
Etapa de identi�cação
Subetapa: contexto1

Objetivo
Esta subetapa tem como objetivo compreender as atividades desenvol-
vidas pela unidade para a consecução dos objetivos, bem como o 
contexto em que essas atividades estão inseridas, de modo a auxiliar e 
facilitar a identi�cação de eventos de risco, suas causas e seus possíveis 
impactos nos objetivos estabelecidos.
Entradas
 Leis e regulamentos aplicáveis às atividades e aos objetivos    
 analisados.
 Regulamentos internos aplicáveis às atividades e aos objetivos   
 analisados.
Atividades
 Estabelecer os objetivos da unidade.
 Identi�car as partes interessadas (Matriz RACI).
 Realizar a análise SWOT.
Saídas
 Análise das atividades e dos objetivos.
 Mapa das partes interessadas.
 Registro de Risco.

Etapa de avaliação
Subetapa: consolidar4

Objetivo
Esta subetapa tem como objetivo compreender a exposição de 
determinado objetivo aos riscos, considerando o conjunto de 
ameaças e oportunidades de forma agregada. Os riscos podem ser 
consolidados por unidade, projeto, processo ou objetivo.
Entrada
 Registro de Risco.
Atividades
 Criar o Mapa de Riscos por unidade, projeto, processo ou   
 objetivo.
 Avaliar as relações e dependências entre os riscos identi�cados.
Saída
 Mapa de Riscos.

Etapa de identi�cação
Subetapa: identi�cação dos riscos2

Objetivo
Esta subetapa tem como objetivo identi�car riscos, ameaças e opor-
tunidades, considerando as perspectivas das partes interessadas.
Entradas
 Registro de Risco.
 Análise das atividades e dos objetivos.
 Mapa das partes interessadas.
Atividades
 Identi�car ameaças e oportunidades.
 Identi�car eventos de risco.
 Realizar entrevistas individuais com as partes interessadas.
 Buscar consenso entre as partes interessadas em relação aos   
 riscos identi�cados.
 Alimentar o modelo de Registro de Risco.
Saída
 Registro de Risco.

Etapa de planejamento 
de respostas5

Objetivo
Esta etapa tem como objetivo preparar respostas especí�cas aos 
riscos, ameaças e oportunidades identi�cados e avaliados na 
tentativa de se fornecer segurança razoável de que os objetivos 
organizacionais serão alcançados.
Entradas
 Registro de Risco.
 Mapa de Riscos.
Atividades
 Planejar as ações de resposta ao risco.
 Identi�car as respostas possíveis.
 Identi�car as respostas existentes.
 Selecionar as respostas adequadas, considerando-se o custo e o  
 benefício esperados. 
 Registrar o risco residual no Registro de Risco.
Saídas
 Registro de Risco.
 Plano de Resposta aos Riscos.

Etapa de avaliação
Subetapa: estimar3

Objetivo
Esta subetapa tem como objetivo analisar a severidade ou o nível de 
risco, de modo a possibilitar a priorização de riscos mais urgentes e 
importantes.
Entrada
 Registro de Risco.
Atividades
 Estabelecer a probabilidade, o impacto e a proximidade/atividade no  
 Registro de Risco. 
 Evidenciar o risco inerente.

Saída
 Registro de Risco.

Etapa de implementação e monitoramento
das respostas e dos riscos6

Objetivo
Esta etapa tem como objetivo garantir que as respostas aos riscos 
planejadas sejam implementadas e monitoradas em relação à sua 
efetividade e que medidas corretivas sejam tomadas no caso de as 
respostas não atenderem às expectativas.
Entradas
 Unidade gestora e unidade responsável.
 Registro de Risco.
 Plano de Resposta aos Riscos.
Atividades
 Executar, monitorar e reportar as ações de resposta ao risco.
 Mensurar desempenho.
 Atualizar a exposição aos riscos.
Saídas
 Diário de monitoramento dos riscos e da 
 implementação das respostas.
 Relatório de progresso.

Objetivos do gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos visa aprimorar o alcance dos objetivos estabelecidos ao reconhecer e identi�car 
possíveis eventos capazes de afetar a consecução dos referidos objetivos. Isso ocorre quando: 
 existe orientação clara em relação à necessidade e à forma de gerenciar riscos;
 o gerenciamento de risco está adequado às necessidades da organização e das partes interessadas;
 as partes interessadas tomam conhecimento dos riscos existentes;
 decisões são tomadas considerando-se os riscos identi�cados e avaliados;
 erros não são cometidos duas vezes e oportunidades são aproveitadas em um processo de aprimoramento  
 contínuo;
 uma cultura de suporte ao gerenciamento de riscos é estabelecida;
 a organização consegue perceber/mensurar o valor do gerenciamento de riscos.

Formulários
Para o gerenciamento de riscos serão utilizados os seguintes 
formulários:

 Registro de Risco;
 Registro de Ocorrência;
 Registro de Oportunidade;
 Mapa de Riscos;
 Plano de Resposta aos Riscos;
 Relatório de Progresso do Gerenciamento de Riscos.


