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Resumo 
 
NAVES, Célia Regina. Avaliação de riscos organizacionais: proposição de 
ferramenta para gestão em uma instituição de Educação Superior na área da 
saúde. 112 fls. Dissertação (Mestrado em Administração) – Fundação Pedro 
Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 

 
Objetivo: desenvolver ferramenta para uma instituição de ensino superior e seu 
hospital universitário diagnosticar e tratar riscos, fundamentada na International 
Organization for Standardization (ISO) 31000. Relevância/originalidade: a gestão de 
riscos corporativos é tema relativamente recente e ainda assim passou por 
reformulação com o advento do novo paradigma do Enterprise risk management. Além 
disso, este estudo fomenta a gestão de risco na educação superior privada, área mais 
conservadora que não possui a prática de gerenciar seus riscos de maneira 
estruturada. Metodologia/abordagem: para atingir os objetivos, o caminho 
metodológico pertinente foi a realização de uma pesquisa descritiva de abordagem 
qualitativa, executada por meio de estudo de caso aplicado em uma instituição de 
ensino superior (IES) e seu hospital universitário. Os dados necessários foram 
coletados por meio de pesquisa documental e entrevista com diretores e gestores 
envolvidos com a gestão de risco. A análise dos dados foi conduzida utilizando a 
técnica analítica adequação ao padrão. Principais resultados: os principais 
resultados obtidos foram: a) o conhecimento do nível de comprometimento da direção 
com o projeto de implantação da gestão de risco; b) a formação de uma equipe de 
implantação; c) a definição do escopo da gestão de risco; d) a atribuição de 
responsabilidades às partes interessadas; e) a definição do brainstorming como 
técnica de identificação de riscos; d) a construção das escalas de probabilidade, 
gravidade e nível de risco para mensurar a magnitude do risco; e) a definição das 
formas de tratamento dos riscos; f) os meios de documentar como as opções de 
tratamento escolhidas serão implementadas; g) a construção de um formulário em 
Excel para registro de todas as etapas da análise de riscos; h) a descrição do 
procedimento (passo a passo) para realizar a análise dos riscos. Contribuições 
gerenciais: o patrocínio da direção, além de garantir recursos, aumenta o 
engajamento das lideranças ao projeto. A existência de processos mapeados facilita 
a identificação de riscos. Treinamentos que combinam teoria e prática no posto de 
trabalho ministrados por profissionais experientes são mais eficazes. Recursos de 
tecnologia da informação (TI) são imprescindíveis para gerenciar o volumoso conjunto 
de dados gerados durante a análise de risco e para possibilitar a tomada de decisão. 
Ademais, buscou-se atender aos requisitos do mestrado profissional, cujo objetivo é 
aproximar a academia do ambiente empresarial por meio de estudos aplicados. Está 
relacionado à linha de pesquisa de Gestão Estratégica e Mercados, no núcleo de 
Estudos em Gestão e Estratégia em Organizações do Mestrado Profissional em 
Administração da Fundação FPL Educacional. 
 
Palavras-chave: Gestão de risco corporativo. Processo de avaliação de riscos. ISO 
31000. Instituição de educação superior. Hospital universitário. 



 

 

Abstract 
 
NAVES, Celia Regina. Organizational risk assessment: proposal for a 
management tool in higher educational institution in the health area. 112 pages 
Dissertation (Master's in Administration) – Fundação Pedro Leopoldo Educacional 
(FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
Objective: To develop a tool for an Higher Educational Institution and its university 
hospital to diagnose and treat risks, based on International Organization for 
Standardization (ISO) 31000. Relevance/originality: Corporate risk management is a 
relatively recent topic, and yet it has undergone a reformulation with the advent of the 
new paradigm of Enterprise Risk Management. In addition, this study promotes risk 
management in private higher education institute, a more conservative area that does 
not have the practice of managing its risks in a structured way. 
Methodology/approach: to achieve the objectives, the pertinent methodological path 
was to carry out descriptive research with a qualitative approach, carried out through 
a case study applied in a Higher Educational Institution (HEI) and its university hospital. 
Data needed were collected through documentary research and interviews with 
directors and managers involved with risk management. Data analysis was conducted 
using the fit-to-standard analytical technique. Main results: The main results obtained 
were: a) knowledge of the level of management engagement with the risk management 
implementation project; b) formation of an implementation team; c) definition of the risk 
management scope; d) attribution of responsibilities to the interested parties; e) 
brainstorming sessions as a risk identification technique; d) design probability, severity 
and risk level scales to measure the magnitude of the risk; e)  define how to treat the 
risks; f) means of documentation on how the chosen treatment options will be 
implemented; g) construction of an Excel form to record all stages of risk analysis; h) 
description of the procedure (step by step) to carry out the risk analysis. Managerial 
contributions: the sponsorship of the board of directors, allocating and assure 
resources availability, increases the commitment of the leaders to the project. The 
existence of mapped processes facilitates the identification of risks. Training that 
combines theory and practice exercises by experienced professionals is most 
effective. IT resources are essential to manage the huge volume of data generated 
during risk analysis and to enable decision making. In addition, this research meets 
the requirements of a professional master's degree, which aims to bring academia 
closer to the business environment through applied studies. It is related to the line of 
research on Strategic Management and Markets, in the Department of Studies in 
Management and Strategy in Organizations of the Professional Master's in 
Administration at Fundação FPL Educacional. 
 
Keywords: Enterprise risk management. Risk assessment process. ISO 31000. 
Higher educational institution. University hospital. 
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1 Introdução 

 

Na prática empresarial a exposição a riscos está sempre presente. A organização que 

não se antecipar às ameaças que a cercam e não souber prevenir ou mitigar as falhas 

em seus processos possui um futuro incerto. É por isso que a gestão de riscos 

corporativos vem ganhando destaque. Ela oferece um conjunto de orientações, 

técnicas, métodos e ferramentas que permitem às empresas conhecer os riscos aos 

quais estão expostas e saber como agir para geri-los. Gerenciar riscos, então, implica 

usar estratégias que evitem ou minimizem as consequências de um desvio ou 

problema, a fim de manter o negócio em seu caminho de crescimento, sem desviar 

de seus objetivos. 

 

A International Organization for Standardization (ISO) 31000 trouxe uma importante 

contribuição para o gerenciamento de riscos corporativos. Ela fornece diretrizes que 

permitem às empresas reconhecer os riscos existentes em cada processo ou rotina 

da organização. Também direciona formas de analisar e tratar os desvios para que 

eles não impactem os objetivos da organização. 

 

Especialmente no segmento educacional privado, a gestão de risco ainda é incipiente. 

Em que pese o fato de as instituições de ensino superior estarem enfrentando 

ameaças raras ou desconhecidas, como a segurança da comunidade acadêmica, o 

aumento dos custos, a alta concorrência e processos de regulação cada vez mais 

complexos, predomina a inexistência de um processo formal de gestão de risco que 

as coloque numa posição proativa frente aos riscos. Até mesmo a pesquisa sobre 

gestão de risco no segmento educacional privado ainda é pouco explorada na 

literatura. 

 

Sendo assim, o objetivo principal deste estudo foi analisar uma instituição de ensino 

superior e desenvolver uma ferramenta para que ela possa diagnosticar e tratar riscos, 

fundamentada nas diretrizes da ISO 31000. Para tanto, utilizou-se como procedimento 

metodológico a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro corresponde à 

introdução, que traz a problematização, os objetivos e a justificativa do estudo. O 
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referencial teórico, o qual contém o suporte para o estudo e análise dos resultados, 

está localizado no segundo capítulo. A metodologia, que descreve os procedimentos 

para coleta e análise dos resultados, é retratada no terceiro capítulo. No quarto, 

procede-se à apresentação e análise dos resultados. Na quinto capítulo, formulam-se 

as considerações finais e gerenciais. 

 

1.1 Problematização 

 

A sociedade já viveu experiências infelizes por não equilibrar risco e retorno ou por 

não antever possíveis cenários e seus riscos, como os diversos escândalos 

corporativos envolvendo fraudes contábeis em grandes corporações, a bolha do 

subprime, os incêndios em museus, a ruptura de barragens e, mais recentemente, a 

pandemia da disease of coronavirus (COVID), que pegou o mundo desprevenido 

(Izumi, Sukhwani, Surjan e Shaw, 2021; Jean-Jules e Vicente, 2021; Silveira, 2022). 

 

Todos esses eventos reforçaram ainda mais a necessidade de conscientização dos 

acionistas, das empresas e de seus executivos sobre a importância de gerenciar 

riscos de maneira sistêmica. Muitos desses eventos poderiam ter sido evitados ou 

pelo menos ter suas consequências negativas mitigadas, se as organizações tivessem 

adotado práticas de gestão de risco que já existem, mas que ainda são pouco 

difundidas. 

 

Esse cenário mostra que as práticas de gestão de risco no ambiente corporativo 

encontram-se em estágio inicial. As normas e os modelos de gestão que tratam do 

tema surgiram em um passado recente e por isso seus princípios, processos e 

ferramentas encontram muitos obstáculos de implementação nas organizações 

(Araújo e Gomes, 2021; Jean-Jules e Vicente, 2021; Junqueira, 2021; Silveira, 2022). 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - Norma Brasileira (ABNT NBR) ISO 

31000 é uma dessas normas. Ela não é de aplicação obrigatória e por isso a adoção 

de suas diretrizes é uma decisão estratégica dos dirigentes da organização. Sua 

primeira publicação foi em 2009 e passou por revisão em 2018, sendo essa sua versão 

atual. Ela fornece um modelo conceitual para a implementação do gerenciamento dos 

riscos enfrentados pelas empresas, porém, como a própria norma estabelece, a 
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abordagem por ela sugerida não é específica para qualquer indústria ou setor, ou seja, 

carece de personalizações proporcionais aos contextos interno e externo da 

organização. E são justamente essas personalizações uma das primeiras barreiras à 

implementação da gestão de riscos, pois a norma fornece diretrizes de “o que” deve 

ser feito, mas não especifica “como”. Há grande dificuldade por parte das instituições 

de transpor a teoria para a prática empresarial de gerir riscos (ABNT, 2018). 

 

Diante dos problemas expostos, a saber, a necessidade crescente de as organizações 

adotarem formas estruturadas de gerir seus riscos ante o cenário atual e a dificuldade 

de interpretação do modelo conceitual de gestão de riscos da ISO 31000 para a prática 

empresarial, o foco desta pesquisa consiste em desenvolver uma ferramenta para 

uma instituição identificar, avaliar e tratar riscos organizacionais, fundamentada na 

ISO 31000. 

 

A Faculdade Ciências Médicas (FCM-MG), organização onde este estudo foi 

conduzido, é uma instituição de ensino superior (IES) privada. Especialmente nesse 

segmento são escassas tanto as pesquisas sobre o tema, quanto a adoção de um 

processo estruturado de gestão de riscos pelas instituições. As IES públicas foram 

compelidas pelo Tribunal de Contas da União a adotar um modelo de gestão de riscos 

e as IES de capital aberto o fazem devido às exigências da Comissão de Valores 

Mobiliários. Ainda que a maturidade da gestão de riscos dessas IES não esteja 

consolidada, elas ao menos foram iniciadas nos conceitos e princípios. Enquanto isso, 

grande parte das IES privadas permanece distante dessa vivência (Araújo e Gomes, 

2021; Lartseva, Vyacheslavova, Aleksashina, Savostikova e Yudaev, 2021; Silveira, 

2022; Simões e Rocha, 2021; Sousa, 2018). 

 

Na contramão dessa realidade do segmento educacional privado, a FCM-MG possui 

em seu planejamento estratégico os objetivos de a) desenvolver nas pessoas a 

mentalidade de risco; b) gerenciar o conjunto de riscos; e c) fornecer produtos e 

serviços seguros. Também tem sido implementada na instituição a governança 

corporativa, que tem como um dos pilares a gestão de riscos corporativos. 

 

A mentalidade de risco era difundida na instituição pelo fato de ela ter certificado ISO 

9001, porém de maneira mais superficial, por não estar atrelada a um processo formal 
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de avaliação de riscos. A FCM-MG certificou-se na versão 2008 da norma ISO 9001. 

Essa versão não tinha como requisito a implantação de um modelo de gestão de risco. 

Uma nova versão da ISO 9001, no entanto, foi publicada (a de 2018) com essa 

exigência e a instituição estudada passou a ter a obrigatoriedade de implementar a 

gestão de riscos. 

 

O contexto da FCM-MG inclui o fato de ela atuar nas áreas educacional e de saúde, 

por possuir um hospital universitário para atender às demandas de aprendizado dos 

alunos. Por isso, também está sujeita às disposições do Ministério da Saúde e da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária quanto à segurança do paciente, cujas 

exigências em relação à prevenção de riscos assistenciais crescem a cada dia. 

 

Dessa forma, o desafio de propor uma ferramenta para uma empresa prestadora de 

serviços educacionais identificar, avaliar e tratar riscos organizacionais, que já não é 

pequeno, torna-se ainda mais instigante, pois acrescenta a complexidade da gestão 

hospitalar e a preocupação com a segurança do paciente na definição do instrumento. 

