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RESUMO 

 

 

No Brasil, somente as instituições financeiras e seguradoras são obrigadas a adotar processos 
de gerenciamento de riscos, enquanto que as demais empresas e de capital aberto são 
obrigadas a informar apenas a política de gerenciamento de riscos de mercado, seus objetivos, 
estratégias e instrumentos para gerenciar tais riscos por meio do Formulário de Referência 
emitido anualmente à CVM. A pesquisa buscou traçar um panorama dos processos de 
gerenciamento de riscos em uso pelas empresas brasileiras de capital aberto e o seu respectivo 
contexto regulatório. Esse panorama brasileiro foi comparado com as evidências empíricas 
obtidas em relação à utilização de processos de gerenciamento de riscos em outros países. Na 
sua tipologia, o trabalho apresenta natureza exploratória, com abordagem qualitativa quanto 
aos fins e qualitativa e quantitativa quanto à natureza. Foram adotados os procedimentos 
bibliográficos em relação à revisão de literatura e, por complemento, o procedimento de 
levantamento com aplicação de um survey enviado por correio eletrônico a 547 empresas de 
capital aberto listadas na BM&FBOVESPA reunindo uma amostra de 51 empresas. Os 
resultados da pesquisa demonstraram que 54% das empresas de capital aberto possuem 
processos formais de gerenciamento de riscos e que dessas, em relação às metodologias mais 
empregadas, 35% utilizam o ERM, 11% adotam a ISO 31.000, 4% recorrem ao FERMA, 4% 
empregam o GRCorp, e 27% utilizam metodologias desenvolvidas internamente. Quanto às 
empresas que possuem processos informais, a metodologia do ERM é utilizada por 29% das 
empresas, enquanto que 71% se utilizam de metodologias criadas internamente. Dentre as 
empresas com processos formais e, geralmente, com mais de 15 pessoas envolvidas no 
processo, 23% empregam um CRO para coordenar as políticas internas de gerenciamento de 
riscos. Mais de 50% das empresas confirmaram, ainda, que o endosso por parte da gerência 
executiva é que proporciona sustentabilidade ao processo de gerenciamento de riscos. Por 
fim, os resultados não permitem inferência sobre teoria dominante que explique a adesão a 
processos de gerenciamento de riscos pelas sociedades por ação brasileiras de capital aberto. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de riscos corporativos. Processos de gerenciamento de 
riscos. Controles internos. Governança corporativa. ERM. ISO 31.000. 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil only financial institutions and insurance companies are required to have risk 
management processes, while the other listed companies are obliged to inform only the policy 
of managing market risks, objectives, strategies and instruments to manage such risks through 
the reference form (Formulário de Referência) issued annually to CVM.  This research sought 
to draw a scenario of the risk management processes in use by Brazilian publicly traded 
companies and its regulatory context. The Brazilian scenario was compared with empirical 
evidence obtained from the use of risk management processes in other countries. In its 
typology, the research was exploratory in nature, with a qualitative and quantitative approach 
as to the nature.  Bibliographic procedures were adopted in relation to the review of the 
literature and, in addition, the application of a survey sent by e-mail to 547 companies listed 
on the BM&FBOVESPA and considered a sample of 51 companies. The survey results 
showed that 54% of companies have formal processes of risk management, and among these, 
with regards the methodologies employed, 35% use ERM, 11% use ISO 31,000, 4% utilizes 
FERMA, 4% use GRCorp, and 27% use methodologies developed internally. For those 
companies holding informal processes, ERM methodology is used by 29% of companies 
while 71% use methodologies developed internally. Among the companies with formal 
processes, and generally with more than 15 employees involved in the process, 23% employ a 
CRO to coordinate internal policies for risk management. More than 50% of companies have 
confirmed that the endorsement on the part of executive management is that brings 
sustainability to the risk management process. Towards the end, it was not possible to infer a 
predominant theory that justifies the adherence of risk management processes by the Brazilian 
public companies. 
 
Keywords: Enterprise risk management. Risk management process. Internal controls. 
Corporate governance. ERM. ISO 31.000.    
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Gerenciamento de riscos no contexto corporativo tem angariado atenção e 

discussão crescente nos últimos anos por parte de investidores e profissionais das áreas 

financeiras no mundo, e mais recentemente no Brasil. Isso ocorre especialmente pela 

necessidade de desenvolver conceitos e metodologias comuns que facilitem a análise da 

eficácia e da estrutura dos processos de gerenciamento de riscos adotados pelas empresas.  

Assim, é lícito supor que gerenciamento de riscos se configura como um 

importante elemento na governança das empresas, no sentido de contribuir para a melhoria do 

processo de gestão, do desempenho financeiro e da transparência de estratégias para 

investidores, bem como para a manutenção da perenidade das entidades de todos os portes e 

segmentos.  Martin, Santos e Dias Filho (2004, p. 10) afirmam que “para se estabelecer um 

sistema de controle de gestão dos recursos, a governança se depara, inevitavelmente, com a 

necessidade de tratar os riscos empresariais”.  

Por muitos anos, o gerenciamento de riscos foi considerado apenas no âmbito dos 

setores de seguros. Uma empresa ou um indivíduo utilizavam abordagem baseada em riscos 

para que fossem tomadas decisões sobre o volume da cobertura de seguros a serem 

contratados. Como exemplo, pode-se considerar uma empresa transportadora de cargas que, 

ao solicitar orçamento de cobertura de sua frota de veículos, fará análise de sinistros que 

ocorreram nos últimos períodos, seja na empresa ou no setor, para, então, comparar com a 

viabilidade da contratação em relação ao custo do seguro. 

Empresas de todos os portes e segmentos deparam-se com uma variedade de 

riscos, sendo esta exposição inerente a todo tipo de negócio desde a sua constituição. Para 

mitigar tal exposição, algumas empresas desenvolvem mecanismos que as auxiliam no 

processo de tomada de decisão, no sentido de se protegerem dos riscos inerentes aos negócios 

e quanto às incertezas futuras. Sutton (2009) reforça que uma cultura de gerenciamento de 

riscos e controles auxilia a viabilidade das organizações e auxilia a competitividade em um 

pressuposto de continuidade. 

Investidores estão interessados em retornos maiores de seus investimentos e 

empresas que se expõem a riscos maiores terão que prometer maior retorno para atrair os 

investidores, o que implica maior custo de capital.  

Lam (2003, p. 4), ao contextualizar a relevância de gerenciamento de riscos, 

menciona que o conceito “sem risco, sem retorno” é amplamente aceito no mundo dos 
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negócios e, como corolário desse conceito, decorre que: quanto maior o risco, maior o retorno 

exigido pelos investidores. A Figura 1 ilustra graficamente a relação positiva desse corolário: 

 

 
1 

  

 

  

 

 

Figura 1 – Risco e retorno. 
Fonte: LAM (2003, p. 5). 

Nesse contexto em que executivos buscam proporcionar maiores retornos e 

resultados aos investidores ou até mesmo para si próprios, diversas partes interessadas nas 

empresas (stakeholders) são, muitas vezes, prejudicadas pelas decisões equivocadas dos 

agentes internos, por estratégias de negócios arriscadas, como também por fatores 

operacionais, ambientais, econômicos ou regulatórios, que foram negligenciados pela 

administração. A título de exemplo, ilustra-se a importância do estudo de gerenciamento de 

riscos a partir dos fatos ocorridos com Metallgesellschaft (1993), Bankers Trust (1994), 

Barings Bank (1995), Procter & Gamble (1995), eBay (1999) e Enron (2001), citados em 

diversos trabalhos (BERGAMINI JUNIOR, 2005; FERNANDES; SILVA; SANTOS, 2008; 

QUINTAS; CZESNAT; FERNANDES, 2008, dentre outros).     

Em decorrência de decisões equivocadas e até mesmo de atos fraudulentos de 

executivos que abalaram e até acabaram com diversas empresas multinacionais com 

consideráveis impactos na economia mundial, alguns países, como Alemanha e Estados 

Unidos, têm introduzido exigências legais específicas para o estabelecimento de processos de 

gerenciamento de riscos às companhias com ações negociadas em bolsas de valores. No caso 

alemão, esse dispositivo regulatório é imposto por meio do Aktiengesetz, a lei das companhias 

abertas da Alemanha. Nos Estados Unidos, a Lei Sarbanes & Oxley (SOX) passou a exigir 

das empresas listadas naquele país, bem como das empresas estrangeiras com papéis 

negociados no mercado de ações norte-americano, que implantassem mecanismos de 

controles internos e de elaboração de demonstrativos contábeis que fossem aptos a proteger e 

propiciar uma maior transparência aos acionistas contra perdas decorrentes de fraudes 

                                                 
1 Maiores riscos levam a maiores retornos (tradução livre). 

Higher risks leads to 
higher returns 1 

Retorno 

Risco 
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cometidas pelos executivos. Oliveira e Linhares (2007, p. 160) afirmam que “a SOX criou um 

novo ambiente de governança corporativa e, dessa forma, gerou um conjunto de novas 

responsabilidades e sanções aos administradores para evitar práticas lesivas que expõem as 

sociedades anônimas a elevados níveis de risco.”  

No Brasil, as entidades que são obrigadas a terem processos relacionados à gestão 

de riscos se restringem às seguradoras, reguladas pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), e às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). De 

acordo com Crouhy, Galai e Mark (2004), as instituições financeiras são obrigadas a gerenciar 

riscos de crédito, de mercado e operacional, e a deter capital suficiente em relação a suas 

posições de risco. Em atendimento ao Acordo de Basiléia2 e a normas decorrentes 

implementadas pelo BACEN, as instituições financeiras devem manter um valor de 

patrimônio compatível com os riscos de suas atividades. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) tem atuado no Brasil 

contribuindo, sobremaneira, para o incremento das práticas de governança das empresas. Uma 

dessas contribuições deu-se com a elaboração de modelo para desenvolvimento de processos 

de gerenciamento de riscos: o gerenciamento de riscos corporativos (GRCorp). Esse modelo 

foi uma alternativa proposta às empresas brasileiras e estruturado sob a definição do modelo 

proposto pelo Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), 

denominado Enterprise Risk Management (ERM) ou COSO II. O COSO é uma entidade 

estabelecida nos Estados Unidos, sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios 

financeiros por meio da ética, da efetividade dos controles internos e da governança 

corporativa. A primeira metodologia proposta pelo COSO foi emitida em 1992 e denominada 

de Internal Control – Integrated Framework. Essa estrutura, segundo Moeller (2007, p. 3), 

propunha uma metodologia e terminologia padrão para controles internos, assim como os 

procedimentos para avaliar aqueles controles. Já o ERM, lançado em 2004, tinha o escopo de 

propiciar às empresas um processo para identificar, classificar, avaliar e tratar todos os riscos 

que impactam as atividades das mesmas (MOELLER, 2007). 

Iniciativa similar foi realizada pela Federation of European Risk Management 

Association (FERMA) na Europa com o intuito de fortalecer os processos de gestão de riscos 

nos países europeus, além de ser uma alternativa a outros países.  

                                                 
2   O Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia do Bank of International Settlements (BIS) é um grupo criado 

pelos membros dos 10 países mais desenvolvidos no intuito de supervisionar a atuação das instituições 
financeiras nas principais economias. O último acordo celebrado pelo Comitê, precisamente em 2001, 
fornecia diretrizes às instituições financeiras no sentido de aumentarem suas capacidades de mensurar e 
administrar riscos.  
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Nessa perspectiva, é possível observar a importância do gerenciamento de riscos 

para a governança e perenidade das empresas, especialmente para aquelas de capital aberto e, 

por isso, é fundamental que seja estudada e compreendida a realidade brasileira. 

 

 

1.1 Questão da pesquisa 

 

 

Apesar da inexistência de obrigação regulatória no Brasil para a adoção de 

processos de gerenciamento de riscos por parte de instituições não financeiras, os estudos 

realizados por Nascimento e Alves (2007) e Fernandes, Silva e Santos (2008) e até mesmo o 

trabalho que resultou no Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do 

IBGC, aplicável a todas as entidades, apontam a importância da adoção desses mecanismos 

pelas empresas. Os benefícios da adoção desses mecanismos estão no sentido de propiciar 

maior estabilidade dos lucros, redução de custos de transações, aumento da transparência nas 

informações e contribuição para a perenidade dos negócios.  

Nesse contexto, a presente pesquisa almeja responder ao seguinte questionamento: 

em que estágio encontram-se os processos de gerenciamento de riscos das sociedades por 

ação de capital aberto brasileiras, no que concerne às metodologias empregadas, à 

implantação, às estruturas dos processos e à eficácia dos referidos processos, percebida pelos 

seus gestores? 

 

 

1.2. Hipótese da pesquisa 

 

 

Considerando a realidade brasileira em que apenas empresas seguradoras e 

instituições financeiras são obrigadas, por intermédio de normas, a possuir processos de 

gerenciamento de riscos, assume-se como hipótese que a maioria das sociedades por ação de 

capital aberto no Brasil ainda não implantou processos de gerenciamento de riscos, ou se 

encontra em estado incipiente de desenvolvimento de tais processos.  
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1.3 Objetivos do trabalho 

 

 

Considerando o grau de maturidade dos mercados de capitais em termos de 

padrões e de normas de governança e de gerenciamento de riscos verificados nos países norte-

americanos e europeus, sendo objeto de estudos há mais de duas décadas, o objetivo geral 

desta pesquisa é descrever a situação dos processos de gerenciamento de riscos em uso pelas 

empresas brasileiras de capital aberto. 

A partir do objetivo geral, esta pesquisa irá buscar: 

a) Explorar aspectos sobre a existência de processos de gerenciamento de riscos; 

b) Compreender como os processos de gerenciamento de riscos foram implantados; 

c) Identificar informações sobre as estruturas dos processos formais ou informais de 

gerenciamento de riscos; 

e) Identificar informações sobre as metodologias em uso tanto nos processos formais como 

informais de gerenciamento de riscos; e 

f) Analisar aspectos relacionados à maturidade dos processos formais de gerenciamento de 

riscos.  

 

 

1.4 Justificativa 

 

 

Diante da incipiência de publicação de trabalhos realizados no Brasil que tenham 

procurado investigar, de maneira abrangente, o estágio dos processos de gerenciamento de 

riscos das empresas brasileiras, especialmente as de capital aberto, considerando as estruturas 

dos processos, as metodologias empregadas, a implantação e a eficácia dos processos. 

Quintas, Czesnat e Fernandes (2008) analisaram as metodologias de gerenciamento de riscos 

de 10 empresas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&BOVESPA), a 

partir das informações divulgadas nos Relatórios Anuais dos exercícios de 2006 a 2007, e, 

dada a superficialidade das informações divulgadas, concluíram que informações importantes 

sobre os processos de gerenciamento de riscos ou não eram divulgadas de forma satisfatória 

ou eram muito superficialmente tratadas nos demonstrativos financeiros. Nascimento e Alves 

(2007) realizaram um estudo de caso sobre o processo de gerenciamento de risco adotado pela 

Brasil Telecom, segundo recomendações do IBGC. Fernandes, Silva e Santos (2008), a partir 



20 
 

 

de uma análise documental sobre as Informações Anuais (IANs) das empresas classificadas 

no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, compararam as informações divulgadas pelas 

companhias abertas em relação às políticas de gerenciamento de riscos. 

Em pesquisa realizada pelo The Institute of Internal Auditors (IIA) com 240 

empresas nos Estados Unidos, intitulada 2008 ERM Benchmarking Survey, foi verificado que 

apenas 40,4% das empresas implementaram algum tipo de processo formal de gerenciamento 

de riscos. Esse percentual é compreendido como baixo dado os requerimentos regulatórios 

nos Estados Unidos para exigências de processos robustos de governança e de gerenciamento 

de riscos nas empresas listadas naquele país. Sobre a metodologia mais comumente 

empregada pelas empresas e verificada na pesquisa, foi constatado que a metodologia 

emanada pelo COSO era utilizada por 53% das empresas respondentes, o que aguça a 

pesquisa documental para elaborar-se um comparativo com a realidade brasileira. 

Partindo desse resultado da pesquisa realizada nos Estados Unidos, este trabalho 

proporcionará contribuições sob duas perspectivas. A primeira dar-se-á pelo incremento 

teórico em virtude de ainda terem sido realizados poucos trabalhos sobre o tema no Brasil. A 

segunda perspectiva será dada com uma contribuição prática a partir dos resultados empíricos 

obtidos sobre o estágio dos processos de gerenciamento de riscos utilizados pelas empresas 

listadas na BM&FBOVESPA. Com isso, procura-se avançar o estudo do tema, explorando o 

que essas empresas, precisamente as de capital aberto, estão realizando em termos de 

gerenciamento de riscos, comparando os resultados obtidos com o que definem as principais 

metodologias para gerenciamento de riscos, assim como com outras evidências empíricas 

sobre o assunto. 

 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, além dos elementos pré-

textuais, das referências bibliográficas e dos apêndices com o survey aplicado na pesquisa de 

campo e com a tabulação da pesquisa.  

Neste primeiro capítulo, arrazoou-se uma introdução, apresentando-se os 

objetivos e a justificativa para a exploração do tema. 



21 
 

 

No segundo capítulo, é realizada a revisão da literatura do tema, compreendendo 

os fundamentos teóricos sobre gerenciamento de riscos, as principais metodologias utilizadas 

nas grandes economias e os resultados empíricos obtidos em pesquisas realizadas nessa área. 

O terceiro capítulo é destinado à apresentação dos métodos e técnicas utilizados 

para a demonstração do resultado perseguido.   

O quarto capítulo é dedicado à análise de dados da pesquisa de campo realizada. 

São depuradas as informações relativas à existência e implantação de processos de 

gerenciamento de riscos e analisadas as estruturas dos processos e as metodologias de 

gerenciamento de riscos empregadas, seguido por uma análise final do nível de maturidade 

dos processos de gerenciamento de riscos. Ao final do capítulo é apresentado um comparativo 

entre os principais resultados da pesquisa de campo com aqueles verificados no survey 

realizado pelo IIA (2008). 

No quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo realizado. 

Por fim, são apresentadas sugestões para futuras pesquisas complementares ou derivadas do 

presente estudo. 
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2 PLATAFORMA TEÓRICA 

 

 

O suporte teórico à pesquisa inicia-se pela revisão conceitual de gerenciamento de 

riscos, recorrendo-se, em seguida, no campo da teoria organizacional, aos antecedentes 

teóricos que formam os princípios norteadores de governança corporativa e de gerenciamento 

de riscos. São considerados aspectos no tocante à teoria da contingência, à teoria dos custos 

de transação e à teoria da agência, as quais são tratadas no âmbito do gerenciamento de riscos. 

Na sequência, são abordados diretamente os conceitos de governança corporativa e de 

gerenciamento de riscos e, por fim, se discorre sobre aspectos regulatórios relacionados às 

exigências de implantação de processos de gerenciamento de riscos, como também sobre as 

principais metodologias de gerenciamento de riscos adotadas. O último tópico aborda os 

achados de estudos empíricos que servirão de comparativo para os resultados encontrados na 

pesquisa. 

 

 

2.1 Fundamentos de gerenciamento de riscos 

 

 

Ao conceituar risco, o IBGC (2007, p. 11) esclarece que “o termo risco é 

proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que significa ousar (to dare, em inglês).” Um 

conceito atual de risco presume uma quantificação ou qualificação de algo que pode dar certo 

ou errado, podendo gerar, consequentemente, uma perda ou ganho para as empresas. 

Riscos são inerentes às diversas atividades no dia a dia das pessoas e das 

empresas. Todo empresário, Tabela 13 – Nível de satisfação em atributos do processo de 

gerenciamento de riscos, assume seu primeiro risco a partir do momento em que toma a 

decisão de investir em uma empresa, o que exemplifica apenas que o risco é inerente a todo 

processo de negócio. Entretanto, segundo o IBGC (2007, p. 11), “o resultado da iniciativa de 

negócios revela que o risco pode ser gerenciado a fim de subsidiar os administradores na 

tomada de decisão, visando alcançar os objetivos e metas dentro do prazo, do custo e das 

condições pré-estabelecidas”. 

No campo da teoria organizacional clássica, segundo Reed (1998, p. 68), 

“fundamenta-se a crença de que a organização fornece o princípio do projeto estrutural e 

valoriza uma prática de controle operacional, que podem ser determinados racionalmente e 
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formalizados antes de qualquer operação”. Sob essa crença e considerando preceitos da teoria 

da contingência (DONALDSON, 1998; REED, 1998), da teoria dos custos de transação 

(WILLIAMSON, 1979) e da teoria da agência (KAJUTER, 2006), encontra-se um embrião da 

origem evolutiva daquilo que se tem por referência ao objeto do presente estudo sobre 

gerenciamento de riscos.  

Segundo Klann (2007), os problemas relacionados à teoria da agência 

contribuíram para o desenvolvimento de práticas que dessem maior segurança aos acionistas 

das organizações, visando a assegurar que os interesses dos gestores não estivessem se 

sobrepondo aos interesses organizacionais. A teoria econômica clássica assumia que os 

gestores, que eram os próprios acionistas, sempre agiam da forma mais eficiente possível no 

sentido de maximizar o lucro econômico. Entretanto, com o surgimento da corporação 

moderna, em que a estrutura de propriedade passou a ser pulverizada e distinta da gestão, 

surgiram os primeiros conflitos de interesses entre acionistas (principal) e gestores (agentes), 

que são objeto de análise da teoria da agência. 

Siffert Filho (1998, p. 5) afirma que a teoria da agência se interessa por um tipo de 

relação econômica bastante frequente no sistema econômico, ou seja, as relações bilaterais 

entre um indivíduo (o principal) e outro (o agente), nas quais três condições necessitam estar 

presentes: 

a) o agente dispõe de vários comportamentos possíveis para serem adotados, ou seja, 
em uma corporação, por exemplo, os administradores são aqueles que efetivamente 
detêm o controle sobre os ativos da firma, podendo empregá-los de distintas 
maneiras; 
b) a ação dos agentes/administradores afeta não apenas seu próprio bem-estar 
(estabilidade, crescimento), mas também o do principal/acionistas controladores 
(valorização das ações, dividendos); e 
c) as ações do agente dificilmente são observáveis pelo principal, havendo 
assimetria informacional entre as partes. (SIFFERT FILHO, 1998 p. 5). 

 

Desse modo, pode-se dizer que a literatura do agente-principal se volta para a 

análise de como um indivíduo (o principal) estabelece um sistema de compensação (contrato) 

que motive outro indivíduo (o agente) a agir de acordo com o interesse do principal 

(SIFFERT FILHO, 1998). 

