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1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta os conceitos, a estrutura e a metodologia de 

Gestão de Riscos da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre – TRENSURB 

com o objetivo de orientar sua implementação. A Gestão de Riscos da TRENSURB - 

GRT foi desenvolvida em conformidade com a Política de Gestão de Riscos 

TRENSURB instituída por meio da Resolução do Conselho de Administração - REC-

0019/2018. 
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2. CONCEITOS DE GESTÃO DE RISCOS 

Segundo a Política de Gestão de Riscos da TRENSURB, o conceito de Gestão 

de Riscos é a “Arquitetura (princípios, objetivos, estrutura, competências e processo) 

necessária para se gerenciar riscos eficazmente”. 

Os demais conceitos relacionados a GRT, são: 

Apetite a risco: nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. 

Evento: um incidente ou uma ocorrência de fontes internas ou externas à 

organização, que podem impactar a realização de objetivos de modo negativo, 

positivo ou ambos. 

Critérios: um conjunto de normas em relação às quais o gerenciamento de riscos 

corporativos pode ser mensurado para a determinação de sua eficácia. 

Gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar 

potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance 

dos objetivos da organização. 

Nível de risco: o nível de risco é definido a partir dos níveis de probabilidade e de 

impacto. 

Política de gestão de riscos: declaração das intenções e diretrizes gerais de uma 

organização relacionadas à gestão de riscos. 

Procedimentos de Controle: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de 

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

destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os objetivos 

organizacionais serão alcançados. 

Risco: possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no 

cumprimento dos objetivos. 

Risco inerente: risco a que uma organização está exposta sem considerar 

quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência 

ou seu impacto. 

Risco residual: risco a que uma organização está exposta após a implementação 

de ações gerenciais para o tratamento do risco. 
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3. ESTRUTURA DA GESTÃO DE RISCOS 

Na implementação e atualização do Metodologia de GRT deverão ser 

observados os seguintes componentes: 

a) Ambiente interno: inclui, entre outros elementos, integridade, valores éticos e 

competência das pessoas, maneira pela qual a gestão delega autoridade e 

responsabilidades, sendo a base para todos os outros componentes da estrutura de 

gestão de riscos, provendo disciplina e prontidão para a gestão de riscos; 

b) Fixação de objetivos: todos os níveis devem ter objetivos alinhados à missão 

e à visão da empresa, sendo necessária a explicitação para permitir a identificação 

de eventos que potencialmente impeçam sua consecução; 

c) Identificação de eventos: devem ser identificados e relacionados os riscos 

inerentes a atividade da empresa em seus diversos níveis; 

d) Avaliação de riscos: os eventos devem ser avaliados sob a perspectiva de 

probabilidade e impacto de sua ocorrência, por meio de análises qualitativas, 

quantitativas ou da combinação de ambas. Os riscos devem ser avaliados quando à 

sua condição de inerentes e residuais; 

e) Resposta a riscos: deve ser identificada a estratégia a seguir (mitigar, 

compartilhar, evitar e aceitar) em relação aos riscos mapeados e avaliados. A 

escolha da estratégia dependerá do nível de exposição a riscos previamente 

estabelecido pela empresa em confronto com a avaliação que se fez do risco; 

f) Procedimentos de controles: são as políticas e os procedimentos 

estabelecidos e executados para mitigar os riscos que a empresa tenha optado por 

tratar, devem estar distribuídos por toda a empresa, incluindo uma gama de 

controles preventivos e de atenuação, bem como a preparação prévia de resposta 

aos riscos; 

g) Informação e comunicação: informações relevantes devem ser identificadas, 

coletadas e comunicadas, a tempo de permitir que as pessoas cumpram suas 

responsabilidades, não apenas com dados produzidos internamente, mas, também, 

com informações sobre eventos, atividades e condições externas, que possibilitem o 

gerenciamento de riscos e a tomada de decisão. A comunicação das informações 

produzidas deve atingir todos os níveis, por meio de canais claros e abertos que 

permitam que a informação flua em todos os sentidos; e 

h) Monitoramento: tem como objetivo avaliar a qualidade da gestão de riscos e 

dos procedimentos de controle por meio de atividades gerenciais contínuas, 

buscando assegurar que estes funcionem como previsto e que sejam modificados 

apropriadamente, de acordo com mudanças nas condições que alterem o nível de 

exposição a riscos. 