 

A direção da FCM-MG se viu, então, diante de uma série de problemas (necessidade 

de antever possíveis cenários e seus riscos, garantir o sucesso da implantação da 

governança corporativa, cumprir seus objetivos estratégicos, manter a certificação 

ISO 9001 e responder adequadamente às exigências regulatórias em âmbito 

assistencial) que poderiam ser resolvidos com a implementação de um processo 

formal de avaliação de riscos. Diante disso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: 

como uma instituição de ensino superior pode implantar seu processo de avaliação 

de riscos tendo como base a norma ISO 31000? 

 

1.2 Objetivos 

 

Nesta seção apresentam-se os objetivos deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver ferramenta para uma instituição de ensino superior diagnosticar e tratar 

riscos, fundamentada na ISO 31000. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar o contexto organizacional com foco no gerenciamento de riscos. 

b) Identificar como os riscos serão encontrados e reconhecidos na instituição, a 

partir do contexto organizacional. 

c) Identificar critérios e métodos pelos quais os riscos identificados serão 

analisados, a fim de que se conheça a sua magnitude. 

d) Definir como será feita a avaliação para decidir se a magnitude do risco é 

aceitável ou não. 

e) Estabelecer formas de tratamento para os riscos a fim de modificá-los. 

 

1.3 Justificativa 

Adotando o conceito de que risco é qualquer evento que pode afetar o alcance dos 

objetivos, pode-se associá-lo a diversos âmbitos: risco ambiental, de morte, de 

epidemia, de escândalo e de fraudes. Independentemente de seu foco, é possível 

fazer a gestão do risco. Esta pesquisa contribui para os estudos da administração ao 

tratar da gestão de risco corporativo. 

 

A pandemia de COVID gerou grande quantidade de estudos a respeito da gestão de 

crises (Izumi et al., 2021; Le e Phi, 2021; Lioutas e Charatsari, 2021). Muitas empresas 

estabeleceram times de resposta ao risco e criaram planos de contingência para lidar 

com a situação. Isso é necessário, ante o cenário, mas não suficiente. Em um 

ambiente complexo, incerto e com sucessivas crises, as organizações mais fortes não 

são aquelas que lidam com os eventos negativos quando eles acontecem, mas sim 

as que possuem a capacidade de identificar e mitigar riscos de maneira contínua. 

 

Muitos pesquisadores ratificam essa afirmação. Dias, Oliveira, Lima e Fernandes 

(2021, p. 16) consideraram em sua pesquisa que processos de gestão de risco 

implementados adequadamente nas cadeias de suprimentos da empresa 

automobilística aumentam o nível de resiliência dessas cadeias e, por consequência, 

a sustentabilidade do negócio. Araújo e Gomes (2021, p. 241) estudaram os desafios 

à adoção da gestão de risco em universidades brasileiras e concluíram que ela facilita 

não só o cumprimento de leis, regulamentos ou normas, mas também a identificação 
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de cenários externos que possam impactar negativamente as organizações de 

qualquer área. Dahms (2019, p. 22) afirma que a resiliência, entendida como a 

capacidade de uma organização antecipar e responder rapidamente à incerteza, é um 

destino, não uma jornada. E que o processo para lidar com a incerteza é o 

gerenciamento de risco.  

 

A lacuna teórica que esta pesquisa pretende preencher foi observada em artigos de 

publicação recente de diversas áreas de negócio, inclusive da gestão de risco em 

instituições de ensino superior (IES), que é avaliada nesta pesquisa. Em estudo 

realizado com 65 universidades localizadas em 29 países para entender os principais 

desafios das IES na pandemia, Izumi et al. (2021) concluíram que um dos elementos 

importantes para a criação de uma universidade resiliente é o desenvolvimento de um 

plano para todos os riscos. Nas recomendações de futuras pesquisas, Dias et al. 

(2021) recomendam que sejam desenvolvidas mais pesquisas sobre aplicações de 

ferramentas para a gestão de riscos. Em uma revisão integrativa da produção 

científica sobre gestão de riscos, Haussler, Montezano e Costa Júnior (2020) 

ressaltaram a falta de produções que demonstrem precisamente a aplicação das 

diversas etapas da gestão de riscos. Nas recomendações para estudos futuros de 

uma universidade chilena, Gutiérrez e Ortiz (2018, p. 30) destacaram “a necessidade 

de investigar como integrar os processos de gestão de riscos aos demais processos 

acadêmicos de uma universidade com vistas a melhorar a qualidade da universidade 

como um todo”. Essas publicações mostram que o tema ainda tem espaço a ser 

preenchido. 

 

Sendo assim, para o âmbito acadêmico esta pesquisa complementa os estudos da 

aplicação de ferramentas de gestão para a avaliação de riscos organizacionais. 

Também colabora para dirimir a carência de produções que demonstrem 

precisamente a aplicação das diversas etapas da gestão de riscos, ao trabalhar 

profundamente a fase de avaliação do risco. 

Para as organizações esta pesquisa fomenta a gestão de riscos numa área que não 

possui a prática de gerenciar seus riscos de maneira estruturada (instituições de 

ensino). O resultado propõe uma ferramenta que pode ser adaptada a outra realidade 

organizacional, fornecendo parâmetros de probabilidade, consequência, níveis e 

critérios de risco, bem como o tratamento desses riscos. Ainda, a implantação da 
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ferramenta proposta contribui para melhorar o desempenho das organizações por 

meio da redução da ocorrência ou impacto dos riscos, além de apoiar os esforços para 

alcançar a conformidade com princípios éticos e normas legais. 

 

Para o campo das certificações em qualidade, esta pesquisa contribui para atender 

aos requisitos referentes à gestão de riscos que a maioria das normas de gestão 

exige. 

 

A primeira contribuição para os trabalhadores diz respeito à melhoria da 

conscientização e conhecimento acerca dos riscos operacionais e a parametrização 

das decisões. Em um cenário em que as etapas da análise de riscos são devidamente 

definidas, a decisão em situações rotineiras e atípicas é facilitada. O processo também 

fornece aos trabalhadores habilidades e conhecimentos especializados que 

aprimoram a competência em gerenciamento de risco, aumentando sua 

profissionalização. 

 

Por fim, a gestão de risco impacta diretamente a sociedade ao viabilizar serviços mais 

seguros e econômicos à população. Em especial, a organização estudada atende, por 

meio de seus professores e alunos, grande número de pacientes do Sistema Único 

de Saúde (SUS), por ofertar cursos na área da saúde. Dessa forma, este estudo 

contribui para o aumento da segurança assistencial. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo abordam-se os fundamentos teóricos necessários ao desenvolvimento 

deste trabalho: gestão de risco corporativo, ISO 31000 e processo de avaliação de 

riscos. 

 

2.1 Gestão de risco corporativo 

 

Para Bernstein (2019), o que distingue o passado dos tempos atuais não foram as 

notáveis contribuições matemáticas, tecnológicas, científicas ou filosóficas, mas sim 

o domínio do risco. Deixar de acreditar que o futuro é um capricho dos deuses e que 

o ser humano é passivo ante a natureza, foi a ideia revolucionária que transpôs a 

barreira de milhares anos de história para o que se consideram tempos modernos. 

Compreender, medir e avaliar as consequências do risco converte o ato de correr 

riscos em um dos principais catalisadores que fomentam a sociedade ocidental 

moderna. 

 

Não existe consenso entre os autores sobre o conceito de risco (Damodaran, 2009). 

Um dos primeiros a apresentar uma definição foi Frank Knight, em 1921, como sendo 

uma “probabilidade mensurável, ou seja, que pode ser quantificada por meio do 

estabelecimento de um nível aceitável de confiança” (Rampini, Takia e Berssaneti, 

2019, p. 2). 

 

No campo da Administração, o primeiro a definir o termo foi Keynes (1937), afirmando 

que o risco deveria ter um cálculo atuarial exato e que a probabilidade deveria ser 

capaz de reduzir a incerteza. Hagigi e Sivakumar (2009, p. 3) conceituaram o risco 

como “a incerteza inerente aos possíveis resultados de uma empresa”. No meio 

empresarial, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007, p. 

11) determina que “costuma-se entender ‘risco’ como possibilidade de ‘algo não dar 

certo’, mas seu conceito atual envolve a quantificação e qualificação da incerteza”. 

 

Por fim, a ISO 31000, que contém o modelo conceitual utilizado nesta pesquisa, define 

risco como o “efeito da incerteza nos objetivos”, complementando que o efeito é um 

“desvio em relação ao esperado” e que o risco é normalmente expresso em termos 
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de fontes de risco, eventos potenciais com suas consequências e probabilidades. 

Apesar de não haver um conceito comum amplamente aceito sobre risco, foi possível 

observar que todos reconhecem a estreita relação com a incerteza. 

 

A gestão de riscos corporativos, ou enterprise risk management (ERM), compreende 

o conjunto de atividades de um negócio focado em identificar, influenciar e utilizar 

ativamente as informações sobre o risco para atingir os objetivos do negócio (Klučka 

e Grünbichler, 2020). Ela difere da definição tradicional de gestão de risco por 

reconhecer a interdependência entre os diferentes tipos de risco e então propor uma 

gestão mais integrada e holística.  

 

A visão tradicional tratava a gestão de risco sem métodos integrados, com cada 

unidade abordando suas exposições separadamente em “silos” de risco (Liebenberg 

e Hoyt, 2003). A Tabela 1 apresenta as principais diferenças entre os dois paradigmas 

da gestão de riscos corporativos. 

 

Tabela 1   
Principais distinções entre as abordagens para riscos corporativos 

Conceito de risco no paradigma tradicional Conceito de risco na perspectiva integrada 

Fragmentado: cada área gerencia seus riscos de 
forma independente 
 
 

Integrado: a gestão de riscos é coordenada 
entre as áreas e supervisionada pela Alta 
Administração, gestão de riscos é parte do 
trabalho de cada um na organização 

Ad hoc, isto é, gestão de riscos não é um processo 
contínuo 

Gestão de riscos compreende um processo 
contínuo 

De modo geral, o foco se restringe aos riscos 
financeiros, fraudes e riscos que podem ser 
cobertos por seguros 

Escopo ampliado: todos os riscos relevantes 
para o processo são considerados 
 

Os riscos são tratados de forma isolada 
 
 

Busca-se identificar e reconhecer a inter-
relação entre os diversos tipos e categorias de 
risco 

Foco operacional e tático Foco estratégico 

Fonte: Ferro, D. dos S. (2015). Gestão de riscos corporativos: um estudo multicaso sobre seus métodos 
e técnicas. Text, Universidade de São Paulo. https://doi.org/10.11606/D.12.2016.tde-19012016-
150607. 

 

As abordagens apresentadas na Tabela 1 mostram que o novo paradigma da gestão 

de risco organizacional nasceu associado a um novo entendimento sobre o conceito 

de risco, que contribuiu para sua popularização. Os riscos deixaram de ser tratados 
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de forma fragmentada, isolada, focada no financeiro e no nível operacional e 

passaram a ser compreendidos como um processo contínuo, integrado, abrangendo 

todos os riscos relevantes do negócio e com foco estratégico (Ferro, 2015). 

 

A importância estratégica da ERM vem aumentando a cada dia. Isso porque as 

empresas têm experimentado que os benefícios da gestão de risco vão além de 

oferecer formas de reação a fracassos (IBGC, 2007). Florio e Leoni (2017) 

evidenciaram em seu estudo com empresas italianas que aquelas que possuíam 

avançado nível de ERM apresentaram desempenho superior tanto em questões 

financeiras quanto na avaliação de mercado. Zou e Hassan (2017) concluíram que no 

setor manufatureiro da China a ERM promove mitigação dos custos e aumento da 

eficiência da empresa. Yang, Ishitaq e Anwar (2018) constataram que as empresas 

que possuem práticas formais de ERM no Paquistão podem alcançar posição 

competitiva e desempenho superior. Consequentemente, um número cada vez maior 

de empresas tem adotado esse programa, conforme comprova a pesquisa de 

gerenciamento de riscos corporativos realizada pela The Risk Management Society 

(RIMS). Ela ressalta que o número de empresas do setor financeiro que declarou 

possuir programa de ERM total ou parcialmente implantado subiu de pouco mais da 

metade em 2013 para 92% em 2017. 

 

Apesar do número crescente de empresas adotando a ERM, muitas relatam 

problemas de implementação que dificultam a obtenção dos benefícios esperados 

(Fekete, 2022; Miccolis, 2013). Esses problemas não surpreendem Jean-Jules e 

Vicente (2021), pois o processo de implantação da ERM é complexo, difícil e envolve, 

além de sistemas técnicos, questões sociais que são de difícil controle. A fim de 

contribuir para a solução desse problema, eles apresentam em seu artigo fatores 

críticos para alcançar a implementação de ERM bem-sucedida, na tentativa de reduzir 

a distância entre a adoção, a implementação e o uso dessa ferramenta. Um desses 

fatores é o apoio da alta administração ao projeto. Liang, Saraf, Hu e Xue (2007) 

corroboram o achado de que a participação da alta direção afeta positivamente o grau 

de uso de uma inovação nas empresas. 