Como derivada das condicionantes consideradas por Siffert Filho (1998), observa-

se que o principal e o agente se deparam com riscos distintos. A título de exemplo, 

considerem-se os riscos assumidos por um acionista que, muitas vezes, não sabe, em detalhes, 

o modus operandi de administrar do agente, nem como fazê-lo, o que acaba concentrando o 

seu risco de retorno sobre o investimento no sucesso do empreendimento como um todo. Suas 
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opções de tratamento desse risco se restringirão a continuar ou a sair do negócio, ou a diluir 

seu risco de negócio investindo em outras empresas. O agente, por outro lado, pelo fato de 

possuir o controle dos ativos da firma e o poder de gestão, delegado pelo principal, poderá 

tomar decisões que nem sempre atendem aos interesses do principal, decisões essas 

decorrentes de uma vasta gama de riscos internos e externos. 

A assimetria informacional entre principal e agente citada por Siffert Filho (1998) 

pode ser danosa à eficiência do mercado, em que informações ocultas podem causar danos ao 

agente ou ao principal, ao comprador ou ao vendedor, ao contratante ou ao contratado, 

ocasionando, assim, redução nos níveis de negócios. Segundo Klan et al (2009, p. 8):  

A existência de assimetria de informação permite que, em uma determinada 
transação, a parte que detenha maior grau de informação extraia maiores benefícios 
que a outra. Assim, diz-se que há informações assimétricas quando ocorre uma das 
seguintes situações: produtores conhecem características dos bens e serviços que 
oferecem e, por conseguinte, sabem melhor seus custos; consumidores conhecem 
melhor que os produtores o benefício que obterão pelo consumo dos bens e serviços 
que adquirem; ou ações ou omissões de um agente após a concretização de 
determinada transação, em virtude de maior conhecimento quanto ao que adquiriram 
ou ofertaram, podem alterar os retornos esperados pelos agentes. 

 

Como consequência da assimetria de informação, introduzida na literatura 

econômica por Akerlof (1970), sendo inerente a todo e qualquer tipo de firma (YUNG; 

ZENDER, 2010, KLAN et al, 2009), dois riscos estarão sempre presentes no cotidiano dos 

negócios: a) risco moral ou moral hazard; e b) seleção adversa ou adverse selection. 

O risco moral decorre de um acordo entre duas partes em que uma delas altera seu 

comportamento, agindo de forma contrária ao que foi estabelecido no acordo, especialmente 

no sentido de obter vantagens para si própria. Como exemplo, pode-se citar um empresário 

que contrata um empréstimo junto a uma instituição financeira, passando a utilizar os recursos 

em benefício próprio, além de não cumprir todas as cláusulas restritivas do referido contrato 

(covenants)3. A seleção adversa decorre de uma resultante do risco moral. Essa ocorre quando 

participantes do mercado não conseguem obter todas as informações relevantes ou ocultas da 

parte com a qual se está transacionando. Dando sequência ao exemplo do empréstimo 

contratado, considera-se que as instituições financeiras, conhecendo que existem empresas 

que descumprem cláusulas restritivas ou simplesmente não pagam uma parte ou o todo de 

operações de empréstimos, passarão a cobrar taxas de juros maiores para todas as partes 

                                                 
3   Cláusulas restritivas, ou covenants, são cláusulas contratuais em que a entidade que contrata determinado 

empréstimo se obriga a cumprir, além da obrigação de pagar as parcelas do principal e juros, durante o 
período de vigência do mesmo. Geralmente, compreendem parâmetros de índices de liquidez, estrutura de 
capital, utilização dos recursos, gestão de garantias, dentre outros. 
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interessadas em suas linhas de crédito, levando-se em consideração a inadimplência existente. 

Segundo Klann et al (2009, p. 8): 

Entende-se que o problema da seleção adversa existe quando o agente possui mais 
informações que o principal antes do contrato, ou seja, uma das partes não sabe o 
tipo ou a qualidade dos bens que deseja antes de assumir o compromisso com o 
principal, de tal forma que este saberá o tipo ou a qualidade exigida pelo agente. 

 

Sob o propósito de solucionar ou atenuar os problemas verificados nas empresas 

modernas e cada vez maiores, problemas esses como o da assimetria informacional e como os 

conflitos entre agente e principal, foi concebida a teoria da contingência. A teoria da 

contingência surgiu no final da década de 1960 e parte do pressuposto de que não existem 

modelos que possam ser adaptados a todas as empresas em todas as situações, já que as 

mudanças ocorrem nos sistemas em função do impacto de determinados tipos de ocorrências. 

De acordo com a teoria da contingência, a organização possui natureza sistêmica, isto é, suas 

características organizacionais apresentam uma interação entre si e com o ambiente externo.  

Ampliando o conceito, segundo Reed (1998, p. 72), a teoria contingencial: 

[...] reforçava a ética gerencialista que tinha a pretensão de resolver, por intermédio 
de uma engenharia social especializada e um projeto flexível da organização 
(Gellner, 1964; Gildens, 1984), os problemas institucionais e políticos fundamentais 
das sociedades industriais modernas (Lipset, 1960; Bell, 1960; Galbraith, 1969). 

 

Molinari e Guerreiro (2004, p. 3) defendem que “a teoria da contingência é uma 

perspectiva teórica do comportamento organizacional que enfatiza a maneira pela qual as 

contingências, como a tecnologia e pressões ambientais, afetam o desenvolvimento e 

funcionamento das organizações.” 

Verifica-se, assim, que o esforço gerencialista da teoria da contingência no sentido 

de responder e atenuar os impactos de fatores internos e externos às organizações 

proporcionou um balizamento e campo teórico para os fundamentos dos processos de 

gerenciamento de riscos. 

Em um comparativo, Kajuter (2006, p. 3) afirma que “while agency theory 

explains the existence of risk management systems in firms, contingency theory suggests that 

there is no “one best” solution for the design of risk management systems” 4, o que se 

comprova pela inexistência de regulamentos em alguns países com menções quanto às 

estruturas e modelos de processos a serem empregados. 

                                                 
4  “Enquanto a teoria da agência explica a existência dos sistemas de gerenciamento de riscos nas firmas, a teoria 
da contingência sugere que não há uma melhor solução para o desenho de sistemas de gerenciamento de riscos” 
(tradução livre). 
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Assim, cabe às empresas adaptarem os processos formais ou informais de 

gerenciamento de riscos para que contingências alheias aos contratos formais ou informais, 

internos ou externos, sejam devidamente mitigadas.  

Já os ajustes necessários que as empresas precisam fazer para enfrentar as 

pressões pela maximização da eficiência em suas transações internas e externas são tratados 

pela teoria do custo de transação. A teoria dos custos de transação, segundo Gusmão e Garcias 

(2008, p. 7), esclarece que “são custos que os agentes econômicos enfrentam todas as vezes 

que recorrem ao mercado, ou seja, são custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de 

um contrato.” A teoria considera, ainda, que, de fato, não exista simetria de informação no 

mercado e, para isso, elabora um conjunto de hipóteses que aumentam os custos de transação 

de forma significativa: racionalidade limitada, complexidade e incerteza, oportunismo e 

especificidade de ativos (GUSMÃO; GARCIAS, 2008). 

Sobre uma abordagem de gerenciamento de riscos, maiores serão os custos de 

transação quanto maiores forem as incertezas futuras inerentes a todas as relações contratuais, 

já que um prêmio pelo risco será cobrado por uma das partes, ou uma estrutura de governança 

para monitoramento e avaliação das variáveis decorrentes de um contrato se fará necessária 

para compensar as assimetrias de informações e os riscos assumidos. 

Para atacar e minimizar os problemas abordados sobre as hipóteses levantadas na 

teoria dos custos de transação e, principalmente, para reduzir os conflitos existentes entre 

principal e agente, insurgem as práticas de governança corporativa nas sociedades de capital 

aberto.    

 

 

2.2 Governança corporativa e gerenciamento de riscos 

  

 

O termo governança corporativa vem da expressão inglesa corporate governance. 

Segundo Klann (2007, p. 28), “a governança corporativa está ligada diretamente aos 

problemas da Teoria da Agência, ou seja, ao conflito de interesses entre os objetivos dos 

gestores e os objetivos dos proprietários”. 

Uma das primeiras e mais importantes definições de governança corporativa foi 

utilizada na elaboração do Relatório Cadbury no Reino Unido em 1992, que qualifica a 

governança corporativa como o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas. 

O Relatório Cadbury, segundo o IBGC (2011) foi considerado o primeiro código de boas 
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práticas de governança corporativa. O documento, elaborado por uma comissão coordenada 

por Adrian Cadbury, surgiu como resposta aos escândalos registrados no mercado corporativo 

e financeiro da Inglaterra no final dos anos 1980. O Relatório influenciou as publicações dos 

futuros códigos de diversos países (IBGC, 2011).    

Os princípios de governança corporativa e suas práticas possuem seus alicerces na 

teoria da agência, proposta por Jensen e Meckling (1976 apud ALMEIDA et al, 2008, p. 2-3), 

que afirmam que “a separação entre a propriedade e a gestão introduz o conflito da agência, 

uma vez que o gestor ou agente, dotado de interesses individuais, pode não buscar os 

objetivos ditados pelo proprietário”.  

Conforme Machado (2005 apud ALMEIDA et al, 2008), são várias as razões dos 

conflitos entre o proprietário e o gestor das organizações que resultam em prejuízo ou perda 

de valor para a organização, entre as quais se apresentam a utilização de fluxo de caixa em 

operações que não agregam valor ao acionista, expansão de negócios além do necessário, 

transferência de ativos a empresas controladas por preço abaixo do mercado, resistência de  

venda, fusão ou liquidação vantajosa ao acionista, manipulação de resultados para justificativa 

de bônus, apoio a projetos sem viabilidade técnica, indicação de parentes ou amigos para 

exercerem cargos sem a devida qualificação técnica, dentre outras. 

Ao tratar sobre governança corporativa, deseja-se direcionar como os 

responsáveis pela gestão da empresa devem conduzir suas atividades, de modo a gerir os 

recursos disponíveis de forma ética, responsável e sustentável e de modo a atingir os objetivos 

a que foram destinados, que consiste em maximizar a riqueza dos acionistas. Considera-se 

que, nesse contexto, administradores estão inseridos em um processo formal ou informal de 

gerenciamento de riscos, de forma consciente ou inconsciente, com vistas a maximizar o valor 

das empresas. 

O IBGC (2004) define que governança corporativa é um sistema pelo qual as 

sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo acionistas e cotistas, Conselho de 

Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal ou Comitê de Auditoria.  

A governança corporativa consiste em: 

[...] um conjunto de regras, procedimentos, atitudes e instituições  
que condicionam a ação dos administradores no sentido de atender  
aos interesses dos financiadores e das partes interessadas na  
empresa (stakeholders), particularmente os acionistas (shareholders). 
(SILVA, 2006, p. 1). 

 

As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor 

da sociedade, facilitar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. As boas práticas, 
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juntamente com dispositivos legais e a atuação dos tribunais e dos legisladores, também têm 

como objetivo evitar que uma parte interessada da empresa seja expropriada por outra. Para 

um crescimento sustentado, é importante que as empresas procurem eficiência e busquem o 

máximo retorno sobre o capital investido em benefício dos acionistas. Para concretizar tais 

resultados, os responsáveis pela sua gestão devem considerar as dimensões social, ambiental e 

ética de suas atividades (SILVA, 2006).  

O IBGC (2004) institui que os objetivos e os princípios básicos da governança 

corporativa são transparência da informação, equidade no tratamento dos stakeholders, 

prestação de contas com responsabilidade por parte dos agentes, e responsabilidade 

corporativa focada na visão de longo prazo e sustentabilidade da organização. 

A gestão profissional das organizações, marcada pelos seus executivos e membros 

do Conselho de Administração, ao aderir ao uso das boas práticas de governança corporativa, 

deve apresentar qualidade nas atitudes de sua gestão, além de possuir domínio das mais 

diversas habilidades em gestão. Herbert (2003, p. 84) afirma que “é importante ter uma gestão 

profissional para afastar a paixão – ou a má fé do controle dos negócios”.  

Gomes et al (2006, p. 13) afirmam que:  

[...] a Governança Corporativa pode ser vista sob a ótica de vários aspectos jurídico, 
estratégico, financeiro e outros que constituem um núcleo tangível. Existe, 
entretanto, um núcleo que interage com o primeiro, influenciando-o e sendo 
influenciado por ele. Neste núcleo, estão inseridos aspectos relacionados à mudança 
de cultura e de valores, tanto no nível das organizações como no dos indivíduos. 

 

Sob uma ótica estratégica e financeira, McCrimmon e Wehrung (1986 apud 

MARTIN; SANTOS; DIAS FILHO, 2004, p. 10) defendem que: 

Para estabelecer um sistema de controle de gestão dos recursos, a governança se 
depara, inevitavelmente, com a necessidade de tratar os riscos empresariais, que são 
eventos futuros e incertos que podem influenciar de forma significativa o 
cumprimento dos objetivos de uma firma. 

 

Também sobre essa ótica, o IBGC (2007, p. 10) advoga que “as atividades de 

gerenciamento de riscos corporativos devem contribuir para a perenidade da organização, 

atendendo aos seus objetivos estatutários e estratégicos”.  Para essa incumbência, o IBGC 

(2007) elege o Conselho de Administração como órgão responsável para determinar os 

objetivos estratégicos e o perfil de riscos da organização e define o seu envolvimento por 

meio do “Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa” (2004, p. 32): 

Gerenciamento de riscos: o Conselho de Administração deve assegurar-se de que a 
Diretoria identifique preventivamente – por meio de sistema de informações 
adequado – e liste os principais riscos aos quais a sociedade está exposta, sua 
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probabilidade de ocorrência, bem como as medidas e os planos adotados para sua 
prevenção ou minimização.  

 

Oliveira e Linhares (2007) defendem também que, para o exercício de uma boa 

governança corporativa dentro de uma empresa, é necessária a implantação de técnicas de 

identificação, avaliação e controle de riscos. 

Com efeito, observa-se que, a partir dos autores citados, e considerando os 

objetivos comuns das práticas de governança sendo apoiadas pelos processos de 

gerenciamento de riscos - especialmente quando se trata de aumentar o valor das sociedades e 

de contribuir para sua perenidade -, é notório que o gerenciamento de riscos se configura 

como um importante atributo e cada vez mais inseparável daquilo que pode se considerar 

como conjunto de boas práticas de governança corporativa. 

Ainda em relação à governança corporativa, o International Finance Corporation 

(IFC) (2009) relata que empresas com boa governança recebem melhores avaliações do 

mercado; isso porque os investidores passam a ter mais confiança de que suas aplicações 

proporcionarão retornos satisfatórios sem que os seus direitos de acionistas sejam violados. 

Um volume cada vez maior de evidências empíricas, ainda segundo o IFC (2009, p. 15), 

comprova que empresas bem governadas recebem melhores avaliações do mercado, 

destacando-se, ainda, que: 

a) No Brasil, as empresas com estruturas de governança frágeis poderiam aumentar 
sua capitalização de mercado em cerca de 85–100% com uma revisão geral de suas 
práticas de governança e a mudança para a boa governança corporativa, segundo 
dois estudos recentes com base em índices amplos de governança. 
b) Empresas sediadas no Brasil com as melhores classificações de governança 
corporativa acumularam em 2004 relações do índice Preço/Lucro por ação 20% 
superiores às das empresas com as piores classificações de governança, observa 
estudo do ABN AMRO. 
c) Na Rússia, as empresas que passaram da pior para a melhor classificação em 
governança corporativa puderam desfrutar de um aumento de 70.000% no valor da 
empresa, de acordo com um estudo de amostra reduzida. Embora um estudo mais 
amplo talvez não demonstrasse aumentos tão grandes, é evidente a relação entre a 
boa governança corporativa e o aumento do valor das companhias. 

 

A Figura 2 demonstra essa tendência de desempenho verificada nos segmentos 

especiais de listagem da BM&FBOVESPA. Partindo de uma análise do desempenho de três 

índices de ações, observa-se que as empresas listadas no Índice de ações com governança 

corporativa diferenciada (IGC)5, tiveram desempenho superior ao grupo de empresas listadas 

                                                 
5   Índice de ações com governança corporativa diferenciada que tem por objetivo medir o desempenho de uma 

carteira teórica composta por ações classificadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 da 
BM&FBOVESPA. 
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no IBOVESPA6 e no IBrX 507, entre 2001 (quando foi criado o índice IGC) e 2008. As 

empresas que compõem o IGC são aquelas com padrões de governança classificadas no Novo 

Mercado, e nos níveis diferenciados (Nível I e Nível II).  

 

  
Figura 2 – IGC x IBOVESPA x IBRx 50 – Desempenho comparativo dos preços das ações 

Fonte: IFC (2009). 

Em 2000, a BM&FBOVESPA criou os segmentos de listagem incluindo os níveis 

diferenciados (Nível I e Nível II), o Novo Mercado e o Bovespa Mais, cujo objetivo foi o de 

proporcionar um ambiente de negociação que promovesse o interesse dos investidores e a 

valorização das companhias de capital aberto por intermédio de regras rígidas de governança 

corporativa.  

Regras mais rígidas para as empresas reduzem o risco dos investidores que 

decidem serem sócios de tais empresas, graças aos direitos e garantias assegurados aos 

acionistas e também graças à divulgação de informações mais completas, que reduzem as 

assimetrias de tais informações entre acionistas controladores, gestores da companhia e 

participantes do mercado (BM&FBOVESPA, 2011).  

O Quadro 1, a seguir, apresenta um comparativo entre as exigências para os 

diferentes segmentos de listagem da BM&FBOVESPA: 

                                                 
6   Índice de ações que mede o desempenho das cotações de uma carteira teórica constituída em 1968 e composta 

pelos principais papéis negociados na BMF&BOVESPA. 
7   Índice de ações que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 50 ações selecionadas entre as mais 

negociadas na BM&FBOVESPA em termos de liquidez. 
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Quadro 1 – Segmentos de listagem 
Fonte: BM&FBOVESPA (2011). 

 

Segundo o IFC (2009, p. 15):  

Embora as melhores práticas de governança das companhias listadas nos segmentos 
especiais possa não ser a única razão para o excelente desempenho de suas ações, é 
amplamente reconhecido que essas empresas precisaram, antes de mais nada, fazer 
melhorias significativas em suas políticas e práticas de governança corporativa para 
atrair os investidores. 

 

Ainda segundo o IFC (2010), tem havido notável aumento da conscientização 

sobre a prática de governança corporativa na última década, conforme reconhecido pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Entretanto, avanços 

precisam ser concretizados para que se possa evoluir quanto às características presentes na 

governança corporativa de países da América Latina, que, conforme o IFC (2009, p. 17), se 
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caracteriza com “uma predominância de conglomerados e uma estrutura de propriedade 

altamente concentrada, frequentemente familiar”. 

Diante desse panorama, pode-se esperar que as empresas possam maximizar o seu 

valor com a utilização de bons padrões de governança corporativa. Isso decorrerá a partir do 

ponto em que serão atenuados os conflitos de interesses e em que serão desenvolvidos 

mecanismos de monitoramento de riscos e de contingências, com a consequente redução dos 

custos de transação. 

 

 

2.3 Regulação e gerenciamento de riscos 

 

 

A partir da teoria da regulação, também conhecida como Escola Francesa da 

Regulação (NASCIMENTO, 1993), pode-se compreender a justificativa que leva à 

regulamentação de gerenciamento de risco. A teoria da regulação originou-se, segundo 

Nascimento (1993), a partir das repercussões da tese de Michel Aglietta, publicada em 1974, 

que estudou a história econômica e social dos Estados Unidos, a qual conduzia às normas de 

produção e consumo, possibilitando repensar a dinâmica social e econômica entre as décadas 

de 1950 e 1970. Este foi o grande ponto de partida para o desenvolvimento da Escola 

Francesa da Regulação.  

Nascimento (1993, p. 120) cita em suas notas que “o crescimento capitalista e 

suas crises, sua variedade no tempo e no espaço, vinculado às formas sociais em vigor, torna-

se para os regulacionistas o centro da análise econômica”. 

A teoria da regulação justifica aspectos regulatórios, sobre o ponto de vista 

econômico, necessários para tratar temas como perda do bem estar social, incompatibilidades 

e falhas nos mercados, conflitos de interesse e, mais precisamente, necessidade de dar 

proteção aos stakeholders de todo e qualquer tipo de entidade, dentre outros aspectos em que 

haja a necessidade de intervenção do Estado (UGOCHUKWU UCHE, 2001). Segundo 

Kajuter (2006), esses argumentos podem ser aplicados à questão regulatória de gerenciamento 

de riscos já que os riscos podem não estar sendo tratados de forma adequada, devido à 

assimetria de informações, conflitos de interesse e frágeis esquemas de governança 

corporativa. 

Exemplificando os impactos de uma inexistência de regulamentação específica, 

Kajuter (2006) coloca que “if corporate failures and bankruptcies are caused due to 
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ineffective risk management, there is a danger of social welfare losses as the bankruptcy of 

one firm might cause a series of other corporate crises”.8 

Sob uma perspectiva regulatória, dois níveis de regulação podem ser verificados. 

Um deles apresenta-se na forma de leis (code law), em que reguladores impõem sanções 

àquelas empresas que não cumprirem as normas. O outro nível de regulação configura-se na 

forma de códigos de boas práticas emanados por institutos privados ou entidades de classes 

profissionais, com regras e recomendações (soft law). 

Exemplos do primeiro tipo de regulação podem ser verificados nos Estados 

Unidos e na Alemanha, precisamente nas seções 302 e 404 da SOX e na seção 91 do 

Aktiengesetz alemão, respectivamente. As seções 302 (Corporate Responsability for Financial 

Reports) e 404 (Management Assessment of Internal Controls) da SOX exigem que diretores 

executivos e diretores financeiros avaliem e atestem periodicamente a eficácia dos controles, 

sendo a seção 404 objeto, inclusive, de auditoria independente. A seção 91 do Aktiengesetz 

obriga o conselho de administração a estabelecer um sistema de gerenciamento de riscos para 

identificar e tratar os riscos que podem ameaçar a continuidade da empresa. Esse sistema 

também deve ser objeto de avaliação por uma auditoria independente.  

Como exemplos de códigos do segundo tipo de regulação citam-se o Turnbull 

Report do Reino Unido, a estrutura do ERM do COSO nos Estados Unidos e o ASX Principle 

7: Recognize and Manage Risks na Austrália (KAJUTER, 2006). 

