades do Estado de Minas

Gerais.



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS

 A avaliação dos riscos estratégicos objetivou identificar eventuais fragilidades

existentes na estratégia dos órgãos/entidades, em seus processos de trabalho e em

suas estruturas de controles;

 O trabalho espera contribuir para a efetividade do planejamento estratégico das

organizações estaduais, por meio do aperfeiçoamento dos controles e minimização

dos riscos a níveis aceitáveis;



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS

 O Guia poderá contribuir para a consolidação de uma metodologia única para o

gerenciamento de riscos estratégicos das organizações públicas brasileiras.



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS

EXEMPLO – MAPEAMENTO DE RISCOS



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS

EXEMPLO – PLANO DE AÇÃO



GUIA METODOLÓGICO DE GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS

EXEMPLO – PLANO DE AÇÃO



https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/anexo_v_-_minas_consciente_alteracoes_29_07_2020.pdf
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“Gestão de riscos é sobre pessoas e processos, não sobre modelos e 

tecnologia.”  Trevor Levine