Outro elemento mencionado por Jean-Jules e Vicente (2021) é a necessidade de que 

o projeto de ERM esteja alinhado à orientação estratégica da organização. Uma visão 
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clara associada a uma lógica de negócio que mostre como a ERM será justificada, 

financiada e legitimada facilita o envolvimento das partes interessadas no projeto. 

 

A designação de uma equipe dedicada para conduzir o processo de implantação da 

gestão de riscos corporativos também tem sido citada na literatura como fator crítico 

de sucesso. Essa equipe tem como responsabilidade promover a integração de 

conhecimentos de diferentes funções como produção, marketing, finanças etc., 

permitindo aos gestores a obtenção de conhecimentos transversais necessários para 

incorporar a ERM nas operações de suas unidades (Jean-Jules e Vicente, 2021). 

 

Alinhado a esse fator crítico de sucesso, Eulerich (2021) faz uma análise crítica do 

novo “modelo de três linhas de defesa”, que tem sido amplamente utilizado pelas 

organizações desde 2011 para estruturar a interação entre os diversos atores da 

gestão de risco. Por esse modelo a primeira linha é formada pela gerência operacional 

(nível tático). Os atores dessa linha são chamados de proprietários do risco, pois são 

eles que avaliam, controlam e mitigam os riscos juntamente com os controles internos. 

A segunda linha é formada pelas funções responsáveis por facilitar e monitorar a 

implementação da gestão de risco e garantir a comunicação de seus resultados a toda 

a organização (Confederação Europeia de Institutos de Auditoria Interna - ECIIA - e 

Federação das Associações Europeias de Gestão de Risco - FERMA, 2010). Essa 

linha tem semelhança com a proposta de equipe dedicada sugerida por Jean-Jules e 

Vicente (2021). A terceira é a função de auditoria que fornece à alta administração 

informações sobre o desempenho da gestão de riscos.  

 

Uma característica do processo de implementação da ERM é o aumento da gama de 

habilidades que o colaborador deve ser proficiente para conduzir o processo. Ele 

precisa estar disposto a fazer um investimento pessoal nesse sentido, que só 

acontecerá se ele se sentir emocional, comportamental e cognitivamente envolvido 

para desenvolver as novas competências. Por isso, esse também é um fator crítico 

para o sucesso da ERM (Jean-Jules e Vicente, 2021). A necessidade de treinamento, 

capacitação e desenvolvimento de novas habilidades para que se desenvolva a 

mentalidade de risco nas pessoas é alta, e fragilidades nesse quesito impactando a 

eficácia da implantação da gestão de risco foram observadas por Araújo e Gomes 

(2021), Furlan e Pacheco e Nascimento, Santos e Oliveira (2020) em seus estudos. 
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2.1.1 Gestão de riscos em IES 

 

As instituições de ensino superior que desfrutavam de um histórico de resiliência 

deparam-se agora com novos desafios oriundos das mudanças de expectativa que o 

governo e a sociedade têm dela. Para fazer frente a esses novos tempos, em âmbito 

organizacional as IES estão sendo compelidas a desenvolver novos modelos e 

práticas que antes eram implementados somente no meio empresarial (Stolze e 

Sailer, 2022). 

 

Nesse sentido, a gestão de risco tem despontado no meio acadêmico como prática 

para auxiliar as instituições de ensino superior no enfrentamento de seus pontos 

fracos e ameaças. Numa pesquisa para estabelecer ações para a possibilidade de 

declínio do número de matrículas nas instituições de ensino da Tailândia, Sae-Lim 

(2021) reconheceu a gestão de risco como ferramenta decisória e estratégica para as 

instituições identificarem as oportunidades. Na Malásia, desde 2018 todas as 

universidades públicas já haviam implantado a gestão de risco (Rauf, Jabar e Mansor, 

2019). No Reino Unido, desde 2002 o Higher Education Funding Council for England 

(HEFCE) exige a implantação de um programa de gerenciamento de risco que 

proporcionou às universidades melhorias em suas práticas de controle organizacional 

e gerencial (Power, Scheytt, Soin e Sahlin, 2009). 

 

No Brasil são os órgãos de controle que estão impelindo as instituições de ensino a 

adotarem o gerenciamento de riscos. A Controladoria Geral da União (CGU) e o 

Ministério do Planejamento editaram a Instrução Normativa Conjunta no 1/2016, que 

dispõe sobre a instituição da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

Internos da Gestão na administração federal. Ainda, o Tribunal de Contas da União 

(TCU), por meio de sua Decisão Normativa no 107/2010, passou a exigir das IES 

informações sobre a gestão de risco praticada. A partir disso as publicações sobre 

essa temática tiveram aumento. Sousa (2018) avaliou como as universidades federais 

brasileiras realizam a gestão de riscos, na perspectiva da Instrução Normativa 

Conjunta Ministério Público/ Controladoria Geral da União (MP/CGU) nº 01/2016. Silva 

(2019) analisou os aspectos da cultura organizacional relacionados à implementação 

da gestão de riscos em uma instituição federal de ensino público. Os desafios para a 
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adoção da gestão de risco em universidades federais brasileiras foi o objetivo do 

estudo de Araújo e Gomes (2021). 

 

As instituições de ensino superior privadas não possuem a obrigatoriedade de 

implementação da gestão de risco como as públicas. E a quantidade de trabalhos com 

esse foco ainda é reduzida (Silveira, 2022, p. 78). Gerhardt e Feil (2018) fizeram um 

levantamento dos riscos com elevado nível de gravidade em instituições de ensino 

superior do Sul do Brasil e constataram que, dos 11 classificados como de alta 

gravidade (evasão escolar, dificuldades na geração de caixa, falha na captação e 

gestão de talentos, risco de mercado, manutenção do superávit econômico, risco de 

inadimplência, falhas de tecnologia de informação, risco de endividamento, burocracia 

excessiva, indisponibilidade de recursos e gestão desqualificada), três (falha na 

captação e gestão de talentos, burocracia excessiva e gestão desqualificada) 

poderiam ser convertidos em oportunidade. A adoção e aplicação da gestão de risco 

em IES privada fez parte do estudo de Silveira (2022), que apurou a existência da 

gestão de riscos nas IES, apesar das necessidades de melhorias em relação às 

práticas que vêm sendo adotadas.  

 

Embora o ensino superior brasileiro seja altamente regulado, com exigência de 

fiscalização presencial do próprio Ministério da Educação a cada ciclo avaliativo, o 

arcabouço legal de regulação e avaliação não incide sobre práticas de gestão de risco 

ou sequer outra ação administrativa que possa levar à identificação de eventuais 

riscos na gestão. Isso talvez contribua para a baixa adesão das IES privadas ao ERM 

e justifique as poucas publicações (Pinto, Nogueira e Cerquinho, 2020; Sedrez e 

Fernandes, 2011; Zavarise, 2020). 

 

Cabe ressaltar que a adoção de um processo de avaliação de riscos proporciona 

vantagens que vão muito além do cumprimento legal, conforme já exaustivamente 

apresentado até aqui, porém esses mecanismos auxiliam ao estimular as instituições 

a experimentar o programa para compreender seus benefícios (Fekete, 2022). 
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2.1.2 Gestão de riscos em hospitais 

 

Gama e Hernandèz (2017) dividem os problemas de segurança nos serviços de saúde 

em três abordagens. A epidemiológica quantifica a frequência da ocorrência de 

eventos adversos. E por meio do estudo de suas causas possibilita a prevenção. Essa 

abordagem facilita a visão de que a falta de segurança no cuidado gera problemas de 

saúde pública. 

 

A gestão ou melhoria contínua da qualidade é outra abordagem que foca em planejar 

e avaliar continuamente o produto ou serviço prestado para que atendam às 

necessidades e anseios dos usuários. Consequentemente, as práticas de gestão de 

risco (que constitui a terceira e última abordagem e será detalhada a seguir) estão no 

escopo de atuação da gestão da qualidade. Inclusive, Gama e Hernandèz (2017) 

enfatizam que as três abordagens são complementares e que a aplicação integrada e 

sinérgica das três assegura a solidez das atividades de melhoria contínua dos serviços 

de saúde. 

 

Aprofundando na abordagem da gestão de riscos, seu foco é direcionado às 

estruturas de prevenção de riscos (Gama e Hernàndez, 2017). A ISO 31000 define 

que a estrutura da gestão de risco compreende o “conjunto de componentes que 

fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, 

implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de 

riscos através de toda a organização”. A disseminação dessa estrutura nos hospitais 

teve início após a publicação seminal do livro “To Err is human: Buidilng a safer health 

care system” (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro), 

publicado pelo Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências dos Estados 

Unidos da América em 1999 (Etges, de Souza, Kliemann Neto e Felix, 2019). Esse 

livro causou profundo impacto mundial ao revelar, entre outros fatos, que as mortes 

causadas por erros nos processos de atenção hospitalares estão entre 44.000 e 

88.000 por ano somente nos hospitais da América do Norte (Gómez Ramírez, Soto 

Gámez, Arenas Gutiérrez, Garzón Salamanca, González Vega e Mateus Galeano, 

2011). 
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Depois disso, diversas entidades começaram a dedicar esforços em prol da melhoria 

da segurança do paciente e da gestão hospitalar. Em janeiro de 2009 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) publicou o relatório técnico intitulado “Estrutura Conceitual 

da Classificação Internacional sobre Segurança do Paciente”, que apresentou um 

conjunto de definições conceituais e forneceu uma compreensão global sobre o tema 

segurança do paciente. A padronização desses conceitos facilitou “a descrição, 

comparação, medição, monitorização, análise e interpretação da informação para 

melhorar os cuidados aos doentes” (WHO - World Health Organization & Safety, 2009, 

p. 2). A Tabela 2 contém a relação de definições relevantes para esta pesquisa, 

retiradas da Classificação Internacional sobre Segurança do Paciente. 
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Tabela 2   

Definição de conceitos 

Conceito Definição conceitual 

Segurança Redução do risco de danos desnecessários a um mínimo aceitável 

Incidente 
 

Evento ou circunstância que poderia resultar, ou resultou, em dano desnecessário 
para o doente. 

Dano 
 

Prejuízo na estrutura ou funções do corpo e/ou qualquer efeito pernicioso daí 
resultante. Inclui doença, lesão, sofrimento, incapacidade ou morte. 

Evento 
 

Uma ocorrência delimitada, auditável e claramente definida. Algo que aconteceu ou 
que afeta um paciente 

Evento adverso 
 

Um dano que foi causado no decurso da prestação de cuidados e que resulta em 
incapacidade mensurável 

Risco A probabilidade da ocorrência de um incidente 

Grau do dano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gravidade e duração de qualquer dano e as implicações no tratamento, 
resultantes de um incidente. 
São classificados em: 
Nenhum: a consequência no doente é assintomática ou sem sintomas detectados 
e não necessita de tratamento 
Leve: a consequência no doente é sintomática, com sintomas ligeiros, perda de 
funções ou danos mínimos ou intermédios de curta duração, sem intervenção ou 
com intervenção mínima requerida (por exemplo: observação extra, inquérito, 
análise ou pequeno tratamento) 
Moderado: a consequência no doente é sintomática, requerendo intervenção (por 
exemplo: procedimento suplementar, terapêutica adicional), aumento na estadia ou 
causou danos permanentes ou a longo prazo ou perda de funções. 
Grave: a consequência no doente é sintomática, requerendo intervenção para 
salvar a vida ou grande intervenção médico/cirúrgica, encurta a esperança de vida 
ou causa grandes danos permanentes ou a longo prazo ou perda de funções. 
Óbito: no balanço das probabilidades, a morte foi causada ou antecipada em curto 
prazo, pelo incidente. 

Falha do 
sistema 

Uma falha, avaria ou disfunção no método operacional, nos processos ou 
infraestruturas da organização 

Consequência 
organizacional 

O impacto sobre uma organização, total ou parcialmente atribuído a um incidente 
 

Qualidade 
 

O grau com que os serviços de saúde aumentam a probabilidade de resultados de 
saúde desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual 

Análise da 
causa raiz 
 
 

Um processo sistemático iterativo por meio do qual os fatores que contribuem para 
um incidente são identificados, reconstruindo a sequência de acontecimentos e 
repetindo “por que” até que sejam esclarecidas as causas raiz subjacentes 

Análise de bar-
reiras (sistemas 
de segurança) 

Método que pode ser usado para investigar acidentes, considerando as razões para 
a falha das barreiras a erros e se existem barreiras suficientes 
 

Avaliação de 
riscos 
 
 
 
 

O processo que ajuda as organizações a entender a variedade de riscos que 
enfrentam, tanto interna como externamente, o nível de capacidade para controlar 
esses riscos, a probabilidade de recorrência e os seus potenciais impactos. Implica 
uma combinação da quantificação dos riscos e utilização do bom senso, avaliando 
e equilibrando esses riscos e os seus benefícios, ponderando-os, por exemplo, 
relativamente ao custo 

Continua 
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Tabela 2 

Definição de conceitos - conclui 

Conceito Definição conceitual 

Consequência 
para a 
organização 

O impacto sobre um doente que é total ou parcialmente atribuível a um incidente 
 
 

Consequência 
para o doente 

O impacto sobre um doente que é total ou parcialmente atribuível a um incidente 
 

Gestão do 
risco 
 

As atividades clínicas, administrativas e de produção que as organizações 
empreendem para identificar, avaliar e reduzir o risco de dano para o doente, 
funcionários e visitantes e o risco de perda para a própria organização. 