Um ponto em comum a todos os países citados que possuem leis e regulamentos 

obrigando as empresas a terem processos de gerenciamento de riscos é o fato de que as 

normas fazem menção à obrigatoriedade de implantação dos processos, mas não mencionam 

qual a estrutura e qual a forma pela qual as empresas devem identificar, avaliar, monitorar e 

mitigar os riscos, ou seja, o legislador determina o que se deve fazer, mas faculta às empresas 

desenharem os processos que mais se adequarem às suas necessidades.  

No Brasil, são verificadas as duas perspectivas, tanto a normativa ou legal, como a 

adoção de boas práticas. Com relação às boas práticas, faz-se referência ao Guia de 

Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos, publicado em 2007 pelo IBGC, que 

propõe um modelo de gerenciamento de riscos (GRCorp). 

Na perspectiva do code law, apenas as instituições financeiras, reguladas pelo 

BACEN, e as seguradoras, reguladas pela SUSEP, têm a obrigação de contar com 

                                                 
8   Se as falhas corporativas e falências são causadas devido ao gerenciamento de riscos ineficaz, há um perigo de 

perda no bem estar social, uma vez que a falência de uma firma poderá causar uma série de outras crises 
corporativas (tradução livre). 



34 
 

 

mecanismos de gerenciamento de riscos aplicados em suas operações. O BACEN (2008), com 

sua Resolução nº 2.554/98, obriga às instituições financeiras a terem sistemas de controles 

internos que assegurem meios que possam prever: 

Art. 2º - [...] 
[...] 
III – meios de identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar 
adversamente a realização dos objetivos da instituição. 
[...] 
V – a contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição.  
[...] 
Parágrafo 1º - Os controles internos devem ser periodicamente revisados e 
atualizados, de forma a que sejam a eles incorporadas medidas relacionadas a riscos 
novos ou anteriormente não abordados. 

 

A Resolução nº 3.380/2006 do BACEN (2006), que regulamenta as exigências em 

relação ao risco operacional, determina em seus artigos 1º, 2º e 3º: 

Art. 1º - Determinar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil a implementação de estrutura de 
gerenciamento de risco operacional. 
Parágrafo único – A estrutura de que trata o caput deve ser compatível com a 
natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistema da 
instituição. 
Art. 2º. – Para os efeitos desta resolução, define-se como risco operacional a 
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. 
[...] 
Art. 3º - A estrutura de gerenciamento do risco operacional deve prever: 
I – identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco 
operacional. 

 

Algumas outras Resoluções emitidas pelo BACEN são específicas para o 

tratamento de determinados tipos de riscos. O Quadro 2 relaciona as normas emitidas pelo 

BACEN relacionadas a riscos. 

 

 
 
 
 

 
 

Quadro 2 – Conjunto de regras do BACEN relacionadas a riscos 
Fonte: IBGC (2007). 

 

A SUSEP (2008), por meio da Circular nº 249/2004, atualizada pela Circular nº 

363/2008, determina que as sociedades seguradoras, os resseguradores locais, os escritórios 

de representação dos resseguradores admitidos, as sociedades de capitalização, as entidades 

Norma BACEN Disciplina 
Resolução 2.099/1994 Risco de crédito 
Resolução 2.606/1999 Exposição a moedas 
Resolução 2.804/2000 Risco de liquidez 
Circular 2.972/2001 Risco pré-fixado 
Comunicado 12.746/2004 Implementação de Basiléia II no Brasil 
Resolução 3.380/2005 Risco operacional 



35 
 

 

de previdência complementar aberta e as sociedades corretoras de resseguros implantem 

controles internos e sistemas de informações que possibilitem, dentre outros pontos: 

a) avaliação contínua, por parte da diretoria, dos diversos tipos de riscos associados às 

atividades da entidade; 

b) previsão de meios de monitoramento, de forma a identificar potenciais áreas de conflitos, a 

fim de minimizá-los; e 

c) emprego de meios de identificação e avaliação dos fatores internos e externos que possam 

afetar ou contribuir adversamente para a realização dos objetivos da entidade. 

No âmbito das entidades não financeiras, ainda não há no Brasil exigências 

específicas quanto à adoção de sistemas de gerenciamento de riscos. Em 2009, contudo, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (2009) emitiu a Instrução Normativa 480/2009, a 

qual determina que as companhias abertas submetam, anualmente, àquela autarquia, o 

Formulário de Referência. Trata-se de um documento com diversas informações, 

especialmente as relativas a fatores de risco que possam influenciar na decisão de 

investimento, como a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, 

seus objetivos, estratégias e instrumentos. Segundo o IBGC (2007, p. 17), “risco de mercado é 

a denominação utilizada no sistema financeiro para o tipo de risco associado a perdas no valor 

de carteira de ativos e passivos (incluindo derivativos) advindas de oscilações de preços de 

ações, commodities, moedas e taxas de juros.”  

A referida Instrução Normativa 480/2009 da CVM (2009) determina que sejam 

apresentadas as seguintes informações pelas empresas de capital aberto ou emissoras de 

valores mobiliários especificadas no Anexo 24, que trata do conteúdo do Formulário de 

Referência, especialmente em relação ao risco de mercado: 

- Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor 

está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros. 

- Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus 

objetivos, estratégias e instrumentos, indicando: riscos para os quais se busca proteção; 

estratégia de proteção patrimonial (hedge); instrumentos utilizados para proteção patrimonial 

(hedge); parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos; se o emissor opera 

instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são 

esses objetivos; e adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada. 
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- Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos 

principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de 

riscos adotada. 

- Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante 

No intuito de apresentar orientações adicionais para o preenchimento do referido 

Formulário de Referência, a CVM (2011) emitiu, em 10 de maio de 2011, o Ofício Circular 

SEP nº 07/2011. No item 5.2, que trata sobre a descrição da política de gerenciamento de 

riscos de mercado adotada pelo emissor, política de gerenciamento de riscos é definida como 

“o conjunto de regras e objetivos que formam um programa de ação, estabelecidos pelos seus 

administradores, de maneira a mitigar riscos.” 

Por intermédio do referido Ofício Circular (CVM, 2011b), é solicitado que sejam 

divulgadas as seguintes informações no Formulário de Referência relacionadas à utilização ou 

não de uma estrutura organizacional de controle de gerenciamento de ricos: 

5.2. 
[...] 
Caso tenha implementado uma estrutura organizacional de controle de 
gerenciamento de riscos (letra “f”)9, o emissor deverá descrevê-la, indicando os 
órgãos da administração, comitês ou outras estruturas organizacionais envolvidas, 
bem como discriminando as responsabilidades específicas de cada um desses órgãos, 
comitês ou estruturas, e de seus membros, no controle de gerenciamento de riscos. 
Caso o emissor não adote estrutura organizacional ou sistemas de controle interno 
voltados para a verificação da efetividade da política adotada (letra “g”), deverá 
deixar expresso esse fato. Nesse caso, o emissor deverá informar ainda o motivo 
pelo qual não adota esses procedimentos. Também podem ser comentados eventuais 
projetos de implantação de novas práticas, estágio de desenvolvimento e tempo 
estimado para adoção. 

 

Do exposto, apesar de não ser ainda prevista a obrigatoriedade em se ter processo 

de gerenciamento de riscos no contexto regulatório brasileiro, excetuando-se para as 

instituições financeiras e seguradoras, é possível verificar que a CVM, através do referido 

Ofício, vem reforçando a ideia de que cada vez mais as empresas passem a divulgar mais 

detalhadamente a forma como gerenciam os riscos que afetam suas operações, ainda que 

apenas os riscos de mercado. 

 

 

 

 

                                                 
9   Referência utilizada correlacionando o respectivo item do Anexo 24 da Instrução Normativa 480/2009 da 

CVM. 
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2.4 Metodologias de gerenciamento de riscos 

 

 

Metodologias para desenvolvimento de processos de gerenciamento de riscos na 

forma de soft law, ou seja, sem obrigatoriedade expressa em leis e apenas na forma de 

recomendações e orientações, são propostas desenvolvidas por institutos privados ou 

associações profissionais no sentido de propor boas práticas a serem consideradas por 

empresas de todos os portes e segmentos (FERMA, 2002; IBGC, 2007; ISO, 2009; COSO, 

2007). Essas metodologias e conceitos são imbuídos de formar um arcabouço de diretrizes e 

conceitos fundamentais para auxílio às empresas no desenho e implantação de processos de 

gerenciamento de riscos. A colocação em prática dos conceitos abordados irá variar de 

empresa para empresa, que também decidirá se as metodologias serão aplicáveis em toda a 

organização, ou apenas em áreas e processos mais críticos, ou se poderá ser considerada a 

utilização de duas metodologias distintas.  

As metodologias relacionadas no Quadro 3, em meio a outras metodologias 

existentes, tais como as diretrizes do International Risk Management Bechmarking 

Association, Norma Australiana e Neo-Zelandesa, figuram como as mais relevantes e aceitas 

no atual estágio do conhecimento sobre gerenciamento de riscos. Segundo Quintas, Czesnat e 

Fernandes (2008), a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do 

mercado acionário norte-americano, recomenda às empresas que adotem os padrões de 

controle interno e gerenciamento de riscos estabelecidos pelo COSO. Ainda conforme 

Quintas, Czesnat e Fernandes (2008), uma das metodologias mais utilizadas pelas empresas 

da União Europeia é o FERMA e, no Brasil, a principal referência é o IBGC. 

 

Órgãos/Metodologia Origem 
COSO/ERM Metodologia amplamente utilizada pelas empresas norte-americanas com 

vasta literatura disponível e modelo de referência para entidades públicas 
e privadas no Brasil e no mundo. 

FERMA/FERMA Metodologia desenvolvida por instituto europeu consolidando as diretrizes 
metodológicas empregadas pelos países na comunidade europeia. 

IBGC/GRCorp Metodologia elaborada pelo IBGC que consolidou aspectos relevantes e 
estruturas propostas em outras metodologias, especialmente em relação ao 
ERM do COSO. 

Quadro 3 – Metodologias de gerenciamento de riscos 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Quintas, Czesnat e Fernandes (2008). 

 

O Quadro 4 apresenta comparativo entre as definições e objetivos de 

gerenciamento de riscos de cada uma das metodologias dos órgãos citados no Quadro 3. 
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ÓRGÃOS COSO FERMA IBGC 
Origem Fundado em 1985 nos 

Estados Unidos 
Fundado em 1974 na União 
Europeia 

Fundado em 1995 no 
Brasil 

Objetivo do 
órgão 

Estudar os fatores que 
podem levar a 
informações financeiras 
fraudulentas e 
desenvolver 
recomendações para as 
empresas de capital 
aberto, auditores 
independentes, para a 
SEC, entidades 
reguladoras e instituições 
de ensino. 

Reforçar a gestão de risco na 
Europa se envolvendo nas 
decisões sobre o tema nas 
iniciativas dos países da 
comunidade Europeia, 
desenvolver e promover 
soluções inovadoras e de 
técnicas para melhorar a gestão 
dos riscos, se tornar uma 
referência internacional para os 
profissionais, desenvolver 
bechmarking entre os membros 
e com outras associações.  

Ser referência em 
governança corporativa, 
contribuindo para o 
desenvolvimento 
sustentável das 
organizações, e 
influenciando os agentes 
da nossa sociedade no 
sentido de proporcionar 
maior transparência, 
justiça e 
responsabilidade 
corporativa. 

Definições de 
Gerenciamento 
de Riscos (GR) 

Processo conduzido em 
uma organização pelo 
conselho de 
administração, diretoria e 
demais empregados, 
aplicando no 
estabelecimento de 
estratégias, formuladas 
para identificar em toda a 
organização eventos em 
potencial, capazes de 
afetá-la, e administrar os 
riscos de modo a mantê-
la compatível com o 
apetite a risco da 
organização e possibilitar 
garantia razoável do 
cumprimento dos seus 
objetivos. 

Processo através do qual as 
organizações analisam 
metodicamente os riscos 
inerentes às respectivas 
atividades, com o objetivo de 
atingirem uma vantagem 
sustentada em cada atividade 
individual e no conjunto de 
todas as atividades. 

Processo conduzido pelo 
Conselho de 
Administração no 
sentido de que se 
assegure que a diretoria 
identifique 
preventivamente e liste 
os principais riscos os 
quais a sociedade está 
exposta, sua 
probabilidade de 
ocorrência, bem como as 
medidas e os planos 
adotados para a sua 
prevenção ou 
minimização. 

Objetivos do GR Alinhar o apetite a risco 
com a estratégia adotada, 
fortalecer as decisões em 
respostas a riscos, 
reduzir as surpresas e 
prejuízos operacionais, 
identificar e administrar 
riscos múltiplos e entre 
empreendimento, 
aproveitar oportunidades 
e otimizar o capital.  

Aumentar o valor de forma 
sustentada a todas as atividades 
de uma organização 

Preservar valor 
econômico à 
organização, 
contribuindo 
fundamentalmente para a 
realização de seus 
objetivos e metas de 
desempenho, 
representando mais do 
que um mero conjunto 
de procedimentos e 
políticas de controle. 

Quadro 4 – Definições e objetivos de gerenciamento de riscos 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Quintas, Czesnat e Fernandes (2008). 

 

No contexto do presente trabalho e consolidando os conceitos apresentados no 

Quadro 4, gerenciamento de riscos é compreendido como um dos processos de governança e 

com o propósito de identificar, mensurar, monitorar e tratar os riscos externos e internos das 

organizações, objetivando apoiá-las no alcance das metas de negócios e estratégicas. 
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Sob a proposta de se criar um arcabouço conceitual padrão com vistas a alinhar 

diretrizes e conceitos para empresas que queiram implantar ou aprimorar os processos 

internos de gerenciamento de riscos, a International Standards Organization (ISO) (2009) 

finalizou, em 2009, com a contribuição de diversos países, a Norma ISO 31.000. Essa norma 

não foi constituída com o propósito de certificação para as organizações que queiram utilizá-

la, a exemplo de outras normas ISO. O único propósito da norma foi criar um documento para 

padronizar aspectos importantes relacionados à implantação de processos de gerenciamento 

de riscos.  

A ISO 31.000 propõe uma sistematização do processo lógico com o qual as 

organizações gerenciam risco identificando, analisando e avaliando se o risco deve ser 

modificado pelo tratamento de riscos no sentido de satisfazer as políticas e critérios 

estabelecidos. Com esse processo, as organizações comunicam e realizam consultas aos 

stakeholders, monitoram e revisam os riscos e os controles que os modificam, no sentido de 

assegurar que nenhum tratamento de risco adicional venha ser necessário. 

A Figura 3 ilustra uma versão simplificada para implementação de processo de 

gerenciamento de riscos de acordo com a ISO 31.000. 

 

 
Figura 3 – Estrutura para implantação de gerenciamento de riscos baseado na ISO 31.000  

Fonte: ISO (2009). 

 

Quando a ISO 31.000 refere-se a mandato e comprometimento, esta pressupõe 

que, para sua implantação e continuidade, exista um forte comprometimento por parte da 
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administração das organizações, assim como seja definida uma estratégia para que haja 

comprometimento em todos os níveis da entidade. 

No quadrante seguinte ilustrado na Figura 3, que trata do desenho de uma 

estrutura para gerenciamento de riscos, são abordados os contextos internos e externos que 

devem ser avaliados e compreendidos, já que afetarão diretamente o desenho da estrutura a 

ser configurada em determinada organização. Nessa etapa, segundo a ISO 31.000, deve-se 

também definir a política de gerenciamento de riscos, considerando os objetivos da 

organização e o comprometimento das partes envolvidas. Devem ser definidos os 

responsáveis pelos riscos identificados e devem ser avaliadas as competências necessárias 

para gerenciamento de riscos, incluindo a implantação e manutenção de processos de 

gerenciamento de riscos. Os processos de gerenciamento de riscos devem ser devidamente 

integrados com os processos organizacionais da entidade. Deve-se assegurar que existam 

recursos de pessoas, ferramentas e treinamentos dentro da estrutura de gerenciamento de 

riscos. Por fim, devem ser estabelecidos mecanismos de comunicação com os stakeholders. 

Na sequência, com relação à implementação do gerenciamento de riscos, a ISO 

31.000 apresenta os principais procedimentos que devem ser realizados no intuito de garantir 

a implementação de uma estrutura e processos de forma eficaz e eficiente. 

No quadrante que aborda a atividade de monitoramento e revisão da estrutura na 

Figura 3, a norma ISO 31.000 define as seguintes tarefas para que o gerenciamento de riscos 

seja efetivo e continue a suportar o desempenho da entidade: 

- medir o desempenho do gerenciamento de riscos com indicadores, os quais devem ser 

periodicamente revisados para garantia de sua eficácia; 

- medir periodicamente o progresso contra os desvios em relação ao plano de gerenciamento 

de riscos; 

- rever periodicamente se a estrutura de gerenciamento de riscos e planos continuam 

apropriados, considerando os contextos internos e externos das organizações; 

- reportar sobre os riscos, progresso, planos e como as políticas de gerenciamento de riscos 

estão sendo seguidas; e 

- revisar a eficácia da estrutura de gerenciamento de riscos. 

Por fim, baseado nos resultados de monitoramento e revisões, decisões devem ser 

tomadas no sentido de melhorar a estrutura, políticas e plano de gerenciamento de riscos. 

Para que o gerenciamento de riscos seja efetivo, uma organização deve, em todos 

os níveis, aderir aos seguintes princípios, conforme a ISO 31.000: 

- gerenciamento de riscos cria e protege valor; 
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- gerenciamento de riscos é uma parte integrante de todos os processos organizacionais; 

- gerenciamento de riscos é parte do processo decisório; 

- gerenciamento de riscos relaciona-se explicitamente com incertezas; 

- gerenciamento de riscos é sistemático, estruturado e tempestivo; 

- gerenciamento de riscos é baseado nas melhores informações disponíveis; 

- gerenciamento de riscos é customizável; 

- gerenciamento de riscos leva em consideração os fatores humanos e culturais; 

- gerenciamento de riscos é transparente e inclusivo; 

- gerenciamento de riscos é dinâmico, interativo e responsivo a mudanças; e 

- gerenciamento de riscos facilita aprimoramento contínuo da organização. 

A seguir, são apresentados os principais elementos conceituais das três 

metodologias citadas no presente trabalho. 

 

 

2.4.1 ERM  

 

 

O ERM é uma estrutura conceitual com o propósito de auxiliar as empresas a terem 

uma definição consistente do que vem a ser risco e, ainda, com o propósito de como 

considerar esses riscos em toda a entidade de uma maneira consistente. Essa estrutura foi uma 

iniciativa do COSO e contou com a atuação da empresa de consultoria 

PricewaterhouseCoopers, a qual foi contratada para o desenvolvimento da metodologia a 

partir das diretrizes estabelecidas pelo conselho de membros do COSO. O projeto foi 

finalizado e tornado público em 2004 (COSO, 2009).  

A estrutura conceitual do ERM é representada por uma matriz tridimensional em 

forma de cubo, conforme demonstrado na Figura 4. A matriz está estruturada em quatro 

colunas verticais representando os objetivos estratégicos de risco corporativo, em oito linhas 

horizontais de componentes de riscos e a organização e as unidades da empresa na terceira 

dimensão do cubo. Analisando a Figura 4, é possível verificar a correlação necessária de 

todos os componentes de riscos com os objetivos estratégicos da organização e com os 

diferentes níveis organizacionais, referentes às suas unidades. 
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Figura 4 – ERM - Estrutura 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Moeller (2007, p. 53). 

  

Conforme se verifica na matriz do ERM, a linha correspondente a cada 

componente de risco abrange as quatro categorias de objetivo estratégico. Exemplificando, 

COSO (2009, p. 23) ilustra que: 

[...] os dados financeiros e não financeiros gerados a partir de fontes internas e 
externas, pertencentes ao componente informação e comunicação, são necessários 
para estabelecer a estratégia, administrar as operações comerciais com eficácia, 
comunicar com eficácia e certificar-se de que a organização esteja cumprindo as leis 
aplicáveis. 

 

Os componentes do gerenciamento de riscos do ERM, compreendidos como as 

atividades a serem desenvolvidas no processo e ilustradas como os elementos horizontais na 

Figura 4, podem ser assim resumidos, segundo COSO (2009) e Moeller (2007): 

a) ambiente interno - a administração estabelece uma filosofia quanto ao tratamento de riscos 

e estabelece um limite de apetite a risco. O ambiente interno determina os conceitos básicos 

sobre a forma como os riscos e os controles serão vistos e abordados. Nesse componente, 

devem ser documentados a filosofia da organização em relação a gerenciamento de riscos e o 

seu apetite a risco; 

b) fixação de objetivos - os objetivos devem existir antes que a administração identifique as 

situações em potencial que poderão afetar a realização destes. O gerenciamento de riscos 

corporativos assegura que a administração adote um processo para estabelecer objetivos e que 

os escolhidos propiciem suporte, alinhando-se com a missão da organização, e sejam 

compatíveis com o apetite a risco. Nesse componente, devem ser documentadas as estratégias 

e a tolerância a riscos; 

Componentes 
de risco 

Organização e 
unidades 

Objetivos 
estratégicos 
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c) identificação de eventos - os eventos em potencial que podem impactar a organização 

devem ser identificados, uma vez que esses possíveis eventos, gerados por fontes internas ou 

externas, afetam a realização dos objetivos. Durante o processo de identificação de eventos, 

esses poderão ser diferenciados em riscos, oportunidades, ou ambos. As oportunidades são 

canalizadas à alta administração, que definirá as estratégias ou os objetivos. Nesse 

componente, devem ser documentados os inventários de eventos; 

d) avaliação de riscos - os riscos identificados são analisados com a finalidade de determinar a 

forma como serão administrados e, depois, serão associados aos objetivos que podem 

influenciar. Avaliam-se os riscos considerando seus efeitos inerentes e residuais10, bem como 

sua probabilidade e seu impacto. Nesse componente, são documentadas as avaliações de 

impacto e a probabilidade sobre todos os riscos mapeados; 

e) resposta a risco - as pessoas identificam e avaliam as possíveis respostas aos riscos: evitar, 

aceitar, reduzir ou compartilhar. A administração seleciona o conjunto de ações destinadas a 

alinhar os riscos às respectivas tolerâncias e ao apetite a risco. Nesse componente, é 

documentado o planejamento das respostas aos riscos; 

f) atividades de controles – políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para 

assegurar que as respostas aos riscos selecionados pela administração sejam executadas com 

eficácia11. Nesse componente, são relacionados os controles que mitigam os riscos e as 

políticas de testes e de avaliação dos controles mapeados;  

g) informações e comunicações – estabelecem-se a forma e o prazo em que as informações 

relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas para permitir que as pessoas cumpram 

com suas atribuições. Para identificar, avaliar e responder ao risco, a organização necessita 

das informações em todos os níveis hierárquicos. A comunicação eficaz ocorre quando esta 

flui na organização em todas as direções e quando os empregados recebem informações claras 

quanto às suas funções e responsabilidades. Nesse componente, são estruturados em sistemas 

de informação e comunicação os procedimentos e mecanismos de acesso a dados e 

comunicação entre todos os níveis e localidades da organização; e 

                                                 
10  Risco inerente é o risco que uma organização terá que enfrentar na falta de medidas que a administração possa 

adotar para alterar a probabilidade ou impacto dos eventos. Risco residual é aquele que ainda permanece após 
a resposta da Administração. A avaliação de riscos é aplicada primeiramente aos riscos inerentes. Após a 
definição das estratégias de respostas aos riscos, a administração passará a considerar os riscos residuais. 
(COSO, 2009, p. 54) 

11 O processo de revisão de controles para verificar se os mesmos estão funcionando adequadamente é similar 
aos procedimentos que muitas empresas, sujeitas às determinações da SOX, têm realizado no que tange a 
avaliação de controles internos da Seção 404 da referida lei. A abordagem é similar à necessidade de 
identificar, documentar, testar e validar os controles financeiros empregada por empresas listadas nos Estados 
Unidos. 
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h) monitoramento - a integridade do processo de gerenciamento de riscos corporativos é 

monitorada e as modificações necessárias são realizadas. Desse modo, a organização poderá 

reagir ativamente e mudar segundo as circunstâncias. O monitoramento é realizado por meio 

de atividades gerenciais contínuas, avaliações independentes ou uma combinação desses dois 

procedimentos. Nesse componente, são definidos mecanismos que possibilitem a avaliação 

periódica do ERM. 