A TRENSURB através da sua Política de Gestão de Riscos definiu 

competências e responsabilidades específicas. 
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4. METOLOGIA DA GESTÃO DE RISCOS 

A Metodologia da GRT objetiva estabelecer e estruturar as ações necessárias 

para gerenciamento dos riscos por meio da definição das etapas do processo de 

gerenciamento de riscos.  

A metodologia é orientada aos processos organizacionais e obedece a um 

modelo de aplicação descentralizado, ou seja, as Unidades Organizacionais - UO’s 

podem executar o gerenciamento de riscos em processos sob sua responsabilidade, 

desde que obedecidas as diretrizes apresentadas na Política de Riscos e neste 

documento. 

Dentro deste escopo, deve ser observada a Matriz RACI - Responsável, 

Autoridade, Consultado e Informado, para o processo de GRT. 

São elementos da Matriz RACI:  

a) Responsável: quem executa a atividade; 

b) Autoridade: quem aprova a tarefa, pode delegar a função, mas mantém a 

responsabilidade; 

c) Consultado: quem pode agregar valor ou é essencial para a implementação; 

d) Informado: quem deve ser notificado de resultados ou ações tomadas, mas 

não precisa se envolver na decisão. 

Quadro 1 – Matriz RACI 

 COMITÊ 
Área de 

Gestão de 
Riscos 

Diretor da UO 
Gestor de 

Risco 
Empregados 

Definir a gestão de riscos A R I I I 

Realizar o entendimento do 
contexto 

A/R C C I I 

Realizar a identificação e análise 
dos riscos 

I C A R C/I 

Realizar a avaliação dos riscos I C A R C/I 

Realizar a priorização dos riscos I C A R C/I 

Realizar a definição de respostas 
aos riscos 

I C A R C/I 

Validar os riscos levantados A I R C I 

Implementar o plano de ação I I A R R 

Monitorar o risco I/R I A R R 

Comunicar a gestão de riscos R R I C I 

Fonte: Gerência de Planejamento Corporativo GEPLA  

 A Figura 1 tem o objetivo de demonstrar o fluxo do processo de Gestão de 

Riscos através da apresentação das interligações entre as etapas. 
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Figura 1 – Fluxo do Processo de Gestão de Riscos 

 
Fonte: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 (2018, adaptado) 

São etapas do gerenciamento do processo de GRT: 

 

4.1. Etapa 1 – Contextualização 

A etapa de contextualização diz respeito a definição dos parâmetros externos e 

internos e dos critérios de risco a serem levados em consideração para gerenciar os 

riscos. 

Para definição dos parâmetros, ou seja, a análise dos ambientes, devem ser 

consideradas as categorias de eventos descritos no Quadro 2:  
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Quadro 2 – Contexto Externo e Interno 
CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

Conformidade e Fiscalização: 
• Normatização, controle e fiscalização interna; 
• Gestão dos elementos que influenciam o alcance dos 
objetivos estratégicos. 

Regulamentação: 
• Ambiente regulatório; 
• Aderência aos principais requisitos regulatórios externos. 

Recursos Humanos: 
• Carga de trabalho; 
• Segregação de funções; 
• Clima organizacional. 

Fornecedores: 
• Relação com os fornecedores; 
• Sanções ao contratado; 
• Cláusulas contratuais sobre a entrega do objeto contratado. 

Tecnologia da Informação: 
• Abrangência dos benefícios da TI; 
• Demanda interna por recursos de TI; 
• Alinhamento da TI ao plano corporativo de continuidade de 
negócios; 
• Definição de parâmetros mínimos de qualidade e eficiência 
dos serviços prestados pela TI. 

Desastres: 
• Inundação, incêndio, etc.; 
• Vandalismo, terrorismo. 

Controles Físicos: 
• Controles de segurança física; 
• Alinhamento entre os controles de segurança física e lógica; 
• Existência do Plano de Continuidade de Negócios ou Plano 
de Recuperação de Desastres. 

Reputação: 
• Percepção da sociedade. 

Cultura Organizacional 
• Adaptação da cultura organizacional às mudanças no 
contexto interno. 

Ambiente Cultural, Social e Político: 
• Mudanças de governo. 