Fonte: adaptado de WHO. World Health Organization, & Safety, W. P. (2009). Conceptual framework 
for the international classification for patient safety version 1.1: Final technical report January 2009 
(WHO/IER/PSP/2010.2). World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/70882. 

 

Os conceitos apresentados na Tabela 2 foram selecionados dos cerca de 300 

definidos no relatório técnico da OMS, que terão utilidade para esta pesquisa e serão 

discutidos ao longo do referencial teórico e resultados. A definição da gestão do risco 

está alinhada à da ISO 31000, mostrando concordância entre as duas entidades a 

respeito desse processo. Até mesmo a estrutura da Classificação Internacional sobre 

Segurança do Paciente mostra esse alinhamento ao organizar o documento em 10 

classes de conceitos e subdivisões que tiveram como objetivo representar um ciclo de 

melhoria contínua, realçando a “identificação do risco, a prevenção, a detecção, a 

redução do risco, a recuperação do incidente e a resiliência do sistema” (WHO & 

Safety, 2009, p. 6).  

 

No Brasil, em 2013 foi criado o Programa Nacional de Segurança do Paciente e no 

mesmo ano a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, que instituiu ações para a segurança 

do paciente em serviços de saúde. Nela há a obrigatoriedade de constituição, pelos 

hospitais, do denominado Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), instância 

responsável por promover e apoiar a implementação de ações voltadas para a 

segurança do paciente. Entre as competências do NSP, destacam-se as que têm foco 

na gestão de risco, tais como: 

 

a) Estabelecer estratégias para identificar, analisar, avaliar, monitorar e comunicar 

os riscos no serviço de saúde, de forma sistemática; 
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b) integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços 

de saúde; 

c) e promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde. 

 

Outro movimento que impulsionou a adoção da gestão de riscos no ambiente 

hospitalar foi o advento da acreditação hospitalar. Em muitos países esse tem sido o 

meio utilizado para melhorar a qualidade dos serviços prestados por seus hospitais 

(Mendes e Mirandola, 2015). Na prática, a acreditação consiste na execução de uma 

avaliação da estrutura, dos processos e dos resultados hospitalares, realizada por 

auditores independentes, que têm a responsabilidade de declarar se o modelo de 

gestão do serviço está conforme os padrões de qualidade previamente definidos nos 

manuais de referência (Feldman, Gatto e Cunha, 2005). Um dos requisitos desses 

padrões de referência, bastante comum em todas as normas de acreditação, é o 

estabelecimento de um processo de gestão de riscos. No Brasil, o movimento da 

acreditação hospitalar ganhou força em meados de 1990 e atualmente tem em torno 

de 500 hospitais certificados (Berto, Erdmann e Uhlmann, 2022). 

 

Considerando o exposto até aqui, depreende-se que há consenso de que a segurança 

do paciente não depende somente do cuidado prestado à beira-leito, mas da 

segurança de todos os processos hospitalares, que é hoje o foco da ERM. 

 

2.2 Gestão de riscos, segundo a ABNT NBR ISO 31000 

 

A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização 

internacional não governamental independente que congrega representantes de 167 

países para desenvolvimento e disseminação de normas internacionais de adesão 

voluntária para apoiar a inovação e oferecer soluções para os desafios globais. O 

trabalho de elaboração das normas é realizado por comitês técnicos. O Brasil 

participou da fundação da ISO em 1946 e é até hoje um dos membros, sendo 

representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que traduz as 

normas e as comercializa.  

 

Em 2009 a ISO publicou a primeira versão da ISO 31000, que foi revisada em 2018 

(https://www.iso.org/home.html, recuperado em 18, maio, 2022). Em seu conteúdo, a 
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norma contém um conjunto de orientações destinadas a conduzir as organizações, de 

qualquer porte ou setor, a gerenciar todo tipo de risco (ABNT, 2018). Ela declara que 

a gestão de riscos é um componente da gestão cujo objetivo é gerir o efeito da 

incerteza sobre os objetivos. Toda empresa enfrenta desafios de fontes internas e 

externas que tornam incertos quando e em que extensão ela atingirá ou excederá os 

seus objetivos. O efeito que a incerteza pode provocar nos objetivos da organização 

é o risco (ABNT, 2012). 

 

A NBR ISO 31000 (ABNT, 2018, p. 1) define que a gestão de risco é o conjunto de 

“atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a 

riscos”. E que uma dessas atividades, o processo de gestão de riscos, envolve a 

aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para o estabelecimento 

do contexto institucional de risco e em seguida a identificação, avaliação, análise e 

tratamento dos riscos. É possível observar estudos anteriores que utilizam a norma 

ISO 31000 como referência para tratar de temas ligados à gestão de riscos. Entre 

outros, De Oliveira, Aparecida Neto, Abreu e Fernandes (2021) analisaram o processo 

de gestão de riscos de resíduos sólidos de uma empresa do setor siderúrgico, com 

base na norma ISO 31000. Darlinda, Wahyuni e Utamajaya (2021) avaliaram o 

gerenciamento de riscos de tecnologia da informação de uma loja usando a estrutura 

da ISO 31000. Assim, por essa norma ser utilizada por pesquisadores em seus 

trabalhos científicos e pelo âmbito da organização que será estudada, a ISO 31000 é 

uma das principais referências deste estudo. 

 

A ISO 31000 é acompanhada por outras duas normas técnicas que esclarecem e/ou 

complementam suas orientações. Uma delas é a ISO Guide 73 Gestão de risco – 

vocabulário, que contém definições de termos que foram utilizados na ISO 31000. A 

Tabela 3 exibe algumas das definições conceituais da ISO Guide 73, relevantes para 

esta pesquisa. 
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Tabela 3   

Vocabulário da gestão de riscos 

Conceito Definição conceitual 

Risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeito da incerteza nos objetivos 
Nota 1: um efeito é um desvio em relação ao esperado - positivo e/ou negativo. 
Nota 2: os objetivos podem ter diferentes aspectos (tais como metas financeiras, 
de saúde e segurança e ambientais) e podem aplicar-se em diferentes níveis 
(tais como estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de 
processo). 
Nota 3: o risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos 
potenciais e às consequências ou uma combinação destes. 
Nota 4: o risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de 
consequências de um evento (incluindo mudanças nas circunstâncias) e a 
probabilidade (likelihood) de ocorrência associada. 
Nota 5: a incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das 
informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, 
sua consequência ou sua probabilidade. 

Critério de risco 
 
 
 
 

Termos de referência contra os quais a significância de um risco é avaliada 
Nota 1: os critérios de risco são baseados nos objetivos organizacionais e no 
contexto externo e contexto interno 
Nota 2: os critérios de risco podem ser derivados de normas, leis, políticas e 
outros requisitos 

Evento 
 
 
 
 
 
 
 

Ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias 
Nota 1: um evento pode consistir em uma ou mais ocorrências e pode ter várias 
causas. 
Nota 2: um evento pode consistir em alguma coisa não acontecer. 
Nota 3: um evento pode algumas vezes ser referido como um "incidente" ou um 
"acidente". 
Nota 4: um evento sem consequências também pode ser referido como um 
"quase acidente" ou um "incidente" ou "por um triz" 

Proprietário do 
risco 

Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar um 
risco 

Estabelecimento 
do contexto 
 

Definição dos parâmetros externos e internos a serem levados em consideração 
ao gerenciar riscos, e estabelecimento do escopo e dos critérios de risco para a 
política de gestão de riscos. 

Apetite pelo risco 
 

Quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada para buscar, 
reter ou assumir 

Atitude perante o 
risco 

Abordagem da organização para avaliar e eventualmente buscar, reter, assumir 
ou afastar-se do risco 

Tolerância ao risco 
 

Disposição da organização ou parte interessada em suportar o risco após o 
tratamento do risco, a fim de atingir seus objetivos 

Reporte de riscos 
 
 

Forma de comunicação destinada a informar partes interessadas específicas, 
internas ou externas, fornecendo informações relativas ao estado atual do risco 
e a sua gestão 

Continua 
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Tabela 3 

Vocabulário da gestão de riscos - conclui 

Conceito Definição conceitual 

Probabilidade 
(likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chance de algo acontecer 
Nota 1: na terminologia de gestão de riscos, a palavra “probabilidade” é utilizada 
para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se de forma definida, 
medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou 
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (tal 
como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo). 
Nota 2: o termo em Inglês "likelihood" não tem equivalente direto em algumas 
línguas; em vez disso, o equivalente do termo "probability" é frequentemente 
utilizado. Entretanto, em inglês, "probability" é muitas vezes interpretado 
estritamente como uma expressão matemática. Portanto, na terminologia de 
gestão de riscos, ”likelihood" é utilizado com a mesma ampla interpretação de que 
o termo "probability" tem em muitos outros idiomas além do inglês. 

Probabilidade 
 

Medida da chance de ocorrência expressa como um número entre zero e um, 
sendo zero é a impossibilidade e um é a certeza  

Matriz de risco 
 

Ferramenta para classificar e apresentar riscos definindo faixas para consequência 
e probabilidade (likelihood). 

Nível de risco 
 

Magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das consequências e 
de suas probabilidades (likelihood). 

Fonte: adaptado de ABNT. (2009). ISO Guia 73: gestão de riscos - vocabulário. Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 

 

A Tabela 3 é um extrato do total de 50 definições de termos genéricos da gestão de 

riscos apresentados pela ISO Guia 73, que facilitam a compreensão da ISO 31000 e 

uniformizam a terminologia da gestão de risco para melhor entendimento pelos 

profissionais (ABNT, 2009). Há na norma definições de termos relativos a risco, gestão 

de risco, processo de gestão de risco, contexto, processo de avaliação de riscos, 

identificação de riscos, análise de riscos e avaliação e tratamento de riscos que serão 

aprofundados nos próximos itens do referencial teórico. 

 

A outra norma complementar é a ISO 31010 Gestão de risco – técnicas de avaliação 

de risco, que contém a relação de técnicas recomendadas para implementar a ISO 

31000, apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1  
Quadro de aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o processo de avaliação de riscos - continua. 
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Figura 1 - conclui 
Quadro de aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o processo de avaliação de riscos. 
Fonte: ABNT. (2012). NBR ISO/IEC 31010: gestão de riscos - técnicas para o processo de avaliação 
de riscos. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

O quadro da Figura 1 mostra que para cada etapa do processo de avaliação de risco 

(identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos) existe uma ou mais 

técnicas que podem ser aplicáveis, fortemente aplicáveis ou não aplicáveis à etapa, 

de acordo com suas características. 

 

A ISO/IEC 31010 fornece explicações detalhadas de cada uma das 31 técnicas 

relacionadas no quadro da Figura 1, que auxiliam na sua aplicação. São fornecidas 

pela norma uma visão geral da técnica, a forma como ela é comumente utilizada, as 

entradas necessárias para sua operacionalização, o processo ou o passo a passo da 

execução da técnica, as saídas esperadas ao final de sua aplicação e, finalizando, os 

pontos fortes e limitações da técnica. 
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O processo de seleção de quais técnicas serão utilizadas pelas empresas em seu 

processo de avaliação varia. Dias et al. (2021) referiram em seu estudo o analytic 

hierarchy process (processo de hierarquia analítica) para a seleção das técnicas. 

Junqueira (2021) descreve fatores que influenciam na seleção das técnicas, tais como 

complexidade e grau de incerteza do processo, quantidade e qualidade das 

informações disponíveis, nível de conhecimento especializado para lidar com as 

técnicas e extensão de recursos demandados. Este último foi o processo de seleção 

das técnicas utilizado na condução desta pesquisa.  