Quanto à documentação e formalização de tudo que é gerado e desenhado a partir 

da criação de um processo de gerenciamento de riscos, o ERM reconhece que a quantidade e a 

abrangência de tal formalização irão variar de acordo com o porte da empresa. Grandes 

empresas geralmente terão documentados os desenhos dos processos, manuais de operações, 

políticas internas, descrições de cargos, histórico de eventos, glossário de riscos, resultados de 

avaliações, etc. Empresas menores tendem a apresentar um volume de documentação inferior 

àquele verificado nas grandes empresas. De acordo com o COSO (2009), um nível apropriado 

de documentação geralmente implica maior eficácia e eficiência nos procedimentos de 

avaliação realizados nos processos de gerenciamento de riscos. 

Sobre os reportes das deficiências encontradas, essas podem ser originadas como 

resultante do processo de monitoramento contínuo do ERM, como também a partir de 

avaliações externas realizadas por terceiros. O COSO (2009, p. 88) define deficiência como: 

[...] uma condição do gerenciamento de riscos de uma organização que merece 
atenção e que pode representar uma desvantagem real, percebida ou em potencial, 
ou uma oportunidade de fortalecer o gerenciamento de riscos corporativos para 
aumentar a probabilidade dos objetivos serem alcançados. 

 

Essas deficiências devem ser relatadas não apenas à pessoa responsável pela 

função ou atividade em questão, mas pelo menos a um nível de chefia superior ao daquele em 

que foi constatada a deficiência. Esse nível de chefia, segundo o COSO (2009, p. 89) “deverá 

fornecer o suporte necessário para a adoção de medidas corretivas sobre a deficiência 

verificada”. Muitas vezes, as partes que deverão ser comunicadas sobre as deficiências 

encontradas estabelecem parâmetros de gravidade e de importância em relação a quem devem 

ser reportados as constatações e os resultados de avaliações. Por exemplo, o Comitê de 

Auditoria ou o Conselho de Administração podem solicitar que sejam informados apenas 

sobre as deficiências que tenham alto impacto nas operações da empresa ou com alta 

probabilidade de danos à reputação da organização. 

O ERM sugere, de uma forma mais detalhada, quando em comparação ao FERMA e 

ao IBGC, as funções e responsabilidades inerentes a cada uma das partes e pessoas envolvidas 
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na governança dos processos de gerenciamento de riscos. A seguir, são apresentadas essas 

funções para as partes envolvidas, segundo COSO (2009): 

a) Conselho de Administração:  

- Entender até que ponto foram estabelecidos processos de gerenciamento de riscos; 

- Estar ciente e de acordo com o apetite a riscos; 

- Revisar a visão de portfólio dos riscos assumidos em contraste com o apetite a riscos; 

- Ser informado sobre os riscos mais significativos e saber se a administração está 

respondendo adequadamente. 

b) Comitê de Auditoria: 

- Ser responsável pela confiabilidade das informações externas, devendo reconhecer os riscos 

relativos a uma comunicação confiável dos relatórios financeiros. 

c) Diretoria Executiva: 

- Formar os valores, os princípios e as principais políticas operacionais que constituirão o 

alicerce da gestão de riscos corporativos na organização; 

- Definir os objetivos estratégicos, a estratégia e os objetivos associados de alto nível; 

- Estabelecer a filosofia de gestão de riscos, o apetite a riscos e a cultura da organização; 

- Adotar medidas em relação à estrutura organizacional, ao conteúdo e à comunicação de 

políticas fundamentais da organização, bem como do tipo de sistemas de planejamento e de 

comunicação a ser empregado; 

- Monitorar as atividades e os riscos em relação ao apetite a riscos da organização. 

d) Responsável pela gestão de riscos - Chief Risk Officer (CRO): 

- Estabelecer as políticas de administração de riscos, inclusive definir funções e 

responsabilidades, e participar da fixação de metas para implementação; 

- Constituir autoridade e responsabilidade pelo gerenciamento de riscos corporativos nas 

unidades de negócios; 

- Promover a competência em gerenciamento de riscos corporativos pela Companhia, bem 

como facilitar o desenvolvimento de conhecimentos especializados técnicos de gestão de 

riscos e ajudar os gerentes a alinhar as respostas com as tolerâncias a risco, além de 

desenvolver os controles adequados;  

- Orientar a integração do gerenciamento de riscos corporativos com outras atividades de 

planejamento e administração de negócios; 

- Estabelecer uma linguagem comum de gestão de riscos que inclua medidas comuns para 

probabilidade, impacto e categorias de riscos; 
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- Facilitar o desenvolvimento de protocolos de comunicação pela administração, inclusive 

limites quantitativos e qualitativos, bem como monitoramento do processo de comunicação; 

- Comunicar ao presidente o andamento, as situações excepcionais e as recomendações de 

ações, quando necessário. 

e) Auditoria interna: 

- Assistir a administração e o conselho de administração ou o comitê de auditoria no exame, 

na avaliação, na comunicação e na recomendação de melhorias para uma maior adequação e 

eficácia do gerenciamento de riscos corporativos da organização. 

f) Funcionários da empresa: 

- Gerar informações que auxiliarão na identificação ou avaliação dos riscos; 

- Apoiar os fluxos de informações e comunicações inerentes ao gerenciamento de riscos 

corporativos.  

  

 

2.4.2 FERMA 

 

 

A metodologia proposta pelo FERMA, que utilizou terminologias sobre riscos 

utilizadas pela ISO no documento ISO/IEC Guide 73 Risk Management – Vocabulary – 

Guidelines for use in Standards, que antecedeu a norma ISO 31.000, apresenta semelhanças 

conceituais sobre os componentes de riscos conforme verificação no ERM. A Figura 5 ilustra 

graficamente como o FERMA recomenda a estrutura de um processo de Gerenciamento de 

Riscos (GR). 
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Figura 5 – Processo de gerenciamento de riscos segundo o FERMA 

Fonte: FERMA (2002). 

 

Quanto aos objetivos no topo da Figura 5, a organização deve visualizar, de forma 

clara, quais os principais objetivos estratégicos de seu negócio.  

Em relação à avaliação de riscos, a organização deve identificar todos os riscos de 

origem interna e externa que possam comprometer os objetivos estabelecidos pela 

Administração. Depois de identificados, os riscos devem ser descritos e classificados para que 

se tenha um formato estruturado e ordenado de análise. Por último, devem ser realizadas 

estimativas de impacto e de ocorrências caso os riscos venham a ocorrer.  

Na etapa de reporte do risco, todos os riscos devem estar devidamente avaliados e 

segregados em ameaças e em oportunidades. Os riscos avaliados deverão ser informados a 

todas as pessoas envolvidas no processo de gerenciamento de riscos, além da diretoria e do 

Conselho de Administração.  

Na sequência, na etapa de decisão, a Administração irá considerar os riscos que 

são importantes e críticos para o atendimento dos objetivos estratégicos da organização.  

Em seguida, no tratamento dos riscos, serão definidas as medidas para modificar 

os riscos considerados como relevantes. Será decidido se os riscos serão mitigados, evitados, 

ignorados ou transferidos.  
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Após tratamento dos riscos, deverão ser considerados os riscos residuais, ou seja, 

os potenciais impactos que a organização poderá sofrer depois de tomadas medidas de 

tratamento dos riscos.  

Por fim, com relação ao monitoramento, a organização deverá garantir que 

existam controles adequados a assegurar que os procedimentos de gerenciamento de riscos 

estão em funcionamento e estão sendo compreendidos. 

O FERMA (2002) considera, ainda, que o processo de gerenciamento de riscos, 

uma vez implantado, deverá ser constantemente auditado e modificado para que possa atingir 

os seus propósitos. 

O FERMA (2002) definiu as seguintes responsabilidades para as partes 

envolvidas no processo de gerenciamento de riscos apresentadas no Quadro 5: 

 

Partes envolvidas Funções 
Conselho de 
Administração 

Definir a direção estratégica da organização e criar o ambiente e as estruturas 
necessárias para que a gestão de riscos funcione de forma eficaz. 

Unidades de 
negócios 

Gerir diariamente os riscos e auxiliando na implementação dos procedimentos de 
gerenciamento de riscos. 

Responsável pela 
Gestão de 
Riscos/CRO 

Definir políticas e estratégias de gestão de riscos. 

Auditoria interna Direcionar os trabalhos para os riscos significativos que foram identificados pela gestão 
da organização, fornecer garantias sobre a gestão dos riscos e auxiliar no processo de 
avaliação dos riscos. 

Quadro 5 – Responsabilidades em gerenciamento de riscos 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de FERMA (2002). 

 

Não foram apresentadas funções para a Diretoria Executiva, para o Comitê de 

Auditoria e para os funcionários das organizações na metodologia proposta pelo FERMA. 

 

 

4.3 GRCorp 

 

 

A metodologia proposta pelo IBGC, denominada por GRCorp, consolida aspectos 

relevantes de outras metodologias e estruturas de gerenciamento de riscos, especialmente 

quanto ao ERM. O GRCorp apresenta a seguinte estrutura conceitual, conforme ilustrado na 

Figura 6: 



49 
 

 

 
Figura 6 – Etapas do GRCorp 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGC (2007). 

 

Quanto ao primeiro quadrante da Figura 6, que aborda a etapa de identificação e 

classificação dos riscos, o IBGC (2007) apresentou classificações para auxílio das 

organizações nos esforços de identificar e categorizar os riscos. De acordo com o IBGC 

(2007), uma das formas de categorizar os riscos consiste em desenhar uma matriz que 

considere a origem dos eventos, a natureza dos riscos e uma tipificação dos mesmos, 

conforme ilustrado no Quadro 6. 

 

 
  

  
  Tipos 

Natureza dos riscos 
Estratégico Operacional Financeiro 

O
rig

en
s 

do
s 

ev
en

to
s 

E
xt

er
no

s Macroeconômico    
Ambiental    
Social    
Tecnológico    
Legal    

In
te

rn
os

 Financeiro    
Ambiental    
Social    
Tecnológico    
Conformidade    

Quadro 6 – Exemplo de categorização de riscos  
Fonte: IBGC (2007). 
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O IBGC (2007) recomenda que, ao implementar estruturas para o gerenciamento 

de riscos corporativos, se tenha atenção à arquitetura que irá viabilizar tal gerenciamento da 

estrutura funcional adequada ao perfil de risco da organização. Para isso, o IBGC dividiu a 

arquitetura do GRCorp em cinco dimensões, quais sejam: 1) processos críticos; 2) governança 

de gerenciamento de riscos; 3) organização e pessoas; 4) sistemas de controle; e 5) 

comunicação (NASCIMENTO; ALVES, 2007). 

Na dimensão de processos críticos, devem ser identificados os processos críticos 

na fase de levantamento dos riscos e os princípios que direcionaram uma eventual mudança 

de processo; e devem ser definidos os mecanismos para descontinuar ou criar processos a 

partir da implantação do modelo de gestão corporativa e, ainda, as ações para abrandar os 

riscos relevantes. 

Na segunda dimensão, que trata sobre governança de gerenciamento de riscos, 

devem ser definidos: os fóruns de decisão envolvidos e suas composições, os papéis e 

responsabilidades dos fóruns envolvidos e os limites de decisão e devem ser estabelecidas as 

políticas para tomada de decisão ágil e eficaz. 

Na terceira dimensão, as pessoas devem ter as capacitações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades; o modelo organizacional deve prover facilidade na hora de 

identificar, monitorar e diminuir as exposições aos riscos mais relevantes, devendo a 

organização ter uma linha de sucessão de postos e pessoas-chave. A respeito da capacitação, a 

avaliação pode ser dada na esfera das pessoas e dos processos. 

Na dimensão de sistema de controle, considera-se que os controles devem ser 

adequados para mensurar a exposição aos riscos; os relatórios gerenciais devem ser 

elaborados de tal forma que facilitam a identificação, a mensuração e a diminuição da 

exposição aos riscos e os sistemas de tecnologia da informação devem ser adequados às 

atividades da organização. 

Na quinta e última dimensão, é estabelecido que a comunicação entre os 

colaboradores deva ser adequada. Para que seja adequada, a organização deverá ter um 

conceito uniforme sobre Gerenciamento de Riscos Corporativos; as propriedades dos riscos e 

seus benefícios devem ser comunicados para a organização; o perfil de riscos e os valores e 

cultura da organização devem ser alinhados; os direitos e responsabilidades decisórias devem 

ser comunicados e deve estabelecer-se uma boa comunicação com os stakeholders da 

organização. 
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Segundo o IBGC (2007), existem várias alternativas para a construção de uma 

estrutura de gerenciamento de riscos e cada organização deverá desenhar aquela mais 

adequada ao seu perfil. O Quadro 7 apresenta as atribuições sugeridas pela metodologia 

proposta pelo IBGC. 

 

Partes envolvidas Funções 
Conselho de 
Administração 

Determinar os objetivos estratégicos e o perfil de riscos da organização. 

Responsável pela 
Gestão de 
Riscos/CRO 

Integrar e orientar os esforços para gerenciamento de riscos integrando com a alta 
Administração. 

Comitê de 
gerenciamento de 
riscos 

Tomar decisões para escolha e implementação de políticas alternativas de gestão de 
riscos. 

Quadro 7 – Responsabilidades em gerenciamento de riscos segundo o GRCorp 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGC (2007). 

 

O IBGC também não apresentou funções e responsabilidades para a Diretoria 

Executiva, para o Comitê de Auditoria e para os funcionários das organizações. 

 

 

2.5 Evidências empíricas sobre processos de gerenciamento de riscos 

  

 

Estudos empíricos têm sido conduzidos sob diferentes abordagens procurando 

avaliar as iniciativas sobre gerenciamento de riscos, dentre as quais se destacam: as 

divulgações ao mercado sobre os procedimentos adotados; as metodologias utilizadas; e o 

nível de maturidade dos processos de gerenciamento de riscos. 

Kajuter (2006) analisou o desenho e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de 

riscos utilizados por grupos alemães e citou as evidências verificadas em outras pesquisas. O 

Quadro 8 apresenta resumo dos resultados empíricos verificados em empresas alemãs e 

citados por Kajuter (2006). No estudo de Kajuter (2006), foi aplicada uma pesquisa de campo 

com 294 empresas listadas na Alemanha e o índice de resposta foi de 52,5%. Os achados 

empíricos demonstraram que o porte da empresa é um fator chave no desenvolvimento de 

sistemas de gerenciamento de riscos. Adicionalmente, constatou-se que a estrutura 

organizacional dos grupos empresariais influencia no formato dos sistemas de gerenciamento 

de riscos e que implicações gerenciais podem ser derivadas desses diferentes formatos e da 

eficácia dos referidos sistemas (KAJUTER, 2006). 
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Autor (ano) 
apud Kajuter (2006) 

 
Amostra 

 
Evidências Empíricas 

DAI/KPMG (2000) 
Vogler et al (2000) 

203 empresas listadas 
Índice de resposta: 29% 

86% das empresas implementaram ou pretendem 
implementar um processo de GR até o final de 1999. O 
estágio de desenvolvimento e o grau de formalização do 
processo estão positivamente associados com o tamanho 
da empresa. 76% das empresas integraram os processos 
de GR com os sistemas de planejamento e controle. A 
função de auditoria interna é responsável por monitorar o 
sistema de gerenciamento de riscos em 60% das 
empresas. 

INW/PwC (2000) 85 empresas listadas 
Índice de resposta: n/a 

Não foram verificadas diferenças substanciais entre o 
status de adoção de um sistema de GR em empresas 
listadas e não listadas. 42% das empresas não foram 
capazes de finalizar a implementação em 1999. 
Deficiências existem, dentre outras, no tocante aos 
indicadores de aviso prévio e quanto a definição dos 
parâmetros de materialidade. 55% das empresas possuem 
uma função de auditoria interna para monitorar o sistema 
de GR. 

Wolz (2001) 74 empresas listadas 
Índice de resposta: 30% 
 
39 auditores 
Índice de resposta: 16% 

Empresas avaliam o estágio de desenvolvimento e 
eficiência do sistema de GR melhor que os auditores 
externos. 14% das empresas não terão finalizado a 
implementação dos sistemas de GR até o final de 2000. 
A identificação dos riscos e avaliação da eficiência do 
sistema de GR são considerados os pontos mais difíceis 
relacionados a implantação deste sistema. 

Henschel (2003) 266 pequenas e médias 
empresas 
Índice de resposta: 16%  

66% das empresas estabeleceram um sistema de GR. Em 
92% das empresas a responsabilidade do GR recai sobre 
a alta gerência. Apenas 35% integraram o sistema de GR 
com os sistemas de controles gerenciais. Os resultados 
demonstram um baixo grau de formalização e estrutura. 

Diederichs/Reichman
n (2003), Diederichs 
(2004) 

55 empresas listadas 
Índice de resposta: 22% 

GR é uma parte integrante da estrutura organizacional 
em mais de 66% das empresas. Um coordenador para 
esta atividade é muitas vezes inexistente. Um sistema de 
monitoramente independente existe em 75% das 
empresas. 

KPMG (2003) 188 empresas 
Índice de resposta: 17% 

O estágio de desenvolvimento de elementos individuais 
de um sistema de GR varia consideravelmente. Existem 
deficiências especialmente quanto à identificação 
contínua de riscos pelos indicadores de avisos prévios, 
quanto às análises de interdependência dos riscos, quanto 
a suporte de TI para os sistemas de GR. 

Quadro 8 – Estudos empíricos de gerenciamento de riscos em empresas alemãs 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Kajuter (2006, p. 9). 

 

No Brasil, o IBGC (2008a, 2008b, 2008c) realizou, em 2008, por seu Comitê de 

Gerenciamento de Riscos Corporativos, três estudos de casos, utilizando-se da experiência das 

empresas estudadas para cada um dos temas apresentados no Quadro 9. 

 
Empresas Temas 

Vale e Natura Visão evolutiva do modelo de gerenciamento de riscos 
Banco Real e Brasil Telecom Gestão integrada de riscos 
Votorantim Celulose e Papel (VCP) Gestão de riscos como instrumento para tomada de decisão 
Quadro 9 – Estudos de casos em gerenciamento de riscos realizados pelo IBGC 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGC (2008a, 2008b, 2008c). 



53 
 

 

O primeiro estudo de caso, com o tema “Visão evolutiva do modelo de 

gerenciamento de riscos”, descreve os esforços, iniciativas, evolução e experiências 

verificadas ao implantar um modelo de gerenciamento de riscos na Vale e na Natura. As 

principais características verificadas no modelo de gerenciamento de riscos da Vale, segundo 

o IBGC (2008c), compreenderam: 

- modelo de gestão de riscos com aspiração holística, envolvendo as diversas áreas de negócio 

da Vale; 

- gestão de riscos voltada a preservar e a aumentar o valor da Vale, principalmente sob o 

prisma do mercado de capitais; 

- claro patrocínio do Diretor Executivo de Finanças, desde o início, para a implementação do 

modelo de gestão de riscos; 

- implementação em etapas, que permitiu a evolução da atuação da Gerência Geral de GR, 

conforme amadurecimento do modelo de gestão de riscos; 

- modelo de Governança definido na partida, com fóruns de decisão, regras de delegação e 

composição bem definidos; 

- agrupamento de riscos próprio, inspirado nas propostas da Basileia e adotado pelas 

instituições financeiras, no qual o processo de gestão se mostra independente, de acordo com 

o tipo de risco a ser analisado (Mercado, Crédito e Operacional); 

- uso de projeto piloto para riscos financeiros, que precedeu o lançamento geral do modelo 

para risco de Crédito e Operacional; e 

- definição clara do escopo de atuação entre as áreas funcionais da empresa e a Gerência 

Geral de GR. As áreas funcionais são responsáveis pela gestão de riscos per se. A Gerência 

Geral de GR é responsável por dar suporte às unidades de negócio, aportar metodologia, 

comunicar e coordenar os esforços e consolidar, monitorar e reportar os resultados. 

Sobre as principais características verificadas no modelo de GR da Natura, o 

IBGC (2008c), destacou: 

- gestão de riscos voltada a preservar o valor de mercado de capitais e a imagem da Natura, 

com o objetivo de assegurar que a empresa esteja preparada para enfrentar situações de crise, 

evitando impactos irreversíveis; 

- claro patrocínio do Conselho de Administração, desde o início da implementação do modelo 

de gestão de riscos. O Conselho delegou a coordenação da gestão de riscos ao Comitê de 

Auditoria e de Gestão de Riscos e de Finanças; 

- modelo de Governança definido na partida, com fóruns de decisão, regras de delegação e 

composição bem definidos; 
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- segregação dos riscos em dois grupos: estratégico e outros. O estratégico é definido como 

aquele que impacta significativamente a imagem e o Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization (EBITDA) da empresa (acima de R$ 50 milhões) e tem 

pequena probabilidade de ocorrer; 

- o Conselho de Administração é responsável pelas decisões relativas à mitigação dos riscos 

estratégicos. Os outros riscos são de responsabilidade dos gestores; 

- definição clara do escopo de atuação entre as áreas funcionais da empresa e a área de GR. 