Econômicos 
• Disponibilidade financeiro-orçamentária. 

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos da Secretaria do Tribunal (2015) 

Para complementar a contextualização, são definidos os critérios para avaliação dos 

riscos, conforme categorização apresentada a seguir e delimitada na Etapa 4 (item 

4.4): 

a) Escala de probabilidade: define como a probabilidade será medida e está 

associada às chances de um evento ocorrer; 

b) Escala de impacto: define natureza e tipos de consequências, e como elas 

serão medidas nas diversas áreas. Para definir o nível do impacto, é 

necessário primeiro considerar as dimensões do objetivo do processo de 

trabalho avaliado; 

c) Matriz “Impacto x Probabilidade”: define como o nível de risco deve ser 

determinado; 

d) Apetite a riscos: é o nível em que um risco se torna aceitável ou inaceitável. 

Este parâmetro somente pode ser alterado pelo Comitê de Gestão de Riscos - 

COMITÊ; 

e) Matriz de classificação de riscos: define como os riscos serão classificados 

quanto à significância; 

f) Diretrizes para priorização e tratamento: determina como os riscos serão 

priorizados; 

g) Definição da eficácia dos controles: estabelece critérios objetivos para 

análise dos controles implementados e para cálculo do risco residual. 

Cada gestor de risco estabelecerá seu contexto específico, partindo do 

contexto geral definido pelo COMITÊ. 

Devem ser priorizados os processos organizacionais considerados críticos. 
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O apetite está diretamente associado à estratégia da TRENSURB e deve ser 

considerado no Planejamento Estratégico pois expõem a empresa a diferentes 

riscos.  

O apetite a riscos da TRENSURB está definido no Quadro 3: 

Quadro 3 - Matriz Apetite a Risco 

APETITE 

PROBABILIDADE 

1 2 3 4 5 

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito alta 

IM
P

A
C

T
O

 

5 
Muito Alto 

      
ABSOLUTAMENTE 

INACEITÁVEL 

4 
Alto 

    INACEITÁVEL   

3 
Médio 

  ACEITÁVEL     

2 
Baixo 

OPORTUNIDADE       

1 
Muito Baixo 

          

NÍVEL DE RISCO BAIXO MÉDIO ALTO EXTREMO 

      Fonte: TST (2015) 

Com base na matriz de apetite a riscos e, considerando as atitudes perante o 

risco (Quadro 8), a TRENSURB declara que: 

a) Os eventos dentro dos níveis de risco “BAIXO e MÉDIO” podem ser aceitos; e 

b) Os eventos dentro dos níveis de risco “ALTO e EXTREMO” deverão ser 

tratados e monitorados. 

4.2. Etapa 2 – Identificação dos Riscos 

Considerando o resultado da etapa da contextualização a identificação dos 

riscos tem como finalidade gerar uma lista abrangente de riscos, baseada em 

eventos que possam evitar, atrasar, prejudicar ou impedir a realização dos objetivos. 

Os riscos podem ser identificados a partir de perguntas, como: 
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a) Quais eventos podem EVITAR o atingimento de um ou mais objetivos do 

processo organizacional? 

b) Quais eventos podem ATRASAR o atingimento de um ou mais objetivos do 

processo organizacional? 

c) Quais eventos podem PREJUDICAR o atingimento de um ou mais objetivos do 

processo organizacional? 

d) Quais eventos podem IMPEDIR o atingimento de um ou mais objetivos do 

processo organizacional? 

  

4.3. Etapa 3 – Análise dos riscos 

Os eventos identificados podem ser analisados e revisados, reorganizados, 

reformulados e até eliminados nesta etapa pelo gestor de risco, e, para tanto, podem 

ser utilizadas as seguintes questões: 

a) O evento é um risco que pode comprometer claramente um objetivo do 

processo? 

b) O evento é um risco ou uma falha no desenho do processo organizacional? 

c) À luz dos objetivos do processo organizacional, o evento identificado é um 

risco ou uma causa para um risco? 

d) O evento é um risco ou uma fragilidade em um controle para tratar um risco do 

processo? 

Para os eventos identificados como riscos do processo, deve-se indicar a 

categoria, as causas, as consequências e os controles. 