 

2.2.1 A estrutura da norma ISO 31000 

 

Para a empresa gerir o efeito da incerteza sobre os objetivos, ou seja, gerenciar seus 

riscos, a ISO 31000 recomenda o estabelecimento de uma arquitetura que contemple 

três elementos: os princípios, a estrutura e o processo da gestão de risco (ABNT, 

2018). A própria norma está estruturada nessas três partes, que são 

interdependentes. Os princípios são orientações que quando adequadamente 

aplicadas aceleram a transformação cultural. Eles traduzem para uma linguagem mais 

prática os principais atributos da nova cultura, deixando claro quais são os 

comportamentos desejados e aqueles que serão repudiados (ABNT, 2015a). Ao 

investigar empiricamente a eficácia dos princípios de gerenciamento de risco na 

gestão de projetos, Olechowiski, Oehmen, Seering e Ben-Daya (2016) concluíram, 

entre outros benefícios, que os princípios foram significativos para o alcance de 

melhor custo, cronograma, metas técnicas e necessidades dos clientes, além de 

alcançar uma execução mais estável do projeto. A Figura 2 lista os princípios da 

gestão de riscos, conforme disposto na ISO 31000. 
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Figura 2    
Princípios da gestão de riscos.  
Fonte: ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). NBR ISO 31000: gestão de riscos - 
diretrizes. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Segundo a ABNT (2018) e Fekete (2022), a Figura 2 mostra que a gestão de risco 

utilizada pela instituição deve ser: 

 

a) Integrada a todas as atividades organizacionais; 

b) estruturada e abrangente de forma que contribua para resultados consistentes 

e comparáveis; 

c) personalizada ao contexto interno e externo de onde será aplicada; 

d) também deve incluir pontos de vista e percepções de todas as partes 

interessadas, para favorecer engajamento; 

e) adequar-se à dinâmica das mudanças organizacionais; 

f) obter e fornecer informações claras e oportunas para as partes interessadas; 

g) considerar que a cultura e o comportamento humano influenciam 

significativamente na eficácia da gestão de risco; 

h) e que ela deve ser melhorada por meio do aprendizado e experiência. 
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O segundo elemento, a estrutura da gestão de riscos, contempla os fundamentos e 

arranjos organizacionais necessários à implantação do gerenciamento de riscos. Os 

componentes dessa estrutura devem ser definidos e implantados e incluem, entre 

outros, políticas, objetivos, responsabilidades, planos, recursos, processos e 

atividades necessárias para que a gestão de risco se desenvolva em consonância 

com a governança (ABNT, 2018). 

 

 

Figura 3    
Estrutura da gestão de riscos. 
Fonte: ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). NBR ISO 31000: Gestão de riscos - 
diretrizes. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

A Figura 3 expõe que a abordagem da estrutura da gestão de risco a ser desenvolvida 

pela instituição tem como destaque, no centro, a alta direção e seus órgãos de 

supervisão se comprometendo com a sinergia de todos os outros componentes. 

Também mostra que a estrutura deve ser integrada aos demais processos de gestão; 

que sua concepção deve examinar e entender aspectos do ambiente interno e 

externo; que sua implementação deve ser adequadamente planejada com a 

participação das partes interessadas; que a estrutura concebida precisa ser 

constantemente avaliada para que esteja adequada aos objetivos; e que melhorias 
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devem ser implementadas quando mudanças para adequar a estrutura sejam 

identificadas (ABNT, 2018). 

 

Por fim, o processo está ilustrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4    
Processo da gestão de riscos.  
Fonte: ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). NBR ISO 31000: Gestão de riscos - 
diretrizes. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Em conformidade com a ABNT (2009; 2012; 2015a; 2018) e Simões e Rocha (2021), 

a Figura 4 define: 

 

a) O escopo, ou seja, onde a gestão de risco será aplicada (na estratégia e/ou na 

operação, como exemplo); 

b) quais parâmetros externos e internos serão considerados ao gerenciar riscos; 

c) quais critérios serão considerados para estabelecer a significância do risco; 

d) como serão feitas a comunicação e a consulta com as partes interessadas para 

a compreensão dos riscos; 
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e) como será conduzido o processo de avaliação (identificação, análise e 

avaliação) dos riscos; 

f) de que forma os riscos serão tratados a fim de serem mitigados; 

g) como os riscos serão registrados e de que forma sua situação atual será 

comunicada às partes interessadas; 

h) e de que forma o processo de gestão de risco descrito até aqui (princípios, 

estrutura e processo) será monitorado e analisado a fim de manter e melhorar 

a qualidade e eficácia da concepção, implementação e resultados do processo 

 

Como esta pesquisa se propôs a desenvolver uma ferramenta que auxiliasse na 

implantação do processo de avaliação de risco, seus fundamentos teóricos serão 

detalhados no item a seguir. 

 

2.3 Processo de avaliação de riscos 

 

O processo de avaliação de riscos envolve a identificação, a análise e a avaliação de 

risco. Tomando como base a Figura 4, o processo de avaliação é o extrato do meio, 

conforme mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 5    
Processo de avaliação de riscos.  
Fonte: ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). NBR ISO 31000: Gestão de riscos - 
diretrizes, p. 9. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

O conjunto dos componentes da Figura 5 compõe o modelo conceitual deste estudo 

e será detalhado a seguir. 
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2.3.1 Identificação do risco 

 

Na etapa de identificar os riscos, o objetivo é encontrar, reconhecer e registrar todos 

os eventos que se acontecerem afetam o alcance dos objetivos do processo avaliado. 

Devem ser abrangidos, inclusive, aqueles que não estão sob o controle da 

organização. Fatores humanos e organizacionais também devem ser considerados 

(ABNT, 2012; 2018). 

 

Existe uma variedade de técnicas que podem ser utilizadas para alcançar esse 

objetivo. A ISO 31010 apresenta 26 delas. Medina-Serrano, González-Ramírez, 

Gasco-Gasco e Llopis-Taverner (2021) utilizaram brainstorming e diagrama de 

Ishikawa para levantar os riscos da cadeia de suprimentos de uma indústria alemã. 

Łuczak, Miśniakiewicz e Saavedra (2021) aplicaram o método Delphi para identificar 

os fatores de risco relacionados a maratonas na Polônia. Fekete (2022) sugere, para 

quando não se têm dados passados o suficiente para explorar os riscos, a estratégia 

de levantar os eventos por meio de workshops com especialistas, utilizando uma lista 

preliminar de eventos levantados na literatura da área, para ao final do workshop obter 

uma lista completa dos riscos. 

 

Kira e Fonseca (2020) agregaram uma informação importante em seu estudo, 

assumindo que a instituição iniciou a implantação do processo de gestão de riscos 

utilizando a ferramenta Análise de Modo, Efeito e Criticidade da Falha (FMECA). 

Entretanto, ela teve que ser substituída por ter sido considerada complexa pelos 

funcionários, que passaram a utilizar apenas o brainstorming na fase de identificação. 

Isso mostra como a escolha da ferramenta adequada interfere no êxito do projeto. 

 

Um ponto de convergência entre os pesquisadores é que o mapeamento de processos 

é fator crítico para o sucesso da fase de identificação de riscos. Furlan e Pacheco 

(2021) detectaram que a falta de mapeamento por processo foi um dificultador da 

implementação da gestão de riscos em um instituto federal de ensino. No 

levantamento (survey) feito em 68 universidades federais do Brasil com membros de 

comitês de riscos, um dos desafios que se destacaram para a adoção da gestão de 

riscos foi a falta de processos mapeados (Araújo e Gomes, 2021). Sem conhecer os 

dados e as informações que são produzidas, consumidas, armazenadas, publicadas 
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e destruídas durante o processo, bem como o ponto em que cada uma dessas coisas 

acontece, não é possível identificar quais estão sob maior risco (Campos, 2014). 

Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014) ponderam que quando os processos não 

estão devidamente documentados é possível que haja perda de conhecimento. 

 

2.3.2 Análise do risco 

 

Após levantar todos os eventos que podem impactar um processo, o próximo passo é 

aprofundar o conhecimento das características de cada um deles. Analisar o evento 

consiste em identificar sua tipologia, as consequências quando o evento acontece, se 

existem controles que evitam sua ocorrência ou minimizam seu impacto e a 

probabilidade de o evento se tornar real. O objetivo final é combinar a consequência 

e a probabilidade de cada evento para determinar um nível de risco (ABNT, 2012; 

2018).  

 

A primeira característica a ser discutida aqui é a tipologia. Ela consiste numa forma 

de classificar o evento, permitindo sua agregação de forma organizada. Sedrez e 

Fernandes (2011) afirmam que os tipos de risco aos quais as organizações estão 

expostas variam conforme a natureza de sua atividade. E acrescentam que nas 

universidades e centros universitários do estado de Santa Catarina predominam os 

riscos operacionais, legais, estratégicos, de imagem e financeiros. Fekete (2022) 

recomenda a utilização dos tipos estratégico, operacional, financeiro e de projeto. O 

IBGC (2007) também estabelece que não há uma classificação aplicável a todo tipo 

de empresa e que cada uma deve ser desenvolvida conforme as particularidades do 

negócio. Em seguida, relaciona os tipos de risco macroeconômico, social, tecnológico, 

legal, financeiro, ambiental e de conformidade, todos como opção de acordo com a 

necessidade do negócio. Pode-se concluir, então, que não existe consenso na 

literatura sobre a categorização dos riscos. 

 

Nos serviços de saúde ganha destaque o risco assistencial. Santos, Novi, Ramos, 

Cruz, Paiva, Silva, Souza e Ruas (2017, p. 80) definem risco assistencial como 

aqueles “provenientes da prestação dos serviços aos usuários dos serviços de saúde, 

no que diz respeito à aplicação dos procedimentos prescritos e realizados pela equipe 

de saúde”. Outro tipo de risco relevante em ambiente hospitalar é o ocupacional. A 
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Norma Regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho e Previdência define risco 

ocupacional como a “combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à 

saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da 

atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde” (Brasil, 2020, 

p. 13). Por fim, a norma de gestão ambiental ISO 14001 define o impacto ambiental 

como qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica, que resulte, no 

todo ou em parte, das atividades ou produtos ou serviços de uma organização (ABNT, 

2015b). 

 

Outra característica do evento a ser analisada é a consequência que ele provoca no 

objetivo do processo. Essa consequência pode ter impactos de diferentes magnitudes 

nos objetivos, por isso precisa ser analisada. A análise da consequência pode 

envolver saber se ela terá efeitos positivos ou negativos, se ela provocará efeitos em 

cascata ou cumulativos, se serão consideradas as consequências imediatas ou 

somente as decorridas após certo tempo do evento e se ela será quantificada de 

maneira qualitativa ou quantitativa (ABNT, 2012; 2018). A nomenclatura utilizada nos 

trabalhos científicos para o termo consequência varia. As IES públicas utilizam o termo 

impacto por ser esse o direcionamento do guia de orientação para gerenciamento de 

riscos do Ministério Público (Sousa, 2018). Kira e Fonseca (2020) utilizaram o termo 

gravidade. Gutiérrez e Sánchez-Ortiz (2018) optaram por vulnerabilidade. Mas como 

a própria ISO 31000 expressa em seu escopo, a aplicação das diretrizes presentes 

em seu conteúdo pode ser personalizada para qualquer organização.  

 

Os controles, outra característica a ser avaliada em um evento, são medidas que 

contêm ou modificam um risco. Um controle pode ser uma prática, uma política, um 

dispositivo, uma estrutura física, entre outros. Os controles não conseguem modificar 

o risco em todas as vezes, por isso a análise da adequação e da eficácia dos controles 

é imprescindível para melhorar o nível de risco (ABNT, 2012; 2018). Na área da saúde 

esse mesmo conceito também é definido como barreira. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017) descreve que as barreiras são implementadas 

para evitar riscos e atenuar consequências oriundas de falhas humanas e de 

equipamentos, e que podem ser físicas (por exemplo, grade nas macas) ou naturais, 

como manter distância. A Resolução RDC nº 15 da Anvisa, que dispõe sobre 

requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, traz como 
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definição para o termo barreira técnica “o conjunto de medidas comportamentais dos 

profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o 

ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas”. 

 

Esclarecendo outra característica de um evento a ser analisada, a ISO Guia 73 (ABNT, 

2009, p. 6) refere-se à probabilidade como chance de algo acontecer. E acrescenta 

que fica a critério da instituição decidir se essa probabilidade será definida, medida ou 

determinada “objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se 

descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos”. O importante na análise é saber 

se existe probabilidade de o evento acontecer no futuro e conhecer os fatores que 

reduzem a probabilidade do risco (ABNT, 2012; Fekete, 2022).  

 

A análise dos itens relacionados até aqui se torna praticável somente se houver 

parâmetros que mostrem se os itens avaliados estão dentro de limites aceitáveis. A 

ISO 31000 nomeia esses parâmetros de critérios de risco. São exemplos de critérios 

de risco escalas de probabilidade, escalas do impacto da consequência, faixas de 

risco tolerável, formas de tratamento e priorização de ação frente ao risco, entre 

outras. Sendo assim, para executar a análise de risco é preciso definir critérios de 

risco para cada uma das características estudadas neste capítulo. Esses critérios 

podem ser definidos com base em fontes como objetivos acordados, apetite ao risco, 

requisitos legais, de cliente, técnicos e outros. Kira e Fonseca (2020) utilizaram em 

seu estudo a escala de probabilidade e gravidade ilustrada na Figura 6. 

 

 
Figura 6    
Escala de gravidade e probabilidade do risco. 
Fonte: Kira, C. S., e Fonseca, L. G. (2020). Processo de implantação da gestão de riscos em um 
laboratório de saúde pública. Vigilância Sanitária em Debate, 8(1), 31. https://doi.org/10.22239/2317-
269x.01319. 
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A Figura 6 ilustra escalas semiquantitativas para a probabilidade e a gravidade, 

combinando um grau de significância descritivo (leve, moderado, grave, catastrófico, 

raro, improvável, ocasional, frequente) a uma classificação numérica (1, 2, 3 e 4). A 

relação ou multiplicação da probabilidade e da gravidade fornecerão o nível de risco 

do evento, que será apresentado adiante.  