As áreas funcionais são responsáveis pela gestão de riscos per se. A área de GR é responsável 

por dar suporte às unidades de negócio, aportar metodologia, comunicar e coordenar os 

esforços e consolidar, monitorar e reportar os resultados; e 

- uso de projeto-piloto, que precedeu o lançamento geral do modelo. 

No segundo estudo de caso, foi explorado o modelo de gestão integrada de riscos 

implementada pela Brasil Telecom e pelo Banco Real. No estudo, o IBGC (2008b) destacou 

as seguintes conclusões: 

- os motivadores foram distintos, mas o conceito de Gestão Integrada de Riscos é bastante 

semelhante e voltado à maior eficiência na tomada de decisões; 

- a adoção de uma metodologia única por todas as áreas, superando as fronteiras 

departamentais e o uso de metodologias individuais, é fundamental para a Gestão Integrada de 

Riscos; 

- é necessária a criação de uma metodologia devido à falta de ferramentas específicas para 

esse propósito; 

- o aculturamento contínuo dos gestores é fundamental para garantir a eficácia da Gestão 

Integrada de Riscos; e 

- a criação de uma base única de dados é necessária no modelo de gestão integrado de riscos 

por permitir comparabilidade e, consequentemente, maior visibilidade e responsabilização dos 

riscos. 

O terceiro estudo de caso analisou a gestão de riscos como instrumento de tomada 

de decisão na Votorantim Celulose e Papel (VCP). Os benefícios constatados sobre o modelo 

implantado na VCP foram destacados pelo IBGC (2008a), conforme relacionado a seguir: 

- controles internos robustos garantidos pelo entendimento do risco, e não como uma 

plataforma de atendimento a uma regulamentação; 

- uniformização da linguagem (taxonomia única); 

- disseminação dos conceitos de riscos, permitindo que cada área fizesse a racionalização da 

sua matriz de controles (496 controles-chave em 2006, 192 controles-chave em 2007); 
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- envolvimento de todos na Gestão dos Riscos; 

- integração das diversas áreas do negócio: riscos, compliance, controles internos, segurança 

da informação, auditoria e processos; e 

- melhoria dos indicadores de governança corporativa. 

Quintas, Czesnat e Fernandes (2008) buscaram em seu estudo verificar se existem 

diferenças significativas entre as metodologias de controles internos e gestão de riscos 

adotadas pelas empresas que fazem parte do IGC e as empresas do IBOVESPA, com relação 

aos pontos chaves considerados no modelo GRCorp do IBGC. Para isso, pesquisaram, de 

forma comparativa, os dados divulgados nos Relatórios Anuais de três anos consecutivos de 

cinco empresas classificadas no índice IBOVESPA e de cinco empresas classificadas no IGC. 

Os autores concluíram que todas as empresas não corresponderam no total das boas práticas 

emanadas pelo modelo do GRCorp. Foram verificadas inconstâncias e falta de padrão quanto 

às informações divulgadas nos Relatórios Anuais em relação às políticas de gerenciamento de 

riscos. Concluíram, ainda, que as empresas que compõem o índice IGC não apresentaram 

maiores destaques quanto às informações divulgadas pelas que compunham o IBOVESPA, 

em relação às políticas de GR. 

Fernandes, Silva e Santos (2008), por meio de uma análise documental, 

procuraram analisar as práticas de divulgação sobre riscos adotadas nas IANs das 99 empresas 

de capital aberto classificadas no Novo Mercado da Bovespa. Segundo Fernandes, Silva e 

Santos (2008), 16% das empresas que tinham enviados as IANs até a conclusão da pesquisa 

(74%) nada relatavam sobre suas políticas de gestão de riscos. Apenas 10% das empresas 

analisadas tinham um item específico sobre gestão de riscos nas IANs e o mesmo percentual 

de empresas declarou possuir um setor específico para a coordenação da gestão de riscos em 

sua estrutura organizacional. Ao final, os autores concluíram que as IANs analisadas 

apresentavam níveis relativamente baixos de evidenciação sobre gestão de riscos nas 

organizações. 

Nascimento e Alves (2007) avaliaram o nível de aderência do modelo de 

gerenciamento de riscos corporativos da Brasil Telecom à luz das recomendações propostas 

pelo IBGC, por meio de um estudo de caso e de pesquisa de documentos internos e públicos. 

A análise compreendeu os itens recomendados pelo IBGC no Guia de Orientação para 

Gerenciamento de Riscos Corporativos (IBGC, 2007), quais sejam: “Objetivos Estratégicos e 

Perfil do Risco”, “Categorização de Riscos”, “Mensuração e Tratamento do Risco”, 

“Governança do Gerenciamento do Risco” e “Informação, Comunicação e Capacitação.” Em 

uma análise para cada um desses itens, foi verificado que os itens “Categorização de Riscos” 
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e “Governança e Gerenciamento de Riscos” foram totalmente atendidos segundo o modelo do 

IBGC e os outros três atendidos parcialmente. Ao final, Nascimento e Alves (2007) concluem 

que havia aderência do modelo atual de GR da Brasil Telecom às recomendações propostas 

pelo IBGC. 

Zonatto e Beuren (2009) estudaram a evidenciação dos termos de gestão de riscos 

dos componentes do COSO, nos Relatórios de Administração de 2007, das empresas 

brasileiras com emissão de American Depositary Receipts (ADRs), por intermédio de uma 

pesquisa documental sobre os relatórios de 28 empresas publicados relativamente àquele ano. 

No estudo, foram tomados como referência os oito componentes de gestão de riscos contidos 

no documento do COSO e seus respectivos termos. Sobre os resultados, Zonatto e Beuren 

(2009) concluíram que as empresas pesquisadas não evidenciam as informações relativas às 

suas práticas de forma padronizada e, também, que alguns componentes do COSO são mais 

enfatizados, com maior número de termos evidenciados do que outros no Relatório de 

Administração. 

Por último, em pesquisa realizada pelo IIA (2008) nos Estados Unidos, intitulada 

2008 ERM Benchmarking Survey, com os Chief Audit Executive (CAEs) de 1.400 empresas 

associadas àquele instituto por meio do Global Audit Information Network (GAIN), 

analisaram-se os trabalhos realizados nas empresas em termos de implantação de 

gerenciamento de riscos com objetivo de se criar um referencial de mercado para entidades 

que tenham interesse em implantar ou aprimorar os processos formais ou informais de GR. A 

pesquisa obteve um índice de resposta de 17%. A seguir, são relacionados os principais 

achados da pesquisa realizada pelo IIA (2008): 

* Aspectos em relação à existência e implantação de processo de gerenciamento de riscos: 

- 40% das empresas pesquisadas afirmam ter um processo formal (documentado) de 

gerenciamento de riscos e 28% afirmam ter um processo informal; 

- os benefícios que incentivaram as empresas a implementar um processo de GR foram 

ranqueados por ordem de prioridade: 15% para minimizar perdas e surpresas operacionais, 

13% para melhorar as decisões em respostas aos riscos, 12% para alinhar o apetite ao risco 

com a estratégia de negócios, 11% para correlacionar crescimento, risco e retorno, 9% para 

focar em oportunidades, 8% para racionalizar o capital, dentre outros benefícios; 

- 75% das empresas respondentes afirmaram que os processos de GR levaram de 2 ou mais 

anos para serem implantados; 

- as principais barreiras verificadas na implantação de um processo de GR foram: 13% 

relacionados à cultura organizacional, 13% pela falta de tempo e recursos, 12% em razão dos 
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benefícios não terem ficado claros, 12% pela falta de senso de urgência, 12% pela 

inexistência de um dono para o processo, dentre outras barreiras citadas. 

- 40% das empresas respondentes afirmaram que utilizaram um projeto piloto e uma 

abordagem por fases, enquanto que 32% responderam que implementaram o processo na 

empresa como um todo; 

* Aspectos relacionados às estruturas e ferramentas utilizadas nos processos de gerenciamento 

de riscos: 

- o CRO ou cargo equivalente é o responsável pelo processo de GR em 33% das empresas, 

seguido pelo CAE ou departamento de auditoria interna, com 15%; Chief Financial Officer 

(CFO), com 14% das respostas; e o Chief Executive Officer (CEO), com 10%; 

- 64% das empresas possuem uma equipe dedicada aos processos de GR formada por 1 a 3 

membros; 19% das empresas, com equipes de 4 a 6 membros; e 11%, com equipe de mais de 

15 membros; 

- O processo de GR está vinculado ao processo de planejamento estratégico de acordo com 

65% dos respondentes; ao processo de planejamento de negócios para 60%; ao processo de 

planejamento de capital para 42%; e ao processo de desempenho gerencial para 36%; 

- 29% das empresas responderam que possuem ferramentas desenvolvidas internamente para 

dar suporte ao processo de GR, enquanto que 21% das empresas responderam que adquiriram 

ferramentas no mercado para tal suporte; 

* Aspectos relacionados às metodologias utilizadas nos processos de gerenciamento de riscos: 

- 53% das empresas informaram que utilizam o ERM do COSO como metodologia para o 

processo de GR, seguidos por 6% de empresas que utilizam metodologias desenvolvidas 

internamente; 

- além de probabilidade e impacto, as empresas responderam que utilizam também os 

seguintes critérios: índice de impacto ao consumidor (25%), retorno sobre o investimento 

(24%), e outros; 

- dentre as principais técnicas para avaliação de riscos, foram citados: julgamento (60%), 

workshops (38%), dados de perdas (36%), inventário de eventos (33%), indicadores chaves 

(31%), e outros; 

* Aspectos em relação ao grau de maturidade dos processos de gerenciamento de riscos: 

- as empresas documentaram e comunicaram: as tarefas e responsabilidade da gerência em 

relação aos processos de GR (66%), as tarefas e responsabilidade do Conselho de 

Administração (58%), a frequência de relatórios originados pelos processos de GR (47%), o 
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cronograma de revisão dos processos (46%), o apetite ao risco e tolerância (28%), as medidas 

de performance de GR (24%), dentre outros. 

- em 87% das empresas, as atividades de reporte dos processos de GR são encaminhadas à 

alta gerência, ao comitê de auditoria em 66% e ao Conselho de Administração em 52%; 

- 34% das empresas reportam as atividades de GR em bases trimestrais; 26%, em bases 

anuais; e 22% não reportam; 

- 45,4% das empresas responderam que estavam com uma posição moderada com a precisão, 

abrangência e tempestividade das informações dos processos de GR; 

- 60% dos respondentes estão moderadamente satisfeitos com relação ao processo de 

gerenciamento de riscos; 

- 70% das empresas responderam que o processo de GR não se configura ainda como 

sustentável. Dos 30% que responderam que sim, 84% afirmaram que o endosso da alta 

gerência é o principal motivo que torna o processo sustentável e 74% dos respondentes pela 

sustentabilidade afirmaram que a integração da gerência como parte do programa de GR é um 

elemento que contribui para a sustentabilidade; e 

- 62% declaram que estão moderadamente satisfeitos com a eficácia do processo de GR. 

As evidências empíricas relacionadas à pesquisa do IIA (2008) serão utilizadas 

como elementos comparativos aos resultados da pesquisa de campo realizada no presente 

trabalho. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Método ou metodologia é um termo geral que significa maneiras utilizadas para 

que sejam alcançados determinados propósitos, ou caminhos utilizados para se chegar a um 

fim estabelecido, sendo condição maior para que um estudo se revista de caráter científico.  

Contribui Fachin (2001, p. 27) com a seguinte observação: 

O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos pesquisadores, 
em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita planejar uma 
pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e 
interpretar resultados. Em sentido mais genérico, método em pesquisas, seja qual for 
seu tipo, é a escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação do 
estudo. [...] O método outorga ao saber a sua firmeza, a sua coerência a sua validade, 
é como o princípio organizador e a sua garantia. 

 

Esse capítulo objetiva dá características ao método e técnica de pesquisa 

utilizados para o deslinde do resultado a ser demonstrado, revestindo toda a pesquisa de um 

arcabouço científico. 

 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

 

O presente trabalho foi de natureza exploratória, vez que não há profundos 

estudos sobre o tema no Brasil, especialmente com técnicas de levantamentos, permitindo, 

dessa feita, uma ampliação da experiência do pesquisador sobre a investigação central que ora 

se delineia. 

A abordagem do problema foi de natureza qualitativa em relação à parte 

bibliográfica, já que se propôs a uma análise de determinantes dinâmicas comuns em grupos 

sociais, obtendo-se daí uma visão mais profunda no fenômeno observado; e qualitativa e 

quantitativa quanto a seu método de levantamento, pela organização, sumarização, 

caracterização e interpretação dos dados apurados, com o uso de estatística descritiva no 

tratamento das questões fechadas do survey empregado. Martins e Theóphilo (2007, p. 103) 

definem estatística descritiva como: 

Como o próprio nome sugere, a organização, sumarização e descrição de um 
conjunto de dados é chamada estatística descritiva. Através da construção de 
gráficos, tabelas, e do cálculo de medidas a partir de uma coleção de dados 
numéricos, por exemplo, idades dos alunos de uma classe, pode-se melhor 
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compreender o comportamento da variável expressa no conjunto de dados sob 
análise. 

 

Ainda sobre uma abordagem qualitativa realizada em conjunto com a quantitativa, 

a validação dos dados será comparada com o referencial teórico desse trabalho. Segundo 

Martins e Theóphilo (2007, p. 138), “em pesquisa qualitativa a consistência pode ser checada 

por meio de exame detalhado entre elementos da plataforma teórica e os achados da 

investigação.” 

Quanto aos procedimentos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, fundamentadora 

do referencial teórico no que tange aos fundamentos de gerenciamento de riscos e, ainda, no 

que tange às principais metodologias comumente empregadas. Foi utilizado, por 

complemento, o procedimento de levantamento por meio da aplicação de um survey, por ser 

essa uma opção para coleta de informações na forma de um conjunto ordenado de perguntas 

sobre as variáveis a serem avaliadas. O referido survey foi adaptado de pesquisa realizada 

pelo IIA (2008), aplicada em 1.400 empresas norte-americanas. 

O universo de todas essas técnicas utilizadas ensejou condições para que, ao final, 

se pudesse obter um panorama dos processos de gerenciamento de riscos das empresas 

brasileiras de capital aberto. 

 

 

3.2 Procedimentos amostrais 

 

 

Martins e Theóphilo (2007, p. 104) realizam a seguinte definição para população e 

amostra: “Uma população é a totalidade de itens, objetos, ou pessoas sob consideração. Uma 

amostra é uma parte da população que é selecionada para análise”. 

A população considerada na aplicação do survey empregado na presente pesquisa 

compreendeu as empresas de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA em janeiro de 2010, 

representando um total de 547 sociedades por ação de capital aberto.  

O tamanho mínimo da amostra, respeitados os conceitos estatísticos (MARTINS, 

2002, p. 187) de amostragem aleatória para estimação de proporções de populações finitas, foi 

definido como de 52 empresas, apurada conforme a fórmula e memória de cálculo abaixo: 
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- Fórmula: 

 

- Memória de cálculo: 

n = 
  (547 · 1,645² · 0,69 · (1 - 0,69) ) 

= 
314,69 

= 52,14 (0,1² · (547 - 1) + 1,64² · 0,69 · (1 - 0,69) 
) 

6,0353 

 

 Onde: n = Tamanho da amostra 

 N = tamanho da população (547) 

 Z = Nível de confiança em desvio padrão (90%) = 1,645 

 e = Erro Amostral Tolerável (10%) 

 p = Proporção do evento da população (69%)  

 

Como proporção esperada do evento da população, foi utilizado o índice de 69% - 

proporção verificada na pesquisa do IIA (2008) das empresas que indicaram possuir processos 

de gerenciamento de riscos formais ou informais, objeto da principal investigação da atual 

pesquisa. A amostra da pesquisa contou com 77 empresas respondentes da pesquisa, 

satisfazendo o tamanho mínimo conceitualmente requerido. 

Quanto à seleção amostral, foram consideradas para a análise dos resultados as 

empresas que responderam ao survey, instrumento de coleta da pesquisa, de forma válida (51 

respostas), as quais estão tabuladas no Apêndice B; tal amostra destaque-se ainda, que possui 

características de amostragem acidental, que, segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 119), 

“trata-se de uma amostra formada por aqueles elementos que vão aparecendo, que são 

possíveis de se obter até completar o número desejado de elementos da amostra.” Para fins de 

comparação com outros estudos realizados, o índice de resposta da pesquisa, 9,32%, 

apresenta-se compatível com pesquisas similares realizadas sobre o tema.  

De acordo com o survey realizado pelo IIA (2008, p. 3), foi obtido um percentual 

de 11,8% de resposta para uma população de 1.400 empresas. Na pesquisa documental 

realizada por Fernandes, Silva e Santos (2008, p. 52), menos de 10% das empresas, para uma 

população de 99 empresas que compunham o Novo Mercado à época, apresentaram 

informações importantes relacionadas às estruturas e aos métodos de avaliação de riscos em 

seus relatórios anuais. 

) 
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3.3 Coleta e tratamento de dados 

 

 

O survey aplicado no presente estudo, apresentado no Apêndice A desse trabalho, 

foi estruturado com 19 perguntas para as empresas informarem se possuem processos formais 

de gerenciamento de riscos. Para empresas que indicaram que não possuem ou que possuem 

processos informais, o número de perguntas variava de 04 a 08, dependendo de cada empresa. 

Das 19 perguntas elaboradas, 16 foram de múltipla escolha e 03 com escala tipo Likert, 

distribuída em cinco pontos de escala para que os respondentes externassem suas posições. As 

perguntas foram todas de natureza exploratória, buscando-se avaliar dados relativos à 

implantação, metodologias, estrutura e maturidade dos processos de gerenciamento de riscos 

em uso pelas empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA.  

O referido survey foi inicialmente submetido a um pré-teste aplicado com três 

profissionais de áreas e empresas distintas para análise da estrutura e coerência das perguntas. 

Segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 92), após a análise dos dados coletados no pré-teste, 

poderão ser evidenciadas “possíveis falhas, inconsistências, complexidade de questões 

formuladas, ambiguidades, perguntas embaraçosas, linguagem inacessível, etc.” Após essa 

etapa, o survey foi reformulado para que o instrumento de levantamento se ajustasse à 

finalidade da pesquisa e encaminhado para toda a população. 

Foi utilizado o aplicativo Form Site (http://fs17.formsite.com/) para 

desenvolvimento e aplicação do survey em formulário eletrônico.  

O survey foi então enviado às 547 empresas listadas na BM&FBOVESPA, com 

base no cadastro de companhias abertas de janeiro de 2010. Optou-se pelas empresas com 

papéis negociados em bolsa de valores para que comparativos pudessem ser realizados com 

outros estudos empíricos que consideraram companhias abertas na população examinada. O 

survey foi encaminhado por correio eletrônico aos responsáveis das áreas de Relação com 

Investidores (RI) das empresas listadas na BM&FBOVESPA. A escolha desses profissionais 

para encaminhamento do survey, considerando o tamanho da população, foi decorrente da 

facilidade de obtenção de dados de contatos disponíveis e consolidados no site da 

BM&FBOVESPA. 

O survey foi enviado entre o período de julho a dezembro de 2010, com um 

número de 3 solicitações por e-mail e contatos telefônicos aleatórios, até se conseguir chegar 

um índice de resposta considerado na amostragem da pesquisa.  
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Após a coleta, os dados foram organizados de forma sistemática e se procedeu a 

análises com o uso de gráficos e tabelas gerados pelo aplicativo Form Site, posteriormente 

adaptados com o uso da ferramenta Microsoft Excel.  

Segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 13), “a confiabilidade de um instrumento 

para coleta de dados, teste, técnica de aferição é sua coerência, determinada através da 

constância dos resultados”. Para verificação da confiabilidade dos resultados na pesquisa 

realizada, foi utilizado o teste “Alfa de Cronbach”. Os dados foram processados no software 

SPSS Data Statistics versão 17.0 para auxiliar nas análises e na interpretação de forma 

adequada. 

Na sequência, foram realizadas descrições e análises qualitativas dos dados, 

procurando relacionar as variáveis e o entendimento do fenômeno social objeto da pesquisa, 

bem como inferências e comparativos com os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada 

pelo IIA (2008), consolidando um panorama da situação dos processos de gerenciamento de 

riscos das empresas brasileiras de capital aberto. 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 

A pesquisa realizada de acordo com a metodologia anteriormente descrita tem os 

resultados apresentados a seguir na forma de uma análise descritiva a partir dos dados 

consolidados. 

 

 

4.1. Análise da amostra 

 

 

Inicialmente, foram realizados alguns procedimentos para que as situações 

atípicas fossem descartadas e não comprometessem o resultado do levantamento antes de 

proceder-se às análises do resultado da pesquisa de campo. 

Foram obtidas 77 respostas, das quais 26 incompletas, e, por isso, descartadas da 

amostragem para a análise dos resultados, remanescendo um total de 51 respostas - 9,32% 

sobre o total das empresas pesquisadas (547). A Tabela 1 apresenta a composição da 

frequência e das justificativas dos surveys respondidos e não respondidos e consolidados na 

presente pesquisa: 

 

Resposta Frequência Percentual

Fechou o capital ou cancelou o registro junto à CVM 3 0,55%

E-mail voltou decorrente de correio eletrônico estar cheio ou com 
endereço eletrônico desatualizado 66 12,07%
Não responde pelo volume de solicitações acadêmicas 9 1,65%

Pediu que fosse consultado o site da empresa ou o Formulário de 
Referência para obtenção das informações 3 0,55%
Não responderam 389 71,12%
Respondido 77 14,08%
     Incompletas 26 4,75%
     Completas 51 9,32%
Totais 547 100,00%

Tabela 1 - Resultado da amostra (frequências)

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Estima-se que o percentual de respostas apresente-se maior do que o relatado e 

considerado nesta pesquisa, já que alguns dos respondentes atuam como grupos de empresas 

ou conglomerados financeiros, mas, dada a impossibilidade de identificação do respondente 
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com o uso do aplicativo Form Site, se optou pela manutenção do número de respostas 

considerando que cada survey respondido em sua totalidade seria equivalente a um item 

apenas da amostra. 

Considerando ainda as variadas perguntas de caráter exploratório solicitadas para 

as empresas que respondiam possuir um processo formal de gerenciamento de riscos, foi 

utilizado o Alfa de Cronbach para validação da consistência das respostas ao survey.  