Quanto a categoria, os riscos podem classificar-se em: 

a) Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da UO, 

normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos 

internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão 

quanto à eficácia e eficiência dos processos organizacionais; 

b) Riscos de imagem/reputação: eventos que podem comprometer a confiança 

da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à 

capacidade da TRENSURB em cumprir sua missão institucional; 

c) Legal: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem 

comprometer as atividades da TRENSURB; 

d) Financeiro/Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da 

TRENSURB de contar com os recursos orçamentários e/ou financeiros 

necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam 

comprometer a própria execução orçamentária e/ou financeira. 

As causas do risco são os motivos que podem promover a ocorrência do risco 

e as consequências são os resultados do risco que afetam os objetivos. Nesta 
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etapa também devem ser informados os procedimentos de controle, que se 

dividem em: 

a) Controles preventivos: atuam sobre as possíveis causas do risco, com o 

objetivo de prevenir a sua ocorrência; 

b) Controles de atenuação e recuperação: são executados após a ocorrência 

do risco, com o intuito de diminuir o impacto de suas consequências.  

 

4.4. Etapa 4 – Avaliação dos riscos 

Nesta etapa, são calculados os níveis dos riscos a partir de critérios de 

probabilidade e impacto. 

Os Quadros 4 e 5 trazem as escalas de probabilidade e impacto, 

respectivamente, desconsiderando qualquer tipo de controle: 

Quadro 4 - Escala de Probabilidade 
Probabilidade Descrição da probabilidade Ocorrências Peso 

Muito baixa 
Improvável. Evento extraordinário, sem histórico de ocorrências. Em situações 
excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa 
possibilidade. 

Até 5 
1 

Baixa 
Rara. Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrências. O evento até 
poderá ocorrer, mas as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. 

>5 até 10 
2 

Média 
Possível. Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência 
parcialmente conhecido. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as 
circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. 

>10 até 15 
5 

Alta 
Provável. Evento usual, com histórico de ocorrências amplamente conhecido. De 
forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam 
fortemente essa possibilidade. 

>15 até 20 
8 

Muito alta 
Praticamente certa. Evento repetitivo e constante. De forma inequívoca, o evento 
ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. 

>20 
10 

Fonte: TCU (2018, adaptado) 

 

Quadro 5 - Escala de Impacto 

Impacto Descrição do impacto nos objetivos 
Afetação do 

escopo 
Peso 

Muito 
baixo 

Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de 
informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). 

Insignificante 1 

Baixo Pequeno impacto nos objetivos. Pouco 2 

Médio Moderado impacto nos objetivos, porém recuperável. Significativa 5 

Alto Significativo impacto nos objetivos, de difícil reversão. Muito significativa 8 

Muito alto Catastrófico impacto nos objetivos, de forma irreversível. Ampla 10 

Fonte: TCU (2018, adaptado) 

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto define o nível do 

risco inerente, ou seja, o nível do risco sem considerar quaisquer controles que 

reduzem ou podem reduzir a probabilidade da sua ocorrência ou do seu impacto. 
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Fórmula de cálculo: 

RI = PR x IR 

em que: 

RI = nível do risco inerente 

PR = probabilidade do risco 

IR = impacto do risco 

A partir do resultado do cálculo, o risco pode ser classificado em Nível de Risco 

Baixo, Médio, Alto e Extremo, de acordo com o Quadro 6: 

Quadro 6 – Nível de Risco 
Risco Pontuação 

Baixo – RB 0 – 9 

Médio – RM 10 – 39 

Alto – RA 40 – 79 

Extremo - RE 80 – 100 

Fonte: TCU (2018) 

A matriz “Impacto x Probabilidade” é representada no Quadro 7. 

Quadro 7 – Matriz “Impacto x Probabilidade” 

MATRIZ 
IMP X PRO 

PROBABILIDADE 

1 2 3 4 5 

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito alta 

IM
P

A
C

T
O

 

5 
Muito Alto 

10 20 50 80 100 

4 
Alto 

8 16 40 64 80 

3 
Médio 

5 10 25 40 50 

2 
Baixo 

2 4 10 16 20 

1 
Muito Baixo 

1 2 5 8 10 

NÍVEL DE RISCO BAIXO MÉDIO ALTO EXTREMO 

      Fonte: TCU (2018) 

Em seguida, a UO deve avaliar a eficácia dos procedimentos de controle em 

relação aos objetivos do processo organizacional, ou seja, é necessário verificar se 

os controles apontados durante a etapa de análise têm auxiliado no tratamento 

adequado desse risco.  
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O Quadro 8 demonstra os níveis de avaliação da eficácia dos procedimentos 

de controle: 

Quadro 8 - Nível de Avaliação dos Procedimentos de Controle 

Nível Descrição Peso 

Inexistente Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. 1 

Fraco 
Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, 
havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. 