 

Para mostrar como essas escalas podem variar de uma organização para outra, a 

Figura 7 é um exemplo de escala de impacto (ou gravidade ou consequência). 

 

 

Figura 7    
Escala de impacto: Universidade Federal do Ceará. 
Fonte: Sousa, M. R. B. D. de. (2018). Gestão de riscos nas universidades federais brasileiras. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/198251. 

 

A Figura 7 apresenta a escala semiquantitativa utilizada pela Universidade Federal do 

Ceará para medir o impacto da consequência dos eventos nos processos, 

combinando um grau de significância descritivo (baixo, médio e alto) a uma 

classificação numérica (1, 2 e 3). Ela difere da escala utilizada por Kira e Fonseca 

(2020) ao utilizar três escalas de impacto (baixo, médio e alto) em vez de quatro (leve, 

moderado, grave e catastrófico). Também difere no descritor e definição do descritor 

pelo fato de um estar voltado para instituição de ensino superior e o outro para um 

laboratório de saúde pública. Kira e Fonseca (2020) tomaram para descritor as 

escalas apresentadas na Classificação Internacional para Segurança do Paciente, da 

Organização Mundial de Saúde.  

 

A Figura 8 apresenta um último exemplo de como a medida da probabilidade pode 

variar em função do contexto organizacional. 
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Figura 8    
Escala de probabilidade de riscos da Universidade Federal de Roraima. 
Fonte: Fonte: Sousa, M. R. B. D. de. (2018). Gestão de riscos nas universidades federais brasileiras. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/198251. 

 

Na Figura 8 Sousa (2018) reporta a escala de probabilidade utilizada pela 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), que combina cinco descritores que vão de 

muito baixa até muito alta probabilidade, a uma escala de ocorrências do evento e a 

uma classificação numérica. Ela difere da proposta de Kira e Fonseca (2020) ao 

adicionar mais uma variável, a ocorrência de eventos. Essa informação auxilia os 

gestores de risco a conhecer o que a instituição entende, por exemplo, por muito alta 

probabilidade, que são eventos que ocorrem mais de 20 vezes. 

 

Os exemplos citados tornam a definição de critério de risco, dada pela ISO Guia 73, 

mais clara: “termos de referência contra os quais a significância de um risco é 

avaliada”. 

 

Diante do exposto, percebe-se que o risco também é expresso em termos da 

combinação das consequências de um evento (também chamada de gravidade ou 

impacto) e a probabilidade a ele associada (ABNT, 2009). A ISO Guia 73 denominou 

o resultado dessa relação de nível de risco. 

 

O nível de risco representa a magnitude do risco e é expresso, como descrito 

anteriormente, pela combinação da gravidade e da probabilidade. Existem muitas 

técnicas para determinar o nível de risco. A ISO Guia 73 apresenta 20 delas, mas a 



50 

 

maioria dos trabalhos pesquisados utiliza a matriz de probabilidade e consequência 

para defini-lo. As Figuras 9 e 10 mostram algumas formas de uso da matriz de 

probabilidade e consequência. 

 

 

Figura 9    
Matriz do nível de risco de um laboratório de saúde pública. 
Fonte: Kira, C. S., e Fonseca, L. G. (2020). Processo de implantação da gestão de riscos em um 
laboratório de saúde pública. Vigilância Sanitária em Debate, 8(1), 31. https://doi.org/10.22239/2317-
269x.01319. 

 

A Figura 9 é uma matriz 4 x 4, que possui em suas linhas a escala de probabilidade 

com sua respectiva classificação numérica [frequente (4), ocasional (3), improvável 

(2) e raro (1)]. Nas colunas encontra-se a escala de gravidade com sua respectiva 

classificação numérica [catastrófico (4), grave (3), moderado (2) e leve (1)]. Um risco 

classificado com probabilidade ocasional (3) e gravidade catastrófica (4) terá como 

medida de significância 12, cor vermelha (ver na tabela a intersecção da linha 2 com 

a coluna 1, que foi resultado da multiplicação de 3 x 4, classificação numérica de 

probabilidade ocasional e gravidade catastrófica, respectivamente). Na legenda 

abaixo da matriz os resultados de multiplicação de probabilidade e gravidade que 

ficarem entre 8 e 16 são inaceitáveis, os que ficarem entre quatro e seis são pouco 

aceitáveis e os abaixo disso são aceitáveis. Dessa forma, o nível de risco do evento 

do exemplo é inaceitável numa situação real. 

 



51 

 

A Figura 10 traz outro exemplo de como a definição da matriz de risco pode variar em 

função do panorama organizacional sem, no entanto, deixar de atender ao objetivo do 

processo de avaliação de risco. 

 

 

Figura 10    
Matriz de risco da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Fonte: Sousa, M. R. B. D. de. (2018). Gestão de riscos nas universidades federais brasileiras. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/198251. 

 

Na Figura 10 vê-se a matriz de risco 5 x 5 da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Ela utiliza os mesmos descritores e classificação numérica para as escalas 

de probabilidade e impacto [muito baixa (1), baixa (2), média (3), alta (4) e muito alta 

(5)]. O nível de risco é determinado pela multiplicação da gravidade pelo impacto. Ela 

difere da matriz do laboratório de saúde pública de Kira e Fonseca (2020) por usar o 

termo impacto em vez de gravidade, utilizar diferentes proporções de linha e coluna 

(5 x 5 em vez de 4 x 4), ter diferentes definições de descritores e respectiva 

classificação numérica e, consequentemente, diferentes faixas de nível de risco para 

o produto de sua multiplicação de probabilidade pela gravidade. 
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Em contrapartida, nota-se que é uma abordagem comum dividir o nível de risco em 

faixas, conforme sugerido na ISO 31010 pela técnica matriz de probabilidade/ 

consequência. Inserem-se nas linhas e colunas os descritores da probabilidade e da 

gravidade com seus respectivos números de representação. E por meio da 

multiplicação da probabilidade e da gravidade obtém-se o nível de risco, que indica as 

prioridades de ação. 

 

2.3.3 Avaliação do risco 

 

A avaliação do risco consiste em comparar o resultado da análise que foi feita para 

cada característica dos eventos identificados, com seus respectivos critérios de risco, 

para então determinar se a magnitude do risco é aceitável ou não (ABNT, 2009). 

Percebe-se, então, que o propósito dessa etapa é apoiar as decisões do que fazer 

com a magnitude do risco encontrada.  

 

É preciso ressaltar que a decisão do que fazer com o risco, após conhecer sua 

magnitude, irá depender do que a ISO Guia 73 nomeou de apetite pelo risco, que é a 

quantidade e tipo de riscos que uma instituição está disposta a buscar, reter ou 

assumir. Arruda, Russo, Souza e Fernandes (2019) complementaram o termo, 

esclarecendo que é o quanto, de forma qualitativa, de risco que a empresa está 

preparada a assumir a fim de atingir seus objetivos e criar valor. As organizações 

podem, por exemplo, assumir o risco de adquirir um insumo de um fornecedor que 

não está com boa avaliação de desempenho no prazo de entrega, por ele oferecer o 

melhor preço. Sendo assim, a decisão do que fazer com o risco pode ser desde nada 

fazer, passando por realizar análises adicionais para melhorar a compreensão do risco 

ou considerar opções de tratamento, chegando até a decisão de descontinuar o 

produto ou serviço (ABNT, 2018). 

 

2.3.4 Tratamento do risco 

 

Complementando o processo de avaliação, o tratamento do risco tem como objetivo 

selecionar e implementar ações para abordar os riscos (ABNT, 2018). A Figura 11 

mostra as etapas de um processo de tratamento de riscos, conforme sugerido pela 

ISO 31000. 
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Figura 11    
Processo interativo de tratamento de risco. 
Fonte: adaptado de ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2018). NBR ISO 31000: gestão 
de riscos - diretrizes. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

O tratamento abordado na Figura 11 começa com a formulação e seleção de opções 

para tratar os eventos que possuem alto nível de risco. Em seguida, o planejamento 

do tratamento envolve a definição das ações que serão implementadas, dos 

responsáveis por executar as ações e da obtenção dos recursos requeridos para 

colocar em prática o plano de tratamento. Depois de implementadas todas as ações, 

a avaliação da eficácia mostra qual é o risco remanescente para que a direção decida 

se algum tratamento adicional será requerido (ABNT, 2018). 

 

Aprofundando nas questões de seleção de opções para abordar riscos, a escolha de 

qual tratamento será dado a um risco envolve estudar a relação do custo que será 

despendido em relação aos benefícios que esse esforço trará para o alcance dos 

objetivos (ABNT, 2018). Em estudo sobre prevenção e tratamento de lesão por 

pressão em hospitais, Araújo, Castanheira, Guimarães e Silva (2019) concluíram que 

o tratamento da úlcera após sua instalação é mais cara para a instituição do que os 

custos que envolvem a prevenção, por isso maior número de medidas de prevenção 

deve ser estabelecido. Cabe ressaltar que nem sempre as considerações econômicas 

são as mais relevantes para se decidir sobre o tratamento de um risco. O risco de um 
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evento adverso cirúrgico pode ser eliminado se o paciente não for operado. 

Considerando, porém, que os benefícios ao paciente quando a cirurgia é realizada 

sem intercorrências são numerosos, eliminar esse risco não é alternativa viável. De 

maneira geral, convém sempre que a seleção seja feita com base nos critérios que 

foram apresentados nos capítulos anteriores e os recursos disponíveis (ABNT, 2012; 

2018).  

 

O tratamento de risco pode envolver, entre outras, a decisão de não iniciar ou 

descontinuar uma atividade, assumir ou aumentar o risco, a fim de buscar uma 

oportunidade, remover a fonte do risco, alterar a probabilidade ou a gravidade, alterar 

as consequências, compartilhar o risco com outra parte ou retê-lo por uma escolha 

consciente. Como já foi mencionado, a opção adequada é aquela que equilibra os 

custos, esforços ou desvantagens aos benefícios que trarão aos objetivos (ABNT, 

2009). 

 

Uma prática comum no mercado e que auxilia o processo de avaliação do risco é o 

estabelecimento de critérios para orientar o tratamento daqueles, com base nos níveis 

de risco encontrados para o evento. Bilska, Tomaszewska e Kołożyn-Krajewska 

(2020) utilizaram em seu estudo uma escala com esses critérios. A Figura 12 mostra 

a escala. 
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Figura 12    
Matriz de risco e tratamento de risco. 
Fonte: Bilska, B., Tomaszewska, M., e Kołożyn-Krajewska, D. (2020). Managing the risk of food waste 
in foodservice establishments. Sustainability, 12(5), 2050. https://doi.org/10.3390/su12052050. 

 

A escala da Figura 12 explicita que todas as vezes que o nível de risco estiver entre 

um e cinco, ou seja, baixo e com avaliação aceitável, a opção de tratamento 

recomendada é tolerá-lo do jeito que está, não tomar ações. Quando o nível de risco 

estiver entre seis e nove, a decisão pode ser, em primeiro lugar, tolerar, mas a 

depender da avaliação da gestão uma medida de prevenção pode ser tomada. Níveis 

de risco entre 10 e 16 sugerem que medidas de prevenção sejam tomadas, mas em 

caso de não haver soluções viáveis, pode-se tolerar o risco. Por fim, níveis de entre 

16 e 25 sugerem, em primeiro lugar, que se avalie a possibilidade de não iniciar ou 

descontinuar a atividade que dá origem ao risco, porém, se isso for inviável, deve-se 

avaliar a possibilidade de prevenção e, em último caso, tolerar o risco. 

 

A Universidade Federal de Roraima também adotou diretrizes com esse propósito. A 

Figura 13 ilustra essas diretrizes. 
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Figura 13    
Diretrizes para respostas aos riscos da UFRR. 
Fonte: Sousa, M. R. B. D. de. (2018). Gestão de riscos nas universidades federais brasileiras. 
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/198251. 

 

Na Figura 13 nota-se um formato de apresentação de diretrizes para resposta ao risco 

mais claro que o de Bilska et al. (2020). Nela, para cada nível de risco (extremo, alto, 

médio e baixo) existe uma descrição que detalha a interpretação da escala de nível 

de risco seguido de uma diretriz sobre as responsabilidades do gestor do risco e dos 

dirigentes para cada caso. Utilizando escalas como essas é possível estabelecer 

tratamento somente para aqueles riscos que não estão alinhados ao apetite da 

instituição, podendo haver diminuição da quantidade de tratamentos a se colocar em 

prática (Arruda et al., 2019). 