Foram consideradas as questões de número 2 a 19, quais sejam, aquelas aplicáveis 

somente para as empresas que possuíam processo formal de gerenciamento de riscos, 

conforme Apêndice A. Foram desconsideradas as questões 8, 9, 12, 13, 14 e 18 por serem de 

múltipla escolha. O Alfa de Cronbach encontrado foi de 0,063 sobre as questões analisáveis; 

entretanto, quando desconsideradas questões em que há uma forte preponderância da 

percepção do respondente, como a de número 4, por exemplo, na qual são exploradas 

variáveis relativas a barreiras encontradas durante a implantação do processo de 

gerenciamento de riscos, e questões como as de número 6 e 10, nas quais os resultados dos 

achados são concentrados por sua própria natureza, o Alfa de Cronbach passa para 0,607, o 

que já seria considerado como aceitável em relação à consistência das respostas, garantindo 

sua aleatoriedade. Segundo Devellis (1991 apud MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006), 

“em alguns cenários de investigação das ciências sociais, um alfa de 0,60 é considerado 

aceitável desde que os resultados obtidos com esse instrumento sejam interpretados com 

precaução”.  

 

 

4.2. Análise dos resultados   

 

 

Após tratamento da amostra obtida na fase de levantamento, procedeu-se a 

análises e inferências, agrupadas sobre os seguintes tópicos: 

- informações sobre existência de processos de gerenciamento de riscos; 

- informações sobre a implantação dos processos de gerenciamento de riscos formais; 

- informações sobre a estrutura dos processos de gerenciamento de riscos implantados formal 

ou informalmente; 

- informações sobre as metodologias em uso nos processo formais e informais de 

gerenciamento de riscos; e 

- informações sobre o grau de maturidade dos processos formais de gerenciamento de riscos. 
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4.2.1 Informações sobre existência de processos de gerenciamento de riscos 

 

 

Foi verificada a seguinte distribuição das respostas sobre a utilização de processos 

de gerenciamento de riscos por parte das empresas pesquisadas, conforme demonstrado na 

Tabela 2:  

Frequência Percentual

Não possui processo de gerenciamento de riscos 8 16%

Possui processo informal de gerenciamento de riscos 17 33%

Possui processo formal de gerenciamento de riscos 26 51%

Total 51 100%

Tabela 2 - Existência de processos de gerenciamento de riscos

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação às empresas que declararam não possuir processos de gerenciamento 

de riscos (16%), o índice verificado é inferior àquele obtido na pesquisa realizada pelo IIA 

(2008), na qual 32% das empresas norte-americanas reportaram não possuir processos de 

gerenciamento de riscos. Desconsiderando as entidades reguladas pelo BACEN e SUSEP, as 

quais são obrigadas por leis no Brasil a possuir processos de gerenciamento de riscos, o índice 

de empresas que não teriam qualquer tipo de processo de gerenciamento de riscos 

corresponderia a 19%. A Tabela 3 demonstra a distribuição das empresas quanto à existência 

de processos de gerenciamento de riscos e a associação com relação à respectiva 

obrigatoriedade em lei de possuírem os referidos processos, tais como instituições financeiras 

e seguradoras e aquelas não obrigadas.  

A Tabela 4 demonstra a distribuição das empresas quanto à existência de 

processos de gerenciamento de riscos e a associação com relação à separação daquelas que 

atuam em atividades reguladas das que atuam em atividades não reguladas. O propósito em se 

ter criado uma separação entre entidades reguladas e não reguladas era de verificar se existia 

alguma predominância da adoção de processos de gerenciamento de riscos em setores 

regulados, considerando que estes estão expostos, além dos riscos comuns a todo e qualquer 

tipo de empresa no que tange a operações, mercado, tecnologia, ambiental, e outros internos e 

externos, a riscos regulatórios inerentes em tais atividades reguladas. 
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Total

% sobre total

% sobre 
empresas não 

obrigadas % sobre total

% sobre 
empresas 

obrigadas em lei % total
Não possui processo 16% 19% 0% 0% 16%
Possui processo informal 31% 37% 2% 13% 33%
Possui processo formal 37% 44% 14% 88% 51%
Totais 84% 100% 16% 100% 100%
Fonte: Dados da pesquisa

Total

% sobre total

% sobre 
empresas não 

reguladas % sobre total

% sobre 
empresas 
reguladas % total

Não possui processo 14% 29% 2% 4% 16%
Possui processo informal 18% 38% 16% 30% 33%
Possui processo formal 16% 33% 35% 67% 51%
Totais 47% 100% 53% 100% 100%
Fonte: Dados da pesquisa

Não obrigadas Obrigadas em lei

Não reguladas Reguladas

Existência de processo de 
gerenciamento de riscos

Existência de processo de 
gerenciamento de riscos

Tabela 3 - Obrigatoriedade no emprego de processos de gerenciamento de riscos

Tabela 4 - Regulação e processos de gerenciamento de riscos

 
 

Verifica-se na Tabela 4 que, de fato, o segmento das empresas reguladas apresenta 

uma maior utilização de processos formais ou informais de gerenciamento de riscos, que, 

somados, representam 97%, enquanto que, no grupo das empresas não reguladas, somando-se 

a parcela das que possuem processos formais e informais, esse percentual cai para 71%. 

Ainda sobre as empresas que indicaram não possuir processos de gerenciamento 

de riscos em suas operações (16% da amostra), 3 declararam que ainda estão analisando a 

possibilidade de implantar um processo de gerenciamento de riscos, 2 responderam que não 

têm nada em perspectiva e 3 não responderam a esta questão. Por último, quando solicitadas 

para responder o motivo pelo qual a Companhia ainda não havia implantado um processo de 

gerenciamento de riscos, as justificativas compreenderam: inexistência de uma cultura de 

gerenciamento de riscos (1 ocorrência); justificativa de que as iniciativas de governança já 

proporcionavam um retorno mínimo aos acionistas e por isso não tinham recorrido a 

processos de gerenciamento de riscos (1 ocorrência), e outros motivos não indicados (6 

ocorrências). 

Com relação à distribuição das empresas respondentes em relação aos segmentos 

de listagem na BM&FBOVESPA, é possível observar na Tabela 5 uma predominância da 

utilização de processos de gerenciamento de riscos, quer sejam formais ou informais, pelas 

empresas listadas nos níveis diferenciados de governança (61%), segmento esse com padrões 

mais estritos de governança corporativa, assumindo as regras especiais de listagem da 
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BM&FBOVESPA. Sobre essa constatação, é razoável inferir que o emprego de processos de 

gerenciamento de riscos está cada vez mais associado a padrões mais expressamente 

declarados de governança das empresas, especialmente considerando os objetivos comuns das 

atividades de gerenciamento de riscos e das práticas de governança corporativa no que se 

refere à perenidade dos negócios e cumprimento dos objetivos da firma (IBGC, 2007; 

MARTIN; SANTOS; DIAS FILHO, 2004; IFC, 2009). 

 

Frequência
% sobre 

total
% sobre o 

grupo Frequência
% sobre 

total
% sobre o 

grupo
Não temos processo 2 4% 6% 6 12% 33%
Processo informal 10 20% 30% 7 14% 39%
Processo formal 21 41% 64% 5 10% 28%
Totais 33 65% 100% 18 35% 100%
(*) Inclui as empresas listadas no Novo Mercado, Nível I e Nível II sobre os padrões de
      Governança da BM&FBOVESPA.

Tabela 5 - Segmentos de listagem BM&FBOVESPA
Governança Corporativa (*) Tradicional

Existência de processo de 
gerenciamento de riscos

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

4.2.2 Informações sobre a implantação dos processos de gerenciamento de riscos formais 

 

 

Analisando os benefícios que incentivaram as empresas a implantar processos 

formais de gerenciamento de riscos, foram verificadas as escalas de concordância sobre as 

opções exploradas ilustradas na Tabela 6. Observa-se que há certo consenso quanto aos 

benefícios de identificar e gerenciar riscos, no qual 69% dos respondentes concordaram 

totalmente, seguidos por minimizar perdas e surpresas operacionais com 65%, e alinhar 

crescimento risco e retorno com 54%. Esses dados aproximam-se dos resultados obtidos em 

pesquisa realizada pelo IIA (2008), em que os benefícios foram ranqueados com a seguinte 

ordem de prioridade em opções de múltiplas escolhas: 15% para minimizar perdas e surpresas 

operacionais, 13% para melhorar o gerenciamento e respostas aos riscos, 12% para alinhar o 

apetite ao risco com estratégia de negócios, 11% para correlacionar crescimento, risco e 

retorno, dentre outros benefícios. 
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Tabela 6 – Benefícios para implantação de processos de gerenciamento de riscos 

Benefícios 
Discordo 

totalmente Discordo 
Nem discordo, 
nem concordo Concordo 

Concordo 
totalmente 

Alinhar apetite ao risco 
e estratégia de negócio 4% 4% 8% 46% 38% 

Alinhar crescimento, 
risco e retorno                      -                         -    15% 31% 54% 

Melhorar as decisões de 
respostas a riscos                      -                         -    12% 42% 46% 

Minimizar perdas e 
surpresas operacionais                      -    4% 8% 23% 65% 

Identificar e gerenciar 
riscos                      -                         -    4% 27% 69% 

Racionalizar o capital                      -    4% 35% 35% 27% 
Identificar 
oportunidades                      -    8% 19% 46% 27% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma parcela expressiva de empresas, 58%, levou em média 2-3 anos para que 

fosse implantado um processo formal de gerenciamento de riscos. Nos Estados Unidos, o IIA 

(2008) apurou uma representatividade aproximada de empresas (52%) que levou de 2-3 anos 

trabalhando na implantação do processo. Quatro empresas, representando 15% do total, 

responderam que levaram menos que um ano para implantação do processo. O Gráfico 1 

apresenta a composição da distribuição das respostas relacionadas ao tempo médio de 

implantação dos processos de gerenciamento de riscos.  

 

 

Gráfico 1 – Tempo para implantação do processo 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Já sobre os recursos e forma de implantação, 42% das empresas pesquisadas 

implementaram os processos de gerenciamento de riscos em toda a organização com recursos 

próprios, enquanto que 38% recorreram a empresas de consultoria para auxílio da implantação 

dos referidos processos.  A Tabela 7 apresenta os resultados consolidados relativos à forma de 

implantação dos processos formais por parte das empresas.    

 

Forma de implantação Frequência Percentual
Foi contratada uma empresa de consultoria para implantação de todo ou parte do processo 10 38%

Foi implementado em toda a organização com mão-de-obra e recursos próprios 11 42%

Foi utilizado um projeto piloto em determinada área com mão-de-obra própria 2 8%

Outra forma 3 12%

Totais 26 100%

Tabela 7 - Forma de implantação dos processos formais de gerenciamento de riscos

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 8 associa a forma de implantação apresentada na Tabela 7 com o tempo 

para implantação dos processos apresentado no Gráfico 1. Observa-se que, a partir dos dados 

coletados, não existiram variações substanciais no tempo de implantação entre as empresas 

que se utilizaram de recursos próprios em relação àquelas empresas que contrataram serviços 

externos. Entretanto, vale destacar que 12% das empresas que conseguiram implantar 

processos de gerenciamento de riscos em menos de um ano se utilizaram de pessoal e recursos 

próprios. 

 

Tabela 8 – Forma e duração de implantação dos processos de gerenciamento de riscos 
 Percentual 
Foi contratada uma empresa de consultoria para implantação de todo ou parte do 
processo 38% 

1 ano 4% 

2-3 anos 23% 

4-5 anos 4% 

Mais de 5 anos 4% 

Menos de 1 ano 4% 

Foi implementado em toda a organização com mão-de-obra e recursos próprios 42% 

2-3 anos 27% 

Mais de 5 anos 4% 

Menos de 1 ano 12% 

Foi utilizado um projeto piloto em determinada área com mão-de-obra própria 8% 

2-3 anos 8% 

Outra forma 12% 

Total geral 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao serem solicitadas para indicar o nível de concordância em relação às principais 

barreiras encontradas na implantação de processo de gerenciamento de riscos, foram 

verificadas as seguintes opiniões consolidadas na Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Barreiras na implantação de processo de gerenciamento de riscos 

Barreiras 

Discordo 
totalmente Discordo 

Nem 
concordo, 

nem discordo Concordo 
Concordo 

totalmente 

Benefícios não estavam claros                 -   46% 31% 23%                -    

Falta de tempo ou recursos 
apropriados 4% 27% 27% 35% 8% 

Falta de senso de urgência                 -   50% 27% 23%                -    

Inexistência de um responsável 
pelo processo                 -   35% 12% 8% 46% 

Inexistência de uma filosofia ou 
de um processo  4% 42% 23% 27% 4% 

Inexistência de ferramentas para 
implementação                 -   31% 35% 31% 4% 

Prioridade no atendimento de 
outras exigências legais                 -   35% 46% 15% 4% 

Não houve qualquer tipo de 
barreira  12% 46% 19% 15% 8% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre os resultados verificados na Tabela 9, exceto quanto à indicação por parte 

de 46% dos respondentes que concordaram totalmente com a afirmação de que uma das 

principais dificuldades na introdução de processos de gerenciamento de riscos teria sido a 

inexistência de um responsável pelo processo, não foi verificada nenhuma outra barreira que 

tenha sido determinante e preponderante pela maioria dos respondentes. Na pesquisa realizada 

pelo IIA (2008), os respondentes representando as empresas norte-americanas realizaram um 

ranking das principais barreiras identificadas durante a fase de ingresso em processo de 

gerenciamento de riscos. As três barreiras mais citadas entre as principais posições do ranking 

foram, nessa ordem, cultura organizacional, falta de clareza com relação aos benefícios e falta 

de tempo e recursos. Como se vê, percepção claramente diferente da realidade brasileira. 
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4.2.3 Informações sobre a estrutura dos processos de gerenciamento de riscos implantados 

formal ou informalmente  

 

 

Quando se solicitou a informação de quem era o responsável pelo processo de 

gerenciamento de riscos na empresa, foram apurados os seguintes cargos: 

 

Tabela 10 – Responsável pelo gerenciamento de riscos 

Responsável 

Com processos informais Com processos formais 

Frequência Percentual Frequência Percentual 

CFO ou Diretor Financeiro 10 59% 5 19% 

CEO/Diretor Executivo - - 7 27% 
Departamento de auditoria interna ou 
diretor de auditoria interna 5 29% 2 8% 

Chief Risk Officer (CRO) ou equivalente - - 6 23% 

Departamento jurídico 1 6% - - 

Outro 1 6% 6 23% 

Totais 17 100% 26 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelos resultados apresentados na Tabela 10, verifica-se que os Diretores 

Financeiros ou CFOs são responsáveis pelos processos de gerenciamento de riscos de 59% 

das empresas que declararam possuir processos informais. Pode ser compreendido, no caso 

brasileiro, pela exigência da Instrução Normativa 480/2009, que determinou que as empresas 

divulgassem informações relacionadas a gerenciamento de riscos de mercado e suas políticas 

de gerenciamento desses riscos nos Formulários de Referência a serem submetidos 

anualmente à CVM e disponibilizado ao mercado.  

A referida norma deixou de fora uma vasta gama de riscos tais como: regulatório, 

ambiental, tecnológico, operacional, estratégico dentre outros, que poderiam ou deveriam ser 

abordados nos processos em uso. Isso provavelmente induziu as empresas a atrelar processos 

informais de gerência de riscos ao responsável pelos riscos de mercado. Nas empresas que 

reportaram possuir processos formais de gerenciamento de riscos, os CEOs são os 

responsáveis em 27% dos casos, o que demonstra que tais processos podem estar estruturados 

em um contexto mais amplo de gerenciamento de riscos além daqueles desenhados para 

gerenciamento exclusivo de riscos de mercado, riscos esses que estão, em sua maioria, a cargo 

de executivos financeiros.  
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Os Diretores Financeiros ou CFO’s são os responsáveis por tais processos em 

19% dos casos das empresas com processos formais. Vale observar que, das 15 empresas que 

informaram a atribuição do processo está a cargo do Diretor Financeiro ou CFO, incluindo as 

que operam com processos formais e informais, 4 manifestaram utilizar a metodologia de 

Gerenciamento de Riscos proposta pelo COSO. Contudo, de acordo com a referida 

metodologia, essa responsabilidade deveria ficar sob a responsabilidade do CRO ou cargo 

equivalente, conforme comentado no item 2.4.1 desse trabalho.  

Uma característica verificada exclusivamente nas empresas que possuem 

processos formais de gerenciamento de riscos é que, em 23% dos casos, os processos estão a 

cargo de CRO, profissional esse com a incumbência específica de atuar implantando e 

coordenando políticas de gerenciamento de riscos, o que caracteriza, de certa forma, a 

formalização do processo. Na pesquisa realizada pelo IIA (2008), 33% das empresas 

informaram que o CRO ou cargo equivalente é o responsável pelo processo de gerenciamento 

de riscos. Na mesma pesquisa, foi constatado que empresas de grande porte tendem a ter os 

referidos processos a cargo do CRO.  

Complementarmente, as empresas indicaram o número de pessoas envolvidas nos 

processos de gerenciamento de riscos. A partir da análise do Gráfico 2, é possível perceber 

que as empresas que possuem processos formais de gerenciamento de riscos apresentam 

estruturas com pessoas em número significativamente maior do que as empresas com 

processos informais. Enquanto que as empresas com processos informais em uma proporção 

de 94% apresentam estruturas com até 6 pessoas, essa proporção cai para 31% nas empresas 

com processos formais, sendo que 42% destas possuem estruturas com mais de 15 

profissionais. O Gráfico 2 ilustra o quantitativo em percentual de intervalos para o número de 

pessoas. 

  

Gráfico 2 – Número de pessoas envolvidas no processo de gerenciamento de riscos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Uma comparação entre os responsáveis pelos processos de gerenciamento de 

riscos e o número de pessoas envolvidas nos processos indica que as empresas que possuem 

um CRO como responsável pelo processo de gerenciamento de riscos são, em sua maioria, 

aquelas com mais de 15 funcionários. De certa forma, esse fato comprova a constatação 

realizada pela pesquisa do IIA (2008), que indica essa associação entre o emprego de CRO e o 

porte das empresas. 

Os processos de gerenciamento de riscos, segundo as empresas respondentes, 

estão associados a outros processos internos dentro das organizações, de acordo com a 

seguinte ordem de frequência: planejamento estratégico (49%), governança corporativa 

(47%), planejamento de negócios (33%), planejamento de capital (19%), desempenho 

gerencial (16%), nenhum processo (2%) e outros (14%). Considerando que as metodologias 

existentes sugerem que um dos principais elementos que justificam a implantação de um 

processo de gerenciamento de riscos é a contribuição para que as empresas, por intermédio de 

procedimentos sistematizados, alcancem seus objetivos estratégicos, é compreensível a 

associação desse gerenciamento com o processo de planejamento estratégico. Considerando, 

ainda, que gerenciamento de riscos se configura cada vez mais, quer seja por imposições 

legais ou por iniciativas regulatórias no âmbito do sistema soft Law, como um dos principais 

elementos de governança dentro das organizações, conforme discorrido no item 2.2 desse 

trabalho é possível também compreender a associação indicada pelas empresas quanto a esse 

ponto.  

Em relação às ferramentas utilizadas nos processos de gerenciamento de riscos, 

51% das empresas mencionaram que utilizam planilhas eletrônicas para suporte aos processos 

de gerenciamento de riscos. Adicionalmente, 21% das empresas indicaram que adquiriram 

software no mercado especificamente para esse fim, com um mesmo percentual (21%) de 

empresas que respondeu que foi desenvolvido um módulo específico para as atividades de 

gerenciamento de riscos no próprio sistema corporativo da empresa. Tiveram, ainda, 14% de 

empresas que desenvolveram ferramentas internamente para suporte ao processo de 

gerenciamento de riscos e outros 14% que reportaram utilizar outras ferramentas para esse 

apoio. 
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4.2.4 Informações sobre as metodologias em uso nos processo formais e informais de 

gerenciamento de riscos 

 

 

A partir dos dados apurados na pesquisa e apresentados no Gráfico 3 observou-se 

que uma considerável parcela de empresas que possuem processos informais de 

gerenciamento de riscos (71%) utiliza-se de metodologias desenvolvidas internamente, 

enquanto que os outros 29% das empresas responderam que utilizam a metodologia do ERM.  

Com relação às empresas que responderam possuir processos formais de 

gerenciamento de riscos, observou-se uma divisão maior em relação a outras metodologias 

utilizadas, verificando-se, entretanto, predominância da metodologia do ERM com 35% das 

respostas. Era esperado que a maioria das empresas fizesse uso de metodologias consolidadas 

e difundidas sobre o tema, principalmente com o uso do ERM, dada a ampla literatura 

disponível e por ser uma referência nos Estados Unidos e, por decorrência, para empresas 

brasileiras, com ADRs emitidos naquele país. A pesquisa realizada pelo IIA (2008) constatou 

que 53% das empresas norte-americanas declararam utilizar o ERM e apenas 6% recorrem a 

metodologias desenvolvidas internamente.  

Importante observar, ainda no Gráfico 3, que 11% das empresas que possuem 

processos formais utilizam a metodologia proposta pela ISO 31.000, disponibilizada ao 

público em 2009, e apenas 4% utilizam a metodologia do GRCorp, que estava disponível 

desde 2007. Considerando que a norma ISO 31.000 foi uma iniciativa de diversos países no 

sentido de propor uma nomenclatura comum e procedimentos para implantação de processos 

de gerenciamento de riscos, espera-se que um número cada vez maior de empresas passe a 

utilizá-la, tanto nos processos formais como informais.  

 

  

Gráfico 3 – Metodologias utilizadas de gerenciamento de riscos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Aprofundando o estudo sobre a forma como as empresas avaliam risco, foi 

questionado quais outros critérios eram utilizados afora probabilidade e impacto com relação 

à classificação da relevância dos riscos e foram verificados os seguintes critérios: efetividade 

sobre o ambiente de controle interno (56%), retorno sobre o investimento (26%) e índices de 

impacto ao consumidor (9%). 

Com relação às técnicas empregadas para identificação, classificação e avaliação 

dos riscos, observou-se uma predominância da utilização de análise de fluxo de processos 

(65%), seguido por utilização de histórico de eventos (63%) e emprego de indicadores chaves 

(58%). O Gráfico 4 apresenta uma relação de outras técnicas utilizadas pelas empresas em 

frequência percentual para respostas com mais de uma opção de escolha.  