0,8 

Mediano 
Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos 
relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. 

0,6 

Satisfatório 
Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de 
aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. 

0,4 

Forte 
Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos 
relevantes do risco. 

0,2 

Fonte: TCU (2018, adaptado) 

O valor final da multiplicação entre o valor do risco inerente e o nível de 

avaliação dos procedimentos de controle corresponde ao nível de risco residual. 

Fórmula de Cálculo: 

RR = RI x NA 

em que: 

RR = nível do risco residual 

RI = risco inerente 

NA = nível de avaliação dos procedimentos de controle 

O valor de risco residual pode fazer com que o risco se enquadre em um nível 

de classificação diferente do nível definido para o risco inerente. Assim, retorne ao 

Quadro 5 - Nível de Risco para verificar em qual nível o risco residual se enquadra 

(Baixo, Médio, Alto ou Extremo). 

 

4.5. Etapa 5 – Priorização dos riscos 

Nesta etapa, deve ser considerado o valor do nível de riscos residual 

calculado na etapa anterior para identificar quais riscos serão priorizados para 

tratamento. 

O nível de classificação do risco residual deve ser considerado para a definição 

da atitude da UO em relação à priorização para o tratamento. O Quadro 9 demostra, 

por nível de risco, quais ações devem ser adotadas em relação ao risco e suas 

exceções. 
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Quadro 9 - Atitudes perante o risco 
Nível do 

Risco 
Ação necessária Exceção 

Risco 
Baixo 

Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é 
possível que existam oportunidades de maior retorno 
que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, 
avaliando a relação custo x benefício, como diminuir o 
nível de controles. 

Caso o risco seja priorizado para implementação de 
medidas de tratamento, essa priorização deve ser 
justificada pela UO e aprovada pelo Diretor da área. 

Risco 
Médio 

Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente 
nenhuma medida especial é necessária, porém requer 
atividades de monitoramento específicas e atenção da 
UO na manutenção de respostas e controles para 
manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos 
adicionais. 

Caso o risco seja priorizado para implementação de 
medidas de tratamento, essa priorização deve ser 
justificada pela UO aprovada pelo Diretor da área. 

Risco Alto 

Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco 
nesse nível deve ser comunicado ao Diretor da área 
para ter uma ação tomada em período determinado. 
O diretor da área deverá encaminhar a GEPLA para 
conhecimento. 

Caso o risco não seja priorizado para implementação 
de medidas de tratamento, a não priorização deve ser 
justificada pela UO, aprovada pelo Diretor da área e 
comunicada a GEPLA. 

Risco 
Extremo 

Nível de risco muito além do apetite a risco. 
Qualquer risco nesse nível deve ser objeto de 
Avaliação Estratégica, comunicado ao Diretor da área 
e ter uma resposta imediata. Este deverá encaminhar 
a GEPLA que remeterá ao COMITÊ para deliberação. 

Caso o risco não seja priorizado para implementação 
de medidas de tratamento, a não priorização deve ser 
justificada pela unidade e aprovada pelo Diretor da 
área. Este deverá encaminhar a GEPLA que remeterá 
ao COMITÊ para deliberação. 

Fonte: TCU (2018, adaptado) 

 

4.6. Etapa 6 – Resposta aos riscos 

Esta etapa envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos. 

A implementação do tratamento pode gerar novos controles ou modificar os 

controles existentes. Cada risco priorizado deve ser relacionado a uma opção de 

tratamento, a escolha da opção depende do nível do risco. 

No Quadro 10 estão relacionados as possíveis respostas aos riscos. 

Quadro 10 - Opções de resposta ao risco 
Resposta Descrição 

Mitigar 

Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de 
controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. 
Mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos, 
identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos. 

Compartilhar 
Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a 
implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado. 
Pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro, por exemplo. 