 

2.3.5 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

 

O desenvolvimento do arcabouço teórico possibilitou analisar o tema pesquisado, 

apresentando os principais autores e conceitos que fundamentaram o objetivo geral 

deste estudo. Com o intuito de sustentar a pesquisa e obter conhecimento sobre 

“gestão de risco corporativo”, foram citados os seguintes autores: Araújo e Gomes, 

(2021), Bernstein (2019), Berto et al. (2022), Damodaran (2009), ECIIA e FERMA 

(2010), Etges et al. (2019), Eulerich (2021), Fekete (2022), Feldman et al. (2005), 

Ferro (2015), Florio e Leoni (2017), Furlan e Pacheco (2021), Gama e Hernandès 



57 

 

(2017), Gerhardt e Feil (2018), Gómez Ramírez et al. (2011), Hagigi e Sivakumar, 

(2009), IBGC (2007), ISO 31000 (ABNT, 2018), Jean-Jules e Vicente (2021), Keynes 

(1937), Klučka e Grünbichler (2020), Liang et al. (2007), Liebenberg e Hoyt (2003), 

Mendes e Mirandola (2015), Miccolis (2013), Nascimento et al. (2020), Pinto et al. 

(2020), Power et al. (2009), Rampini et al. (2019), Rauf et al. (2019), Sedrez e 

Fernandes, (2011), Silva (2019), Silveira (2022), Sousa (2018), Stolze e Sailer (2022), 

Tailândia - Sae-Lim (2021), WHO & Safety (2009), Yang et al. (2018), Zavarise (2020), 

Zou e Hassan (2017). Esses pesquisadores apresentaram os principais conceitos e 

considerações sobre a gestão de risco corporativa e seus reflexos nas instituições de 

ensino superior e em hospitais. 

 

Em continuidade à sustentação do estudo, tem-se o tema “gestão de riscos, segundo 

a ABNT NBR ISO 31000”, citando-se os seguintes autores: Anvisa (2017), Araújo e 

Gomes (2021), Arruda et al. (2019), Bilska et al. (2020), Brasil (2020), Campos (2014), 

Darlinda et al. (2021), De Oliveira et al. (2021), Dias et al. (2021), Fekete (2022), Furlan 

e Pacheco (2021), Gutiérrez e Sánchez-Ortiz (2018), ISO 31000 (ABNT, 2018), ISO 

31004 (ABNT, 2015a), ISO 31010 (ABNT, 2012), ISO GUIDE 73 (ABNT, 2009), ISO 

14000 (ABNT, 2015b), Rocha Júnior et al. (2014), Junqueira (2021), Kira e Fonseca 

(2020), Łuczak et al. (2021), Medina-Serrano et al. (2021), Olechowiski et al. (2016), 

Santos et al. (2017), Sedrez e Fernandes (2011), Simões e Rocha (2021) e Sousa 

(2018). Esses teóricos abordaram essa temática, apresentando os modelos e 

conceitos da gestão de riscos preconizados por normas nacionais e internacionais, 

bem como os processos e técnicas de avaliação de riscos. 

 

A revisão de literatura aqui desenvolvida contribuiu de modo significativo para a 

compreensão e contextualização desta investigação, possibilitando reflexões acerca 

das teorias sobre a construção do conhecimento científico. 

 

No próximo capítulo descrevem-se as metodologias utilizadas para atender aos 

objetivos da pesquisa. 
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3 Metodologia 

 

Descrevem-se neste capítulo os métodos utilizados para responder à pergunta de 

pesquisa e atingir os objetivos propostos e, adicionalmente, procurou-se direcionar de 

forma apropriada a prática do estudo e prover o entendimento a respeito da maneira 

como foi implementado. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Utilizando como referência as definições propostas por Collis e Hussey (2005) para o 

paradigma interpretativista, a presente pesquisa é descritiva, pois é usada para 

identificar e obter informações sobre a gestão de risco para responder a uma questão. 

Quanto ao processo, é qualitativa, dado que o método adotado envolve examinar e 

refletir as interações sociais, com a análise baseada na hermenêutica do pesquisador, 

para obter o entendimento de qual sistemática para avaliar riscos é a adequada ao 

contexto da empresa.  

 

Quanto ao resultado, o estudo é aplicado em virtude de buscar gerar conhecimento 

para futura utilização prática e dirigida a solucionar um problema. A lógica da pesquisa 

é indutiva, pois, apesar de o pesquisador ir a campo com um conjunto de construtos 

sobre o processo de avaliação de risco, o que se busca é encontrar o modelo mais 

adequado segundo a perspectiva das pessoas no âmbito pesquisado (Saccol, 2010). 

Como estratégia de pesquisa foi adotado estudo de caso único, como proposto por 

Yin (2003). A preferência por essa estratégia deu-se ao fato de o fenômeno estudado 

só encontrar resposta assertiva se estiver alinhado ao cenário e à cultura da 

organização no momento presente. Neste estudo, não foi possível dissociar o 

fenômeno de seu contexto na vida real. 

 

3.2 Unidade de análise 

 

A unidade de análise foi a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. 
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3.3 Unidade de observação 

 

A unidade de observação foi composta de oito funcionários da instituição que 

exerceram papéis relevantes na implementação da ferramenta de gestão de risco e 

que possuem conhecimento aprofundado nos temas que serão abordados no roteiro 

de entrevista. Também compõem a unidade de observação diversos documentos 

institucionais com informações sobre o tema em estudo. 

 

3.4 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Primeiramente, foi solicitada ao diretor a autorização para realizar a pesquisa nas 

dependências da empresa. No Anexo A encontra-se o documento com a aprovação. 

 

Depois, para a consecução dos objetivos propostos na pesquisa, procedeu-se à coleta 

de dados, que foi conduzida por meio de entrevista semiestruturada e pesquisa 

documental. 

 

Para coletar dados das pessoas, um roteiro de entrevista semiestruturado foi 

elaborado com perguntas abertas a serem respondidas de forma livre pelos 

entrevistados. Em consonância com Triviños (1987), a escolha dos questionamentos 

básicos apoiou-se nas teorias de interesse da pesquisa e ofereceram campo para 

novas interrogativas a partir das respostas dos informantes. A relação de perguntas 

do roteiro foi definida baseado nas questões que envolvem os objetivos específicos e 

constam na apresentação dos resultados deste estudo. 

 

A condução das entrevistas aconteceu de forma espontânea, conforme recomendado 

por Yin (2003). Assim, além das respostas às indagações predeterminadas no roteiro, 

os entrevistados também foram solicitados a dar opiniões a respeito de determinados 

assuntos relativos ao tema pesquisado. Ao final, eles forneceram tanto as suas 

percepções e interpretações dos itens questionados, quanto sugeriram fontes onde o 

pesquisador pudesse buscar evidências corroborativas. 

 



60 

 

A seleção dos entrevistados deu-se em função do nível de controle que cada indivíduo 

exercia sobre o processo de avaliação de risco a ser implementado. Tratando da 

implementação da gestão de risco em organizações, Fekete (2022, p. 43) alerta que: 

 

Nenhuma implementação do sistema pode ser eficiente se não for apoiada pela 
equipe afetada pelo processo. É por isso que, no início da implementação do 
sistema, deve-se selecionar o pessoal-chave que fornece controle contínuo, 
dando sua opinião, comentários, conselhos, feedback, a fim de estabelecer um 
sistema realmente personalizado para a organização em questão, apoiando o 
alcance das metas especificadas pela organização. 

 

Essa fase do estudo contou com a participação de oito convidados (diretores e 

lideranças da instituição) e as entrevistas aconteceram em julho e agosto de 2020. 

 

A pesquisa documental ocorreu em arquivos eletrônicos disponíveis em sistema de 

gestão de documentos informatizado no mesmo período das entrevistas. Foram 

consultados documentos do tipo relatório e, em maior número, documentos que 

padronizam os procedimentos de trabalho da IES. As informações obtidas nessa fonte 

serviram para corroborar, ou não, os achados as entrevistas e para indicar dados a 

serem confirmados nas entrevistas. Os documentos consultados constam na 

apresentação dos resultados deste estudo. 

 

3.5 Procedimentos para a análise de dados 

 

Utilizou-se a proposição de Yin (2003) para a análise de dados denominada 

adequação ao padrão. O padrão empírico teve como base a situação atual da IES em 

relação à identificação de riscos, construída a partir de entrevistas com a direção e 

lideranças de setores das áreas educacionais e assistenciais e pesquisa documental 

em procedimentos de trabalho. Já o padrão de base prognóstica foi determinado por 

meio das proposições obtidas no referencial teórico, tendo como principal referência 

o modelo conceitual para processo de avaliação de riscos da ISO 31000. As propostas 

para a ferramenta surgiram da comparação do padrão empírico com o de base 

prognóstica, da seguinte maneira: se a FCM-MG já tinha algo implementado que 

atendia ao padrão teórico, ele foi incluído na ferramenta de gestão para a avaliação 

do risco e se não, uma proposta foi oferecida para a construção da ferramenta, 

respaldada pelo referencial teórico. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e sua discussão à luz dos objetivos 

específicos. 

 

4.1 Apresentação dos resultados 

 

Os documentos consultados, as entrevistas realizadas e as propostas de técnicas, 

parâmetros e processos que compuseram a ferramenta para diagnosticar e tratar 

riscos são descritos neste capítulo. Essas propostas surgiram após a análise de 

comparação com o padrão. 

 

4.1.1 Caracterização da instituição 

 

Este estudo de caso foi realizado na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais 

(FCM-MG), instituição filantrópica com dois campi na cidade de Belo Horizonte. 

Fundada em 1950 e reconhecida por decreto em 1951, a faculdade oferece 

atualmente quatro cursos de graduação na área da saúde, a saber: Medicina, 

Fisioterapia, Enfermagem e Psicologia, além de especializações, residência médica e 

mestrado para os seus mais de 4.000 alunos (https://www.cmmg.edu.br/). 

 

Sendo a segunda escola de Medicina mais antiga do estado de Minas Gerais, em 

2017 o curso de Medicina foi avaliado com nota 5 pelo Ministério da Educação (MEC). 

A FCM-MG foi, ainda, a primeira faculdade a ofertar o curso de Fisioterapia no estado, 

que na atualidade também é conceituado com nota máxima pelo MEC (Nascimento, 

Sampaio, Salmela e Oliveiira, 2006). 

 
Em 1965, a faculdade passou a oferecer cursos de pós-graduação lato sensu, 

incluindo residências médicas (o primeiro do estado de Minas Gerais). O Centro de 

Pesquisa e Pós-Graduação (CPG) foi criado em meados dos anos 70, avançando 

gradualmente até chegar à sua estrutura atual (https://www.cmmg.edu.br/). 

 

A instituição opera uma série de programas de base comunitária em diferentes 

domínios da assistência médica, por meio dos quais oferece suporte local para o 
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Sistema Único de Saúde (SUS) na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre eles, 

o Programa de Internato Rural/Metropolitano atua no Programa Saúde da Família 

(PSF), que atinge populações carentes em áreas rurais de cidades mineiras 

(https://www.cmmg.edu.br/). 

 

O modelo educacional adotado pela FCM-MG (docente-assistencial) garante o 

acompanhamento dos alunos de seus cursos de graduação e pós-graduação nas 

atividades práticas acadêmicas por meio de estágios supervisionados em instituições 

de saúde conveniadas e em seu hospital universitário. A partir de 1990 a FCM-MG 

passou a contar com o Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM). Por meio de 

convênio firmado com o Governo do Estado de Minas Gerais a faculdade recebeu o 

tradicional Hospital São José, transformando-o no atual Hospital Universitário da 

Faculdade Ciências Médicas. Hoje em dia o hospital é instituição médica e acadêmica 

de referência, que destina 100% de seus leitos de internação, suas consultas 

ambulatoriais e exames complementares aos pacientes do SUS. Possui 239 leitos, 

sendo 28 de Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Realiza por mês em torno de 1.000 

internações, 1.000 cirurgias e 6.000 atendimentos ambulatoriais 

(https://www.hucm.org.br/o-hospital/hospital-escola/). 

 

A FCM-MG é mantida pela Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), que 

possui, segundo o artigo 4º de seu estatuto, personalidade jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, beneficente de assistência social, saúde e de cunho filantrópico, 

com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A mantenedora tem como 

finalidade geral: 

 

O desenvolvimento e a manutenção de atividades educacionais, Saúde, 
Assistência Social e pesquisa no campo das Ciências Exatas, Humanas e 
biológicas, para melhor contribuir no atendimento dos problemas sociais da 
comunidade, aperfeiçoamento educacional e tecnológico e científico (Empresa 
do estudo). 

 

Nos últimos anos a FCM-MG vem passando por um processo de crescimento como 

nunca se viu antes em sua história. Em 2012 foi dado início às obras que ampliaram 

seu edifício-sede 22.700 m2. Depois disso seguiram-se o aumento do número de 

vagas na Medicina, a absorção de uma clínica de olhos, a inauguração do Teatro 
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Feluma, da Editora Universitária, do Centro de Memórias, da clínica odontológica para 

o curso de pós-graduação em Odontologia e, mais recentemente, de seu Campus II 

(https://www.hucm.org.br/o-hospital/hospital-escola/). 