 

 

Gráfico 4 – Técnicas utilizadas na avaliação de riscos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.2.5 Informações sobre o grau de maturidade dos processos formais de gerenciamento de 

riscos 

 

 

Ao se considerar que processos de gerenciamento de riscos tenham atingido um 

grau de maturidade satisfatório, pressupõem-se o desenvolvimento de uma cultura de riscos 

integrada com a cultura e procedimentos de gestão e governança de uma organização, além de 

iniciativas internas que tornem os referidos processos sustentáveis. Assim sendo, algumas 

medidas deverão ser verificadas para que os processos de gerenciamento de riscos atinjam 
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uma maturidade desejável com destaque para: formalização dos processos; definição de 

responsabilidades; e protocolos de comunicação e de tomada de decisão.  

Sobre a formalização dos processos, segundo o COSO (2007, p. 88), “o fato dos 

elementos do gerenciamento de riscos corporativos não estarem documentados não significa 

que não sejam eficazes ou não possam ser avaliados”. Entretanto, uma documentação 

apropriada implica, na maioria das vezes, maior eficiência e eficácia das avaliações no 

processo. O Gráfico 5 apresenta uma ilustração dos atributos de gerenciamento de riscos que 

foram documentados em termos percentuais de acordo com as respostas aos surveys.  

 

 

Gráfico 5 – Atributos documentados no processo de gerenciamento de riscos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir de uma análise do Gráfico 5, é possível notar que 62% das empresas 

documentaram as tarefas e as responsabilidades da Gerência, enquanto que apenas 38% das 

empresas formalizaram as tarefas e as responsabilidades do Conselho de Administração, 

Conselho esse com a responsabilidade de monitorar os riscos mais relevantes que impactam 

uma organização e suas estratégias de negócio, conforme sugerido nas metodologias 

estudadas nessa pesquisa (ERM, FERMA, GRCorp).  

Observa-se também que apenas 38% documentaram a quantidade de risco que 

uma empresa está disposta a aceitar para atingir seus objetivos, ou seja, o seu apetite a risco. 

Nesses casos, poderão ser verificadas dificuldades na avaliação e desempenho dos referidos 

processos conforme posicionamento do COSO (2007). Verificou-se, ainda, que duas das 

empresas que declararam possuir processos formais de gerenciamento de riscos, representado 

8% do total, responderam que não documentaram nenhum dos atributos mencionados no 
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Gráfico 5, o que torna questionável a declaração de que possuem processos formais de 

gerenciamento de riscos.  

Com relação aos protocolos de comunicação dos resultados das atividades de 

gerenciamento de riscos, tanto o Conselho de Administração, como o Comitê de Auditoria 

e/ou Conselho Fiscal, foram mencionados por 58% das empresas. De acordo com a pesquisa 

do IIA (2008), as empresas norte-americanas concentram seus reportes na alta-gerência 

(87%), seguido pelo Comitê de Auditoria (66%) e Conselho de Administração (52%). Essa 

ordem inversa de protocolos de comunicação pode ser decorrente de uma maior categorização 

e hierarquização dos riscos em que, no caso norte-americano, a alta gerência deve ser 

comunicada em relação a todos ou na maior parte dos resultados originados nos processos de 

gerenciamento de riscos. Enquanto que o Conselho de Administração deve ser informado 

apenas em relação àqueles de maior impacto ou que possam interferir no alcance dos 

objetivos estratégicos das empresas. A Tabela 11 apresenta o resultado total explorado com 

relação à comunicação de resultados por parte das empresas que declaram possuir processos 

formais de gerenciamento de riscos, em opções de múltiplas escolhas. 

  

Tabela11 – Partes envolvidas na comunicação das atividades de gerenciamento de riscos 
Parte envolvida Percentual 

Conselho de Administração 58% 

Comitê de Auditoria e/ou Conselho Fiscal 58% 

Alta gerência 46% 

Outros 31% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As metodologias de gerenciamento de riscos não estipulam nem sugerem uma 

periodicidade ideal para revisão dos riscos-chave, quais sejam aqueles que possam afetar os 

negócios da entidade e seus objetivos estratégicos de forma mais severa. As metodologias 

citadas no presente trabalho mencionam que, nas atividades ou componentes de 

monitoramento, as entidades devem revisar periodicamente a integridade e a eficácia dos 

processos, para que, assim, possam realizar os ajustes necessários em suas estratégias de 

gerenciamento de riscos de acordo com as circunstâncias verificadas. Foi observado que as 

empresas estão procedendo à revisão dos riscos-chave e da respectiva resposta a tais riscos em 

bases mensais para 39% dos respondentes e em intervalos diários para 19%. O Gráfico 6 

ilustra a periodicidade de revisão dos riscos-chave identificados pelas empresas. 
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Gráfico 6 – Periodicidade de revisão dos riscos chaves 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em 65% das empresas, os Conselhos de Administração realizam discussões 

trimestrais com relação a exposições a riscos. Em 19% dos casos, essas discussões ocorrem 

apenas anualmente, o que fragiliza a tempestividade e correções de ações, especialmente em 

se tratando de riscos estratégicos, considerando as atribuições e responsabilidades por parte 

dos Conselhos, de acordo as sugestões de metodologias como a do ERM. A Tabela 12 

apresenta a distribuição da periodicidade das revisões realizadas pelos Conselhos de 

Administração. 

 

Tabela 12 – Revisão de exposição a riscos pelo Conselho de Administração 
Periodicidade de revisão Frequência Percentual 

Trimestralmente 17 66% 

Anualmente 5 19% 

Não se sabe a extensão das discussões por parte do Conselho 4 15% 

Totais 26 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando solicitada resposta sobre o que torna sustentável o processo de 

gerenciamento de riscos nas empresas, foram observadas as seguintes frequências para as 

opções apresentadas na pesquisa, conforme ilustrado no Gráfico 7, a seguir: 
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Gráfico 7 – Sustentabilidade dos processos de gerenciamento de riscos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com as respostas consolidadas no Gráfico 7, mais de 50% das empresas 

apresentam um considerável grau de maturidade pelo fato de já terem os esforços de 

gerenciamento de riscos como parte do processo de gestão, além do endosso por parte da 

gerência executiva das empresas. O endosso por parte da administração e a incorporação dos 

esforços na prática de gestão são iniciativas importantes na sustentabilidade dos processos de 

gerenciamento de riscos, já que, com esse apoio, tais processos poderão ser submetidos a um 

processo de melhoria contínua e monitoramento conforme modelos sugeridos pelo ERM, pela 

ISO 31.000 e pelo FERMA. 

A Tabela 13 apresenta os resultados consolidados de uma escala de avaliação 

sobre o nível de satisfação das empresas em relação à precisão e confiabilidade das 

informações, abrangência, tempestividade e satisfação geral dos processos de gerenciamento 

de riscos. Mais de 65% das empresas mostraram-se de satisfeitas a muito satisfeitas em todos 

os atributos, índice superior ao verificado na pesquisa realizada pelo IIA (2008), em que o 

índice médio para esses atributos era próximo de 50% para aqueles que se declararam 

moderadamente satisfeitos a muito satisfeitos. 

 

Atributos
Muito 

insatisfeito Insatisfeito

Nem 
insatisfeito, 

nem satisfeito Satisfeito
Muito 

satisfeito

Precisão e confiabilidade das informações -                 -                 12% 73% 15%
Abrangência das informações -                 -                 15% 73% 12%
Tempestividade das informações -                 8% 19% 65% 8%
Satisfação geral com o processo -                 8% 19% 65% 8%

Tabela 13 – Nível de satisfação em atributos do processo de gerenciamento de riscos

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por fim, quando questionadas sobre o nível de satisfação com relação à eficácia 

do processo de gerenciamento de riscos de uma maneira geral, 72% das empresas 

responderam que estão satisfeitas com os resultados obtidos a partir dos processos 

implantados. Apesar de se ter que levar em consideração um significativo viés nas respostas 

quanto a essa questão, isso indica que, para a maioria dos respondentes, os processos de 

gerenciamento de riscos em uso estão atendendo aos seus objetivos. O Gráfico 8 apresenta o 

resultado consolidado da opinião das empresas. 

 

 

Gráfico 8 – Nível de satisfação com a eficácia do processo de gerenciamento de riscos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda com relação aos resultados apresentados no Gráfico 8, uma parcela de 15% 

respondeu que ainda está em um estágio intermediário de satisfação. Esse índice pode ser 

associado ao total de 15% de empresas que responderam que o processo ainda não atingiu um 

grau de maturidade satisfatório, conforme ilustrado no Gráfico 7. 

 

 

4.3 Análise comparativa dos resultados 

 

 

 O Quadro 10 apresenta um resumo dos principais resultados verificados a 

partir da aplicação do survey empregado na presente pesquisa, consolidado em um panorama 

da realidade brasileira, bem como associa de forma comparativa com os resultados verificados 

na pesquisa realizada pelo IIA (2008) naqueles elementos comparáveis. 
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 Survey IIA (2008) 
* Informações sobre a existência de processos de gerenciamento de riscos 
Existência de processos 
de GR 

51% das empresas possuem processos 
formais, 33% processos informais e 
16% não possuem processos. 

40% das empresas possuem processos 
formais, 28% processos informais e 32% 
não possuem processos. 

* Informações sobre a implantação dos processos de gerenciamento de riscos formais 
Benefícios que 
incentivaram a 
implantação de um 
processo de GR 

Empresas concordaram totalmente em: 
69% para identificar e gerenciar riscos, 
65% para minimizar perdas e surpresas 
operacionais e 54% para alinhar 
crescimento, risco e retorno,  

Benefícios ranqueados por ordem de 
prioridade: 15% para minimizar perdas e 
surpresas operacionais, 13% para melhorar 
as decisões em respostas aos riscos e 12% 
para alinhar o apetite ao risco com a 
estratégia de negócios, dentre outros. 

Tempo para 
implantação de 
processo de GR 

58% levou de 2-3 anos, 15% levou 
menos de um ano, 12% levou mais de 
5 anos, 11% levou de 1-2 anos e 4% 
levou de 4-5 anos. 

52% levou de 2-3 anos, 13% levou menos 
de um ano, 13% levou de 1-2 anos, 12% 
levou de 4-5 anos e 9% levou mais de 5 
anos. 

Forma de implantação 
de processo de GR 

42% das empresas implantaram em 
toda a organização com mão-de-obra e 
recursos próprios, 38% contrataram 
empresa de consultoria para 
implantação de todo ou parte do 
processo, 8% se utilizou de projeto 
piloto em determinada área com mão-
de-obra própria e 8% implantaram de 
outra forma. 

40% das empresas utilizaram um projeto 
piloto com uma abordagem por fases e 32% 
responderam que implantaram o processo 
como um todo em uma única fase. 

Barreiras para 
implantação de 
processo de GR 

Empresas concordaram totalmente em 
46% dos casos alegando que faltou um 
responsável pelo processo, seguido de 
8% com a falta de tempo e recursos, 
8% que informaram não terem tido 
qualquer tipo de barreira, dentre outras. 

13% relacionadas à cultura organizacional, 
13% pela falta de tempo e recursos, 12% em 
razão dos benefícios não terem ficado 
claros, 12% pela falta de senso de urgência, 
12% pela inexistência de um dono do 
processo, dentre outras barreiras. 

* Informações sobre a estrutura dos processos de gerenciamento de riscos implantados formal ou 
informalmente 
Responsável pelo 
processo de GR 

CFO é o responsável em 35%, CEO 
em 16%, Diretor de Auditoria Interna 
em 16%, CRO em 14% e outros 18%. 

CRO é o responsável em 33% das empresas, 
Diretor de Auditoria Interna em 15%, CFO 
em 14% e CEO 10%. 

Número de pessoas na 
equipe de GR 

Processos formais: 42% com mais de 
15 pessoas, 19% com equipes de 4-6 
pessoas, 15% com equipes de 7-10 
pessoas e 24% com outras 
composições. Processos informais: 
47% com equipes de 4-6 pessoas, 47% 
com equipes de 1-3 pessoas e 6% com 
equipes com mais de 15 pessoas. 

64% com equipes de 1-3 pessoas, 19% com 
equipes de 4-6 pessoas, 11% com equipes 
com mais de 15 pessoas, e 6% com outras 
composições. 

Vinculação do 
processo de GR com 
outros processos 

Planejamento estratégico (49%), 
governança corporativa (47%), 
planejamento de negócios (33%), 
planejamento de capital (19%) e 
desempenho gerencial (16%). 

Planejamento estratégico (65%), 
planejamento de negócios (60%), 
planejamento de capital (42%) e 
desempenho gerencial (36%). 

Ferramentas de apoio 
ao processo de GR 

51% das empresas utilizam 
ferramentas adquiridas no mercado 
para suporte ao processo (Ex.: 
planilhas eletrônicas), 21% utilizam 
softwares de gerenciamento de riscos 
adquiridos no mercado, 21% 
desenvolveram módulos específicos de 
GR no sistema corporativo da empresa 
e 14% utilizam outras ferramentas. 

35% utilizam softwares específicos para 
gerenciamento de riscos, 29% possuem 
ferramentas desenvolvidas internamente, 
21% adquiriram ferramenta no mercado 
para suporte ao processo. 

* Informações sobre as metodologias em uso nos processos formais e informais de gerenciamento de riscos 
Metodologias de GR Empresas com processo formais: 35% 53% utilizam o ERM, 6% utilizam 
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utilizam o ERM, 27% utilizam 
metodologias desenvolvidas 
internamente, 11% utilizam a ISO 
31.000 e 27% outras metodologias. 
Empresas com processos informais: 
71% utilizam metodologias 
desenvolvidas internamente e 29% 
utilizam o ERM. 

metodologias desenvolvidas internamente e 
41% utilizam outras metodologias. 

Técnicas empregadas 
para identificação, 
classificação e 
avaliação de riscos 

65% utilizam análise de fluxo de 
processos, 63% utilizam histórico de 
eventos, 58% empregam indicadores 
chaves, 40% utilizam julgamento 
profissional, 34% utilizam entrevistas, 
32% utilizam modelos probabilísticos 
e não-probabilísticos, dentre outros. 

60% utilizam julgamento profissional, 38% 
utilizam workshops, 36% apuram dados de 
perdas, 33% utilizam histórico de eventos, 
31% empregam indicadores chaves, dentre 
outros. 

* Informações sobre o grau de maturidade dos processos formais de gerenciamento de riscos 
Atributos 
documentados nos 
processos de GR 

62% documentaram as tarefas e 
responsabilidades da gerência nos 
processos de GR, 50% documentaram 
a frequência necessária dos relatórios 
de gerenciamento de riscos, 46% 
documentaram as medidas de 
desempenho do processo, 38% 
documentaram as tarefas e 
responsabilidades do Conselho de 
Administração e 38% documentaram o 
apetite e tolerância a riscos. 

66% das empresas documentaram as tarefas 
e responsabilidades da gerência nos 
processos de GR, 58% documentou as 
tarefas e responsabilidades do Conselho de 
Administração, 47% documentou a 
frequência necessária dos relatórios 
originados no processo, 46% documentou o 
cronograma de revisão do processo, 28% 
documentou o apetite e tolerância a riscos, 
24% documentou as medidas de 
desempenho do processo, dentre outros. 

Comunicação dos 
resultados dos 
processos de GR 

Em 58% das empresas os resultados 
são comunicados ao Conselho de 
Administração e ao Comitê de 
Auditoria, seguido pela alta gerência 
para 46% das empresas. 

Em 87% das empresas as atividades são 
reportadas a alta gerência, 66% ao Comitê 
de Auditoria e em 52% ao Conselho de 
Administração. 

Sustentabilidade dos 
processos de GR 

Mais de 50% das empresas 
justificaram que o endosso da gerência 
executiva e que a integração dos 
esforços de GR com o processo de 
gestão é o que dá sustentabilidade ao 
processo de GR. 

84% das empresas alegaram que o endosso 
da alta gerência é o que torna sustentável, 
seguido por 74% que atribuíram a 
integração da gerência como parte do 
processo de GR. 

Eficácia dos processos 
de GR 

72% declararam satisfeitos com a 
eficácia do processo. 

62% declararam que estão moderadamente 
satisfeitos com a eficácia do processo. 

Quadro 10 – Comparativo de resultados: Survey x IIA (2008) 
Fonte: Dados da pesquisa e IIA (2008) 

 

São apresentados a seguir os pontos de convergência verificados sobre a análise 

comparativa sintetizada no Quadro 10: 

 

• A minimização de perdas e surpresas operacionais foi um dos aspectos mais 

considerado nas duas pesquisas quanto aos benefícios que motivaram a implantação 

dos processos de gerenciamento de riscos; 

• O tempo médio de implantação dos processos concentrou-se em um intervalo de 2-3 

anos com 58% para as empresas brasileiras e 52% para as empresas norte-americanas; 
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• O processo de planejamento estratégico foi o processo que mais foi associado ao 

processo de gerenciamento de riscos nas duas pesquisas, com 49% verificado na 

presente pesquisa e 65% na pesquisa do IIA (2008); 

• Mesmo com proporções distintas, a metodologia ERM é a mais empregada tanto pelas 

empresas norte-americanas de acordo com o IIA (2008), com uma parcela de 53%, 

como pelas empresas brasileiras em 35% das empresas com processos formais e por 

29% das empresas com processos informais; 

• As tarefas e responsabilidades da gerência nos processos de gerenciamento de riscos 

foi o atributo com maior recorrência de formalização, com 66% por parte das 

empresas norte-americanas segundo IIA (2008) e 62% por parte das empresas 

brasileiras verificadas na presente pesquisa; 

•  Apesar de percentuais distintos verificados entre as duas pesquisas, o endosso por 

parte da gerência é o aspecto de maior recorrência que justifica a sustentabilidade dos 

processos de gerenciamento de riscos, com 50% para as empresas brasileiras de capital 

aberto e 84% para as empresas pesquisadas pelo IIA (2008).  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Essa pesquisa objetivou traçar um panorama dos processos de gerenciamento de 

riscos em uso pelas empresas brasileiras de capital aberto e o seu respectivo contexto 

regulatório, tanto no âmbito do code law como do soft law. 

A partir da revisão da literatura foi possível discorrer sobre o contexto histórico, 

regulatório e evolutivo, considerando as teorias organizacionais relacionadas ao campo da 

presente pesquisa, daquilo que hoje culminou nas metodologias de gerenciamento de riscos 

em uso tanto no Brasil como em países como Alemanha e Estados Unidos.  

Ainda na etapa da revisão da literatura, foi estudada a presença dos processos de 

gerenciamento de riscos como um dos elementos de governança nas empresas, especialmente 

considerando os objetivos comuns, quais sejam aqueles relativos à contribuição para 

perenidade dos negócios e alcance dos objetivos estratégicos.  

Os resultados obtidos na pesquisa de campo, apesar de terem atendido aos 

objetivos do presente trabalho, não comprovaram em sua totalidade a hipótese inicialmente 

estabelecida nesta pesquisa, a qual assumia que a maioria das empresas de capital aberto no 

Brasil ainda não implantou processos de gerenciamento de riscos, ou se encontrava em estado 

incipiente de desenvolvimento de tais processos.  Era considerado que, de acordo com o 

contexto regulatório brasileiro, onde apenas as instituições financeiras reguladas pelo BACEN 

e seguradoras reguladas pela SUSEP são obrigadas a contar com processos de gerenciamento 

de riscos. Os resultados levantados em outros países onde as exigências legais para utilização 

de processos de gerenciamento de riscos abrangem um universo bem maior de empresas com 

obrigatoriedade de possuir tais processos, fosse verificado um número relevante de empresas 

sem qualquer tipo de processo de gerenciamento de riscos. 

Sobre os resultados verificados foi possível observar que a teoria da regulação não 

se confirmou em sua plenitude na presente pesquisa. Mesmo em um ambiente corporativo 

fortemente normatizado como no caso norte-americano e de acordo com a pesquisa do IIA 

(2008), a proporção de empresas com processos de gerenciamento de riscos é inferior ao 

percentual de empresas observado na presente pesquisa, dentro um marco regulatório que 

considera apenas instituições financeiras e seguradoras. Segundo os estudos de Kajuter (2006) 

e Ugochukwu Uche (2001), os agentes reguladores, dentre outras diretrizes, devem atuar 

sobre as falhas nos mercados, conflitos de interesse e proteção aos stakeholders introduzindo 
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aspectos regulatórios sobre estas imperfeições, o que justificaria a regulação sobre a adoção 

de processos de gerenciamento de riscos.  

De acordo com o survey foi verificado que 54% das empresas possuem processos 

formais e que mais de 70% se declararam satisfeitas com a eficácia dos processos em uso, 

assumindo que tais processos estão atingindo os objetivos propostos pelas metodologias aqui 

estudadas, especialmente em relação ao alcance dos objetivos estratégicos. Não se sabe ao 

certo é se, considerando as limitações da pesquisa realizada, os processos indicados como 

formais estão contemplando não apenas riscos de mercado, mas todos aqueles riscos que, de 

fato, podem comprometer o sucesso das entidades no alcance dos seus objetivos estratégicos, 

como também não se sabe até que ponto foram formalizadas todas as políticas, atribuições, 

resultados e comunicados dos processos de gerenciamento de riscos para que os mesmos 

possam ser devidamente considerados como processos formais.  

Algumas conclusões merecem ser destacadas sobre os achados na presente 

pesquisa. Uma delas é quanto à predominância, ainda que não em maioria, conforme 

demonstrado no Gráfico 3, do uso da metodologia ERM do COSO, que é aplicada em 35% 

das empresas que declararam possuir processos formais de gerenciamento de riscos. Tal 

predominância é compreensível pela vasta literatura disponível a respeito dessa metodologia, 

que é amplamente reconhecida e aceita nos Estados Unidos. Esse percentual cai para 29% por 

parte das empresas que possuem processos informais e contrapõe com os outros 71% das 

empresas que se utilizam de metodologias desenvolvidas internamente. O fato de tais 

metodologias terem sido desenvolvidas internamente, provavelmente até fundamentadas em 

metodologias pré-existentes ou consolidadas com a utilização de enxertos e sugestões de uma 

ou de outra aqui abordada, não pressupõe que tais metodologias são menos eficazes. Por meio 

de procedimentos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos, tais metodologias 

desenvolvidas internamente podem auxiliar, plenamente, as empresas que utilizam as mesmas 

no alcance dos seus objetivos estratégicos.  