Evitar 

Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de 
controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a 
compartilhar o risco. Evitar o risco significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve 
ser aprovada pelo COMITÊ. 

Aceitar 
Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco (risco baixo e médio). 
Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco. 

Fonte: TCU (2018, adaptado) 

Se a opção de resposta ao risco for MITIGAR, devem ser definidas medidas de 

tratamento para esse risco. Essas medidas devem ser capazes de diminuir os níveis 

de probabilidade e/ou de impacto do risco a um nível dentro ou mais próximo 

possível das faixas de apetite a risco (“Baixo” ou “Médio”).  
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O plano de ação será o instrumento padrão a ser utilizado pelas UO’s, para 

evidenciar o tratamento aos riscos, verificando continuamente a adequação e a 

eficácia da gestão de riscos. A ocorrência de situações adversas exige ações 

imediatas para tratamento, visando melhorar os processos e prevenir a ocorrência 

de novos incidentes. 

A adoção de controles para o registro formal do tratamento dos riscos será 

através da ferramenta 5W2H, utilizando o método PDCA para o monitoramento, 

conforme descrito no Quadro 11. 

Quadro 11 – Registro dos planos de ação  
Tratamento Monitoramento 

Ferramenta Método 

5W2H PDCA 

WHAT? o que será feito? 
PLAN - Planejar o trabalho a ser realizado por meio de um 
plano de ação 

WHY? por que será feito? 
DO – Fazer: Realizar o trabalho planejado de acordo com o 
plano de ação 

WHERE? onde será feito? CHECK – Checar: Medir ou avaliar o que foi feito, 
identificando a diferença entre o realizado e o que foi 
planejado no plano de ação WHEN? quando será feito? 

WHO? por quem será feito? 
ACT – Agir: Atuar corretivamente sobre a diferença 
identificada (caso houver); caso contrário, haverá a 
padronização e a conclusão do plano (ações corretivas sobre 
os processos de planejamento, execução e auditoria; 
eliminação definitiva das causas, revisão das atividades e 
planejamento 

HOW? como será feito? 

HOW MUCH? Quanto vai custar? 

Fonte: Gerência de Planejamento Corporativo GEPLA  

É importante que, em uma primeira abordagem da elaboração do plano de 

ação, avalie-se a necessidade de melhorar ou extinguir controles já existentes. 

Somente depois dessa avaliação, e se ainda identificada a necessidade de redução 

do nível do risco, podem ser propostos novos controles, observados sempre critérios 

de eficiência e eficácia da sua implementação. Mesmo após o tratamento de 

determinado risco, pode haver risco residual. 

Se as iniciativas definidas no plano de ação envolverem mais de uma UO, o 

gestor de risco deverá encaminhar a proposta para que as demais UO’s validem as 

iniciativas de que participarem. 

 

4.7. Etapa 7 – Validação das etapas do gerenciamento de riscos 

Os resultados das etapas anteriores do gerenciamento de riscos 

(contextualização, identificação, análise, avaliação, priorização e definição de 

respostas aos riscos) devem ser avaliados e aprovados pelo Diretor da UO. 

Após a aprovação gestor de risco deve encaminhar o resultados a Área de 

Gestão de Riscos por meio de Comunicação Interna – CI, juntamente com as 

iniciativas previstas no plano de ação da sua UO. 
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A Área de Gestão de Riscos realizará uma análise crítica e em caso de 

divergências solicitará que a UO proceda os ajustes necessários. Após emitirá 

relatório ao COMITÊ para ciência e deliberação acerca dos planos de ação e 

possíveis alocação de recursos. 

O COMITÊ aprovará com registro em ata, os planos de ação a serem 

executados, e que serão comunicados as UO’s via Área de Gestão de Riscos. 

 

4.8. Etapa 8 – Implementação do Plano de Ação 

A implementação do planos de ação envolve a participação do gestor de risco 

do processo organizacional e das UO’s relacionadas como corresponsáveis em cada 

iniciativa, se previstas. 

A responsabilidade primária pelo planos de ação permanece com o gestor de 

risco, sendo que no plano deve ser definido o principal responsável pela 

implementação da iniciativa, que também deverá monitorar e reportar a Área de 

Gestão de Riscos. 