Com o advento da ISO 31.000, atualmente utilizada apenas por 11% das empresas 

que declararam possuir processos formais de gerenciamento de riscos, espera-se que esse 

percentual venha a aumentar consideravelmente, tanto no Brasil, como no mundo, nos 

próximos anos. Por ser uma norma que surge com o propósito de consolidar os conceitos e 

estruturas de gerenciamento de riscos e para ser utilizada em todo e qualquer tipo de 

organização.  

Invocando a abordagem gerencialista da teoria da contingência, verifica-se de fato 

que não há uma proposta ideal para a concepção e implantação de processos de 
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gerenciamento de riscos se consideradas as variadas metodologias em uso pelas empresas 

brasileiras de capital aberto, e principalmente se consideradas as metodologias desenvolvidas 

internamente. Cada empresa tem buscado a metodologia que melhor se adeque a seus 

objetivos, em todo ou parcialmente, sob o propósito de identificar, avaliar e tratar os riscos 

internos e externos que afetam seus negócios, nem que isso implique em combinações de 

diferentes metodologias ou em processos desenvolvidos internamente.  

Outra constatação importante é quanto ao emprego de um CRO como responsável 

pelo processo de gerenciamento de riscos. Empresas com processos formais (23%) e 

geralmente com mais de 15 funcionários envolvidos no processo utilizam-se desse 

profissional para coordenar as políticas internas e promover a competência e integração em 

toda a organização. Considerando-se as limitações e os portes das empresas, a utilização de 

um executivo com essa responsabilidade principal pode ser considerada uma iniciativa salutar 

em relação às práticas de governança, já que o mesmo não teria qualquer tipo de relação na 

gestão e nos resultados originados a partir dos processos implantados nas mais variadas áreas 

dentro das organizações. 

Ainda sobre a constatação anterior, é possível observar a confirmação da teoria 

dos custos de transação, onde empresas, objetivando o incremento do desempenho financeiro 

e perenidade dos negócios, como resultante dos contratos assumidos com acionistas para 

proporcionar-lhes maiores retornos, incorrem em estruturas mais complexas para a 

acomodação e operacionalização de processos de gerenciamento de riscos. Com efeito, 

empresas de maior porte, por se constituírem em estruturas mais complexas, estarão 

consequentemente submetidas a uma maior variedade de riscos, relações contratuais e 

assimetria informacionais, e, por conseguinte necessitarão de estruturas mais robustas em 

termos de pessoas, executivos e ferramentas de apoio aos processos de gerenciamento de 

riscos. 

Vale destacar também que mais de 50% das empresas confirmaram que o que 

proporciona sustentabilidade ao processo de gerenciamento de riscos nas empresas é o 

endosso por parte da gerência executiva. De fato, seria impensável o sucesso e a 

sustentabilidade dos referidos processos sem endosso, já que todos os esforços e iniciativas 

dificilmente conseguiriam estabelecer uma cultura de gerenciamento de riscos dentro das 

organizações, condição essa indispensável para o alcance de um nível aceitável de maturidade 

dos referidos processos. Por fim, não foi possível identificar uma teoria dominante que 

justifique o emprego de processos de gerenciamento de riscos pelas empresas brasileiras de 

capital aberto. A teoria da regulação, conforme mencionada anteriormente não foi confirmada 
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nesta pesquisa sobre uma análise comparativa entre os resultados verificados neste trabalho e 

a pesquisa realizada pelo IIA (2008). Segundo os dados da presente pesquisa, um dos 

principais pontos que têm motivado às empresas a adotarem processos de gerenciamento de 

riscos tem sido a própria necessidade de identificar e gerenciar riscos, bem como minimizar 

perdas e surpresas operacionais.  

Algumas limitações devem ser consideradas na análise desse trabalho. Uma delas 

é que as respostas analisadas na pesquisa de campo muitas vezes podem sofrer vieses, 

dependendo da opinião particular dos respondentes sobre as questões que foram aplicadas 

com conteúdo exploratório. Outra limitação a ser considerada relaciona-se à amplitude dos 

processos de gerenciamento de riscos que foram considerados pelas empresas que 

responderam à pesquisa. Não se sabe, também, conforme mencionado anteriormente, se os 

riscos contemplados nos processos de gerenciamento de riscos das empresas foram apenas 

riscos de mercado ou se todos aqueles que devem ser considerados, de acordo com as 

metodologias citadas na presente pesquisa. Considerando as exigências impostas pela 

Instrução CVM 480/2009, a qual obriga as empresas a divulgarem as políticas de 

gerenciamento de riscos de mercado, é provável que todos os processos em uso possam estar 

trabalhando apenas com essas categorias de riscos e desconsiderando outras, como as 

categorias de riscos operacionais, de riscos ambientais, de riscos regulatórios, dentre outras. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir como referência para aquelas 

empresas que queiram implantar ou formalizar um processo de gerenciamento de riscos. A 

partir do panorama apresentado como resultado desse trabalho é possível obter um referencial 

em termos de recursos, práticas, estruturas, metodologias, ferramentas e variáveis de interação 

com as estruturas de governança das empresas. 

Considerando, ainda, o baixo volume de pesquisas realizadas sobre o tema, 

principalmente com a abrangência e população considerada na presente pesquisa, 

pesquisadores que queiram aprofundar o estudo ou derivar para outras linhas de pesquisa na 

área possuem um amplo campo a ser trabalhado. Estudos de caso para avaliação do 

desempenho dos processos de gerenciamento de riscos e impacto no desempenho de ações, 

pesquisas para se avaliar de que forma as empresas estão consolidando os eventos e tratando 

com modelos probabilísticos, avaliação do nível de aderência quanto a determinada 

metodologia, ou pesquisa documental sobre as políticas de gerenciamento de riscos 

divulgadas nos Formulários de Referências após as novas orientações da CVM para o 

exercício de 2011 são apenas algumas das possibilidades de estudos futuros sobre o tema, 

aqui registradas como sugestões. 
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APÊNDICE A – Survey 

Caracterização da Companhia respondente

1) A sua Companhia está enquadrada em um dos segmentos de listagem da BOVESPA?  Se afirmativo, indicar abaixo qual o segmento.

aBovespa Mais
bNovo Mercado
cNível 2
dNível 1
eTradicional

2) A sua Companhia está vinculada a algum órgão ou agência reguladora de suas atividades, conforme uma das opções relacionadas abaixo?

aBanco Central
bSuperintendência de Seguros Privados - SUSEP
cAgência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
dAgência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
eAgência Nacional de Aviação Civil - ANAC
f Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
gOutro
hNão somos vinculados a nenhum órgão ou agência reguladora

Informações sobre a existência e implantação do processo de gerenciamento de riscos

1) Qual a afirmativa abaixo melhor descreve o status de implantação de um processo de gerenciamento de riscos na Companhia?

aNão temos um processo de gerenciamento de riscos
Se for marcada esta opção, continuar na pergunta 20

bPossuimos um processo informal de gerenciamento de riscos ou estamos implantando
Se for marcada esta opção, responder apenas as perguntas 6 a 12

cPossuimos um processo formal de gerenciamento de riscos implantado
Se marcada esta opção, responder todas as perguntas abaixo

2)  Indicar, na escala abaixo, o seu nível de concordância para cada uma das afirmativas que tratam sobre os benefícios que incentivaram 
sua Companhia na implementação do processo de gerenciamento de riscos.

Discordo 
totalmente Discordo

Nem concordo 
nem discordo Concordo

Concordo 
totalmente

aAlinhar o apetite ao risco e estratégia
bAlinhar crescimento, risco e retorno
cMelhorar as decisões de repostas a riscos
dMinimizar perdas e surpresas operacionais
e Identificar e gerenciar os riscos que impactam a Companhia
f Racionalizar o capital
gIdentificar oportunidades
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 gIdentificar oportunidades

3) Quanto tempo sua Companhia levou para implementar um processo de gerenciamento de riscos? (Marcar apenas uma opção)

aMenos que 1 ano
b1 ano
c2-3 anos
d4-5 anos
eMais que 5 anos

4)  Indicar,  na escala abaixo, o seu grau de concordância para as afirmativas que descrevem as principais barreiras encontradas 
na implementação de um processo de gerenciamento de riscos na sua Companhia.

Discordo 
totalmente Discordo

Nem 
concordo 

nem 
discordo Concordo

Concordo 
totalmente

aOs benefícios não estavam claros
bFalta de tempo ou recursos apropriados
cFalta de senso de urgência
d Inexistência de um reponsável pelo processo
e Inexistência de uma filosofia ou de um processo  de gerenciamento de riscos
f Inexistência de ferramentas para implementação
gPrioridade voltada para o atendimento de exigências leais e regulatórias
hNão houve qualquer tipo de barreira na implantação de um processo de

gerenciamento de riscos.

5) Como o processo de gerenciamento de riscos de sua Companhia foi implementado?  (Marcar apenas uma opção)

aFoi utilizado um projeto piloto em determinada área com mão-de-obra própria
bFoi implementado em toda a organização com mão-de-obra e recursos próprios
cFoi contratada uma empresa de consultoria para implantação de todo ou parte do processo
dOutra forma. Especificar _________________________________

Informações sobre a estrutura do processo de gerenciamento de riscos

6) Quem é o responsável pelo gerenciamento de riscos em sua Companhia? (Marcar apenas uma opção)

aDepartamento de Auditoria Interna ou Diretor de Auditoria Interna
bCRO (Chief Risk Officer), Diretor de risco ou equivalente
cCFO (Chief Financial Officer) ou Diretor Financeiro 
dDepartamento jurídico
eCEO (Chief Executive Officer)/Diretor Executivo 
f Outro. Especificar ___________________________
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7) Quantos membros fazem parte do processo de gerenciamento de riscos em sua Companhia? (Marcar apenas uma opção)

a 01 à 03
b 04 à 06
c 07 à 10
d 11 à 15
e Mais que 15

8) O gerenciamento de riscos está integrado com qual(is) processo(s) em sua Companhia?  (Poderá ser marcada mais de uma opção)

a Planejamento Estratégico
b Planejamento de Negócios
c Planejamento de Capital
d Desempenho Gerencial
e Governança Corporativa
f Nenhum processo
g Outro. Especificar _________________________

9) Qual ferramenta é utilizada para suportar as atividades de gerenciamento de riscos em sua Companhia?  (Poderá ser marcada mais de uma opção)

a Software adquirido no mercado para este fim específico
b Software desenvolvido internamente para este fim específico
c Módulo de específico de sistema corporativo utilizado pela Companhia
d Planilha Eletrônica
e Outro. Especificar _________________________________

Informações sobre a metodologia em uso

10) Qual a metodologia utilizada no processo de gerenciamento de risco adotado pela Companhia? (Marcar apenas uma opção)

a Gerenciamento de Risco Corporativo (Enterprise Risk Management) - COSO II
b GRCorp do Instituto Brasileiro de Governança Corportativa - IBGC
c ISO 31000 - Gerenciamento de Riscos - Princípios e Diretrizes
d Norma de Gestão de Risco da Federation of European Risk Management Association - FERMA
e Metodologia desenvolvida internamente
f Outro. Especificar_________________________________________

11 ) Afora probabilidade e impacto, qual outro critério que sua Companhia considera na avaliação de riscos? (Marcar apenas uma opção)

a Retorno sobre o investimento
b Efetividade do ambiente de controle interno
c Indícios de impacto ao consumidor
d Outro. Especificar ________________________________________
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12) Quais as  metodologias e técnicas sua Companhia utiliza para avaliar riscos?  (Poderá ser marcada mais de uma opção)

a Histórico de eventos
b Análise de fluxo de processos
c Indicadores chaves
dBenchmarking
e Modelos probabilísticos e não-probabilísticos
f Workshops
g Entrevistas
h Julgamento 
i Outros. Especificar ________________________

Informações sobre o grau de maturidade do processo de gerenciamento de riscos

13) Quais dos atributos, relacionados ao processo de gerenciamento de riscos, foram documentados e comunicados pela sua Companhia? 
(Poderá ser marcada mais de uma opção)

a Apetite/Tolerância ao risco (a quantidade de risco que uma organização está disposta a aceitar para atingir os seus objetivos)
b As tarefas e responsabilidades do Conselho de Administração
c As tarefas e responsabilidades da Gerência em relação a gerenciamento de riscos
d A frequência dos relatórios de gerenciamento de riscos
e A periodicidade de revisão das iniciativas de gerenciamento de riscos
f As medidas de desempenho de gerenciamento de riscos
g Nenhuma
h Outros. Especificar _____________________________________

14)  Para quem são reportados os resultados das atividades de gerenciamento de riscos em sua Companhia?  (Poderá ser marcada mais de uma opção)

a Alta gerência
b Conselho de Administração
c Comitê de Auditoria ou Conselho Fiscal
d Diretor Financeiro
e Outro. Especificar _____________________________

15) Qual a periodicidade de revisão dos riscos chaves e as respectivas respostas aos riscos, que afetam as operações da Companhia?

a Diário
b Semanal
c Mensal
d Trimestral
e Semestral
f Anual
g Os riscos foram identificados apenas na implementação do processo de gerenciamento de riscos e nunca foram atualizados.
h Não temos uma periodicidade de revisão pré-definida e os riscos são revisados quando necessário

16) Qual a periodicidade de discussões, por parte de Conselho de Administração, sobre exposições a riscos? (Poderá ser marcada mais de uma opção)

a O Conselho de Administração não realiza discussões específicas sobre riscos
b Anualmente
c Trimestralmente
d Não se sabe a extensão das discussões sobre gerenciamento de riscos por parte do Conselho de Administração
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17)   Indicar na escala abaixo para diferentes atributos o seu grau de satisfação com o processo de gerenciamento de riscos de sua Companhia.

Muito Insatisfeito Insatisfeito

Nem 
Satisfeito, 

nem 
Insatisfeito Satisfeito

Muito 
Satisfeito

1 2 3 4 5

a

Precisão e 
confiabilidade das 

informações 
utilizadas no 

processo

b
Abrangência das 

informações 
utilizadas

c
Tempestividade 
das informações 

utilizadas

d

Satisfação geral 
com relação ao 

processo de 
gerenciamento de 

riscos

18) O que torna sustentável o processo de gerenciamento de riscos de sua Companhia? (Poderá ser marcada mais de uma opção)

a Os esforços de gerenciamento de riscos fazem parte dos processos de gestão e ferramentas da Companhia
b A gerência executiva endorsa os esforços e iniciativas de gerenciamento de riscos da Companhia
c A gestão é parte do processo de gerenciamento de riscos
d A Companhia ainda não atingiu um grau de maturidade satisfatório que favoreça a perenidade do processo

19)   Indicar o seu grau de satisfação com relação ao nível de eficácia do processo de gerenciamento de riscos de sua Companhia, em
relação ao alcance de objetivos. (Marcar apenas uma opção)

a Muito insatisfeito
b Insatisfeito
c Nem insatisfeito, nem satisfeito
d Satisfeito
e Muito satisfeito

Empresas sem processos de gerenciamento de riscos

20) A sua Companhia planeja implementar um processo de gerenciamento de riscos?

a Sim, iremos implementar um processo de gerenciamento de riscos Se marcada esta opção, responder as perguntas 22 e 23
b Ainda estamos analisando esta possibilidade, mas não tomamos uma decisãoSe marcada esta opção, responder apenas a pergunta 21
c Não temos nada em perspectiva Se marcada esta opção, responder apenas a pergunta 21

21) Indicar qual o principal motivo o qual sua Companhia ainda não considerou ou não optou por implantar um processo de gerenciamento de riscos.
 (Marcar apenas uma resposta)

a Inexistência de uma cultura de riscos na Companhia
b Não foi verificado ainda o custo x benefício em relação ao investimento para implantação de um processo de gerenciamento de riscos
c Falta de conhecimento dos conceitos e benefícios por parte da Administração da Companhia
d Temos conhecimento dos conceitos e principais metodologias, no entanto nossas iniciativas de governança já proporcionam um retorno

mínimo esperado aos nossos acionistas.
e Outro. Especificar_________________________________________

22)  Indicar na escala abaixo o seu nível de concordância para cada uma das afirmativas que tratam sobre os benefícios que incentivaram sua Companhia
em decidir implantar um processo de gerenciamento de riscos.

Discordo 
totalmente Discordo

Nem discordo 
nem concordo Concordo

Concordo 
totalmente

a Alinhar o apetite ao risco e estratégia
b Alinhar crescimento, risco e retorno
c Melhorar as decisões de repostas a riscos
d Minimizar perdas e surpresas operacionais
e Identificar e gerenciar os riscos que impactam a Companhia
f Racionalizar o capital
g Identificar oportunidades
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h Outros

23) Qual a metodologia que será utilizada no processo de gerenciamento de risco a ser implementado pela Companhia?

a Gerenciamento de Risco Corporativo (Enterprise Risk Management) - COSO II
b GRCorp do Instituto Brasileiro de Governança Corportativa - IBGC
c ISO 31000 - Gerenciamento de Riscos - Princípios e Diretrizes
d Norma de Gestão de Risco da Federation of European Risk Management Association - FERMA
e Metodologia desenvolvida internamente
f Ainda não decidimos
g Outro. Especificar_________________________________________
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APÊNDICE B – Tabulação pesquisa 
No. 1 2 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17a 17b 17c 17d 18 19 20 21

1 d g c NN NN NN NN NN NN NN b NN NN NN NN NN NN NN NN d a e g e f d i h e a c NSI NSI NSI NSI d MS - -
2 b h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b e
3 d h c D CT C CT CT C C b D C D C C C C D c c b e c a a abceh abcdef abc a c S S S S ab S - -
4 e h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c a
5 e h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b e
6 b h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c d
7 e g a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b e
8 b g b - - - - - - - - - - - - - - - - - a a e a a b abcfgh - - - - - - - - - - - -
9 e h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c a ae d e a i - - - - - - - - - - - -

10 b h b - - - - - - - - - - - - - - - - - a a a d e b abc - - - - - - - - - - - -
11 e h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b a d e c abcg - - - - - - - - - - - -
12 b h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b f e a d i - - - - - - - - - - - -
13 d c b - - - - - - - - - - - - - - - - - a a a d a b afg - - - - - - - - - - - -
14 b g b - - - - - - - - - - - - - - - - - a a e a a b abcfgh - - - - - - - - - - - -
15 e h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b ab d e a abf - - - - - - - - - - - -
16 b a b - - - - - - - - - - - - - - - - - a b g a e b abi - - - - - - - - - - - -
17 b g b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b bce acd e b ce - - - - - - - - - - - -
18 b g b - - - - - - - - - - - - - - - - - c e e e e b b - - - - - - - - - - - -
19 b h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b bde b e b bc - - - - - - - - - - - -
20 e h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b a d e c abcdg - - - - - - - - - - - -
21 d g b - - - - - - - - - - - - - - - - - d a a d e a a - - - - - - - - - - - -
22 e c b - - - - - - - - - - - - - - - - - f a a d e b abcdh - - - - - - - - - - - -
23 e h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c a e d a a ab - - - - - - - - - - - -
24 e h b - - - - - - - - - - - - - - - - - c b b d e b ach - - - - - - - - - - - -
25 c a c CT CT CT CT CT CT CT e C C NN NN DT D NN D d e e bcde e c b abce cdf cb c c S S S S ab S - -
26 e a c C CT CT CT CT CT CT d NN C D D D NN D NN c b e abcdegb c a abceh abcdef abce c c NSI NSI NSI NSI abc NSI - -
27 b g c C CT CT CT C C C a D NN NN C D NN NN NN b e d abe d e a cde cdf cb c c S S S S ab S - -
28 b c c CT C C CT CT NN D c NN C C C D D NN D b c c b cd d a bceh abcdf abcd e b S S S MS b S - -
29 d h c NN CT CT CT CT C C c NN C D C C C C DT c e e a abcd a b abcdefgh bcdef abc c c S S S S abc S - -
30 d a c CT CT CT CT CT CT CT c D D D D D C C NN b b e abe a c b abceg abcde abc e b S S S S abc MS - -
31 b h c CT CT CT CT CT NN CT a D NN C C C D D D c e b a d e a bc g abcd c c MS S S NSI bc NSI - -
32 b a c C C CT NN CT C C e NN NN C D D C D DT b b e abe b e d abe abcf abc c c MS MS MS MS acd MS - -
33 b h c C C C C C C C c C D D D NN D D C b e e e c b b c b c a d S S NSI S c S - -
34 b c c CT CT CT CT CT CT CT c NN NN NN NN NN NN NN CT b b d abcde d a b abcdefgh acdef ab d c MS MS MS MS abc S - -
35 b c c CT CT CT CT CT D D c D D D D C D NN C c f e a e f b i h b d c S S S S b S - -
36 d a c C C C C C C C c D DT D C NN C NN CT a f e abce bcd e b abcdeh abd bcd a d S S S S ac S - -
37 b g c C CT C CT CT NN NN e D NN D C D NN NN D c f a a c e a abh d e e b MS S S MS b S - -
38 c e c C C C CT CT C C c C CT C CT D D D DT c c c g a a b acg abcdef abcd f b S NSI NSI NSI d NSI - -
39 e h c C C C C C C C c D D D D D D D C b c c g e f d abcdeghi g bcd a c S S S S ab S - -
40 d a c CT CT CT CT C CT NN c C CT NN C CT C CT D c b e ac a a b begh acdef b c c S S S S abc S - -
41 b g c C NN NN C C NN C c D D NN CT C NN NN D c a b ae d a c abgh ac c f c NSI S S S bd NSI - -
42 b g c C NN C CT C NN NN b C C NN C D NN D D d f a g d a b abcgi cdeh cde c d S NSI I NSI b S - -
43 b c c C C C CT CT C CT c NN NN D C D D D D a e b a d f a abcd c e b c S S S S a S - -
44 e a c CT CT CT CT CT CT C c D C D C D C C D b b c e a a b abce bcdef abcd e b S S I S ab S - -
45 b g c CT CT C C CT CT CT a D D D D NN NN NN NN b e d abde cb e c cdeh df e c c S MS NSI NSI ac S - -
46 e h c C CT C C CT NN C c NN C C D C CT NN D b c e bdg bd e b bghi cf acd c d S S S I a S - -
47 e h c DT NN NN D CT NN NN c C C C D NN C NN C c f a d c f b ah c e d c S S S I c S - -
48 b h c CT C CT CT CT NN C a D D D C C NN D D b f b bce d a b abcg cf ab d c S S S S abc S - -
49 e h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 e h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 e h a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Legenda: DT - Discordo totalmente, D - Discordo, NN - Nem discordo, nem concordo, C - Concordo, CT - Concordo Totalmente, MI - Muito insatisfeito, I - Insatisfeito, NSI - Nem satisfeito, nem insatisfeito, S - Satisfeito, 
MS - Muito satisfeito  