 

4.9. Etapa 9 – Monitoramento e Comunicação 

O monitoramento tem como proposito acompanhar e sugerir melhorias durante 

todas as atividades do processo de gestão de riscos. 

As finalidades do monitoramento são: 

a) Garantir que os controles sejam eficazes e eficientes; 

b) Obter informações adicionais para melhorar a avaliação dos riscos; 

c) Analisar os eventos, as mudanças, e aprender com os resultados dos 

tratamentos dos riscos; 

d) Detectar mudanças nos contextos externo e interno, incluindo alterações nos 

critérios de risco e no próprio risco, as quais podem exigir a revisão da forma 

de tratar os riscos e das prioridades; 

e) Identificar os riscos emergentes, que poderão surgir após o processo de 

análise crítica, reiniciando o ciclo do processo de gestão de riscos. 

O acompanhamento da evolução dos planos de ação será realizado conforme 

o nível de risco. 

Para os riscos classificados como Médio e Baixo o gestor de risco deve 

reportar a GEPLA sobre a evolução das iniciativas através de relatórios semestrais, 

com prazo de envio na primeira semana do mês subsequente ao término do 

semestre. 
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Para os riscos classificados como Alto e Extremo o gestor de risco deve 

reportar a GEPLA sobre a evolução das iniciativas através de relatórios trimestrais, 

com prazo de envio na primeira semana do mês subsequente ao término do 

trimestre. 

A comunicação tem como propósito auxiliar todas as etapas do processo de 

gestão de riscos, de forma de permitir a comunicação eficiente, bem como a 

consulta às informações pertinentes ao exercício de cada uma delas. A execução 

dessa etapa dar-se-á ao longo de todo processo de gestão de riscos, sendo um 

processo cíclico, tendo como objetivo a melhoria continua. 

As principais formas de comunicação serão: 

a) Comunicação Interna: As informações quanto ao monitoramento da gestão de 

Riscos deverão ser repassadas de forma clara as todos os níveis hierárquicos 

da TRENSURB. Para os empregados no final de cada exercício será publicado 

um boletim informativo. As informações repassadas entre o gestor de risco e a 

Área de Gestão de Riscos deverão ser oficializadas através de Comunicado 

Interno – CI. As informações da Área de Gestão de Riscos para o COMITÊ 

deverão ser oficializadas através de Comunicado Interno – CI e as informações 

do COMITÊ para o CONSAD serão oficializadas por meio de nota técnica.  

b) Comunicação Externa: A análise de riscos deverá estar contemplada no 

Planejamento Estratégico da TRENSURB publicado no sítio eletrônico da 

empresa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação do processo de gestão de riscos na TRENSURB decorre por 

força de legislação, em especial a Lei 13.303/2016.  

Em julho de 2017 foi emitida Resolução da Presidência 0284/2017, 

determinando a GEPLA como unidade organizacional responsável pela gestão de 

riscos. Desde então, iniciativas vem sendo realizadas com o intuito de preparar e 

sensibilizar os gestores para a gestão de riscos.  

Em agosto de 2017 foi realizado o curso gestão de riscos corporativos, 

ministrado pelo professor Paulo Grazziotin com carga horário de 12h, que qualificou 

o corpo de gestores da empresa com o intuito de qualificar e internalizar os 

conceitos afins. 

Em abril do corrente ano, oficinas de gestão de riscos foram realizadas com os 

gestores da empresa. Teve carga horaria de 2h e na oportunidade foram 

identificados os riscos da TRENSURB, embora não houvesse metodologia para o 

gerenciamento dos riscos. 

Contudo, os esforços realizados e as informações levantadas serão refinadas 

para adequar-se à presente metodologia, cabendo a GEPLA o processamento e o 

registro das informações até a implantação de estrutura adequada de riscos, 

conforme prevê a Política de Gestão de Risco. 

Entende-se como pertinente e relevante a implantação de estrutura adequada 

para atender, principalmente, ao princípio da segregação das funções e o pleno 

atendimento das disposições contidas no Estatuto Social da TRENSURB. 

Não obstante, porém, sendo uma atividade provisoriamente atribuída a 

GEPLA, apresenta-se a primeira versão da Metodologia de Gestão de Riscos que 

permitirá sua aplicabilidade estruturada e registros de oportunidades de melhorias.  
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