 

Segundo fala dos próprios dirigentes da instituição, esse crescimento em 

infraestrutura precisa ser acompanhado de mais profissionalização de sua gestão, 

justificando então a busca da certificação ISO 9001 pela IES em 2016 e a adoção das 

práticas de governança corporativa, que também justificam o interesse da FCM-MG 

em buscar a implantação da gestão de riscos corporativos em seus negócios. O Setor 

da Qualidade, que já existia no HUCM desde 2012 e que foi ampliado em 2015 para 

estender a certificação ISO 9001 a todos os negócios, é o responsável por comandar 

a implementação de um processo de avaliação de riscos na FCM-MG. 

 

4.1.2 Caracterização dos respondentes 

 

Dos oito participantes, quanto ao sexo, cinco eram mulheres e três, homens. A 

formação acadêmica de três era a Enfermagem, uma era fisioterapeuta, dois médicos, 

uma administradora e um administrador, contador e economista. O cargo de diretor 

era ocupado por três (geral, da faculdade e do hospital), quatro eram coordenadoras 

(dos setores Qualidade, Pesquisa e Extensão, Unidade de Internação e Núcleo de 

Segurança do Paciente) e um era analista da qualidade. O diretor geral atua na 

instituição há dezoito anos. Os diretores da faculdade e do hospital há seis anos. A 

coordenadora da Pesquisa e Extensão doze anos, a da Qualidade dez anos, da 

Unidade de Internação oito anos, do NSP quatro anos e a analista da qualidade quatro 

anos também. Como se pode ver, todos possuíam tempo de casa suficiente para 

conhecer muito bem os processos e a cultura organizacional. 

 

4.1.3 Caracterização do contexto da FCM-MG para a gestão de risco 

 

Aqui são apresentados os parâmetros internos e externos que devem ser 

considerados ao se propor uma ferramenta de gestão para o processo de avaliação 

de riscos. Proposições desse tipo só encontram êxito se alinhadas à situação atual 

dos fatores cultural, social, regulatório, político, financeiro, partes interessadas, 

estrutura de governança e da capacidade dos recursos (humanos, de capital, 
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tecnológico, etc.) da organização. Avaliar e compreender o contexto organizacional 

antes de iniciar a estruturação da gestão de risco é necessário, uma vez que ele 

influencia significativamente sua concepção. Para conhecer esses parâmetros, 

recorreu-se às técnicas de coleta de dados pesquisa documental e entrevista com três 

diretores e uma coordenadora da instituição. A Tabela 4 apresenta dados da pesquisa 

documental. 

 

Tabela 4  

Pesquisa documental da caracterização do contexto 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

A Tabela 4 mostra que a escolha do documento a ser consultado se deu em função 

da possibilidade de ele conter informação que pudesse contribuir com a resposta da 

pergunta do roteiro de entrevista. Dessa forma, foi possível confrontar os achados da 

análise documental com as falas dos respondentes. 

 

A consulta ao documento cadeia de valor mostrou o propósito organizacional por meio 

da missão, visão e valores. A missão é expressa como “impulsionar o 

desenvolvimento social e a qualidade de vida por meio da educação, saúde, ciência e 

tecnologia”. A visão foi determinada para cada negócio, sendo a da faculdade 

“consolidar-se nacionalmente como uma faculdade de excelência na formação de 

profissionais de saúde conectados às demandas da sociedade”; a da mantenedora 

“ser referência nacional em educação, saúde, ciência e tecnologia, por meio de 

serviços de qualidade, representada por marcas fortes e propostas inovadoras”; e a 

do hospital “ser um hospital universitário 100% SUS de excelência em gestão, 

Objetivo específico: compreender o contexto organizacional com foco no gerenciamento de 
riscos 

Pergunta 
Documento 
consultado 

Informação consultada 

Quais pontos fortes, fracos, oportunidades 
e ameaças identificados para o processo 
de gestão de riscos? 

Documento do 
planejamento 
estratégico 

Pontos fortes, fracos, 
oportunidade e ameaças 

 

De que forma a direção demonstra seu 
comprometimento com a gestão de riscos? 

 

Cadeia de valor Propósito organizacional: 
missão, visão e valores 

Mapa estratégico Objetivos estratégicos 

Como as autoridades, responsabilidades e 
responsabilizações para os papéis 
pertinentes à gestão de riscos são 
atribuídas e comunicadas a todos os níveis 
da organização? 

Manual da Qualidade 
 

Partes interessadas e 
mapas de processo 

Organograma 
 
 

Cargos e respectivas 
hierarquias 
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reconhecido pelo modelo de assistência plena e formação integral” (Empresa do 

estudo). 

 

Os valores são expressos por meio de frases que transmitem a mensagem de valor: 

a) como uma família; b) de mestre para discípulo; c) preocupados com as pessoas; d) 

com garra; e) sendo o melhor que podemos ser; f) na prática. Nos enunciados que 

representam o propósito organizacional não fica claro o comprometimento da direção 

com o processo de gestão de risco, porém essa impressão se desfaz ao consultar o 

mapa estratégico no qual se encontra o desdobramento de como as visões 

anteriormente enunciadas serão alcançadas. Na perspectiva aprendizado e 

crescimento do mapa estratégico consta o objetivo “desenvolver nas pessoas a cultura 

de foco no cliente, em resultado, mentalidade de risco, criatividade e inovação”. A 

mentalidade de risco visa incentivar os funcionários da empresa a pensar sobre riscos 

em suas ações. E na perspectiva de processos internos dois objetivos se destacaram, 

que são “gerenciar o conjunto de riscos” e “fornecer produtos e serviços seguros”. 

 

A consulta ao documento do planejamento estratégico trouxe mais uma informação 

relevante para o processo de avaliação de risco, que é a forte regulamentação a que 

está sujeita a FCM-MG. Por atuar em um nicho de mercado específico, cursos para a 

área da saúde, o peso das regulamentações é maior pelo fato de a instituição ter que 

atender tanto às exigências do Ministério da Educação (MEC) quanto às do Ministério 

da Saúde (MS) e Vigilância Sanitária (VISA). 

 

O Manual da Qualidade contém o registro das partes interessadas com seus 

respectivos requisitos, porém eles não deixam claro quais responsabilidades que cada 

um deles possui na gestão de risco. Isso mostrou a necessidade dessa definição para 

atender à ISO 31000. Outra informação relevante encontrada no Manual da Qualidade 

foi a existência do mapeamento de todos os processos de trabalho. A falta de 

processos mapeados é um dos principais dificultadores da implantação da gestão de 

risco, pois eles são o ponto de partida para o levantamento dos riscos. O fato de a IES 

ser certificada ISO 9001 contribuiu para a existência dessa força e facilitou a 

realização da presente pesquisa. Caso os mapeamentos não existissem, esse 

certamente seria um dos objetivos deste trabalho. Foram observados 
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aproximadamente 80 mapas, todos com suas inter-relações e interdependências com 

outros processos de trabalho definidas. 

 

A Tabela 5 disponibiliza os resultados das entrevistas realizadas para caracterizar o 

contexto organizacional. 

 

Tabela 5  

Entrevista da caracterização do contexto 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Os principais pontos discutidos durante a entrevista encontram-se na Tabela 5. Fatos 

observados na análise documental também apareceram durante as entrevistas, como 

o ponto forte processos mapeados, os objetivos estratégicos voltados para a gestão 

do risco e a forte regulamentação do negócio. Este último, apesar do peso, foi 

considerado pelos entrevistados uma oportunidade, já que a IES se mantém em dia 

com as obrigações em todas as esferas de governo. Possui nota 4 ou 5 em todos os 

cursos, mantém as certidões negativas do Ministério Público e tem alvará da VISA em 

seus serviços de saúde e o credenciamento do MS para a residência médica. Para o 

Objetivo específico: compreender o contexto organizacional com foco no gerenciamento de 
riscos 

Pergunta Respondentes Tópicos das respostas 

Quais pontos fortes, 
fracos, oportunidades e 
ameaças identificados 
para o processo de 
gestão de riscos? 

Diretor geral 
Diretor da faculdade 
Diretor do hospital 
Coordenadora da qualidade 

Certificação ISO 9001 
Forte regulamentação do negócio 
Cultura de qualidade 
Processos mapeados 
Falta de método para a gestão de risco 

De que forma a direção 
demonstra seu 
comprometimento com 
a gestão de riscos? 
 

Diretor geral 
Diretor da faculdade 
Diretor do hospital 
Coordenadora da qualidade 
 

Disponibilizando recursos (materiais, 
humanos e financeiros) para a 
implementação da gestão de riscos 
Explicitando em sua estratégia o 
engajamento com a gestão de risco 

Qual será o escopo da 
avaliação de riscos? 
 
 

Diretor geral 
Diretor da faculdade 
Diretor do hospital 
Coordenadora da qualidade 

Processos táticos e operacionais 
Na estratégia já existe método. 
 
 

Como as autoridades, 
responsabilidades e 
responsabilizações para 
os papéis pertinentes à 
gestão de riscos são 
atribuídas e 
comunicadas a todos os 
níveis da organização? 

Diretor geral 
Diretor da faculdade 
Diretor do hospital 
Coordenadora da qualidade 
 
 
 
 

Por meio da atribuição de papéis aos 
funcionários, com foco na gestão de 
risco. 
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processo de avaliação de risco, todas as legislações pertinentes foram consultadas, 

para que a ferramenta incorporasse as exigências das partes interessadas, 

principalmente as de segurança do paciente que tem um conjunto maior de requisitos 

legais. 

 

Durante a entrevista o diretor geral reforçou em várias ocasiões a necessidade do 

estabelecimento de uma metodologia sistematizada para gerenciar o conjunto de 

riscos e de como essa prática pode melhorar o nível de governança da instituição, que 

no momento busca alcançar seus objetivos tratando adequadamente as incertezas e 

promovendo comportamento íntegro. Já os diretores da faculdade e do hospital 

ressaltaram a importante contribuição que a sistematização da avaliação de riscos 

trará às práticas já existentes de segurança e que isso corrobora o objetivo estratégico 

de fornecer produtos e serviços cada vez mais seguros. 

 

Após constatar comprometimento da instituição na esfera estratégica, o foco voltou-

se para a determinação do escopo da gestão de riscos, que não estava definido no 

momento da entrevista. Os diretores concordaram que o processo de avaliação a ser 

implementado deve cumprir o seu propósito de auxiliar as lideranças no processo de 

decisão em âmbito tático e operacional. Em termos estratégicos já existe uma prática 

aplicada na elaboração do planejamento estratégico. O diretor da faculdade ressaltou 

a importância de se observarem os requisitos da norma ISO 9001 nesse processo, 

uma vez que a FCM-MG, sua mantenedora e o hospital universitário são certificados. 

O diretor do hospital solicitou observância ao que já existe, tanto de atividades 

relativas à segurança do paciente já implantadas no hospital quanto da legislação 

existente sobre esse tema. Por fim, todos concordaram que, devido à grande interface 

e interdependência dos três institutos (faculdade, mantenedora e hospital), o ideal é 

que haja uma única ferramenta de gestão para avaliação de riscos que possa ser 

utilizada em todos os negócios.   

 

O passo seguinte foi atribuir os papéis pertinentes à gestão de riscos, determinando 

as autoridades, responsabilidades e responsabilizações. Como esse processo é novo 

para a faculdade, durante a entrevista com os diretores os papéis foram atribuídos. 

Para isso, houve consulta aos organogramas dos três institutos. Na composição da 

primeira linha estão os líderes de setores (gerentes, coordenadores e/ou 
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supervisores). Eles serão os responsáveis por identificar, analisar, avaliar e tratar os 

riscos, já que os processos de trabalho, sistemas e controles estão sob sua orientação 

e responsabilidade. São também responsáveis por comunicar os resultados da gestão 

de riscos a todos os interessados.  

 

A segunda linha será exercida pelos funcionários do Setor da Qualidade, que é 

corporativo (atende aos três institutos) e dará suporte aos da primeira linha, 

fornecendo conhecimentos específicos relacionados à gestão de risco. Isso inclui a 

definição do procedimento de avaliação de risco que será adotado. Também serão 

responsáveis (funcionários do Setor da Qualidade) por garantir o reporte do 

desempenho do sistema de risco à direção.  

 

Por fim, a terceira linha será ocupada também pelo Setor da Qualidade, que 

monitorará, por meio de auditorias realizadas por pessoal interno ou por terceiros 

contratados, a eficiência e eficácia do sistema de riscos implantado, fornecendo 

avaliações independentes do processo de avaliação de riscos. 

 

Durante a entrevista os diretores foram informados a respeito da necessidade de 

definição das responsabilidades das partes interessadas em relação à gestão de risco, 

identificada na análise documental. Imediatamente eles concordaram em estabelecer. 

A Tabela 6 sintetiza as definições. 
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Tabela 6   

Partes interessadas do processo de avaliação de risco 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

Parte interessada Requisito 
Forma de contribuição à 

avaliação de risco 

Cliente estudante 
 
 
 
 
 

Infraestrutura que favoreça o aprendizado. 
Currículo do curso que atenda à demanda 
do mercado de trabalho. 
Atendimento com cortesia e resolutividade. 
Docentes com boa didática em sala de aula 
e atualizados profissionalmente. 

Relato de eventos ocorridos 
 
 
 
 
 

Cliente paciente 
 
 
 

Atendimento humanizado. 
Agilidade no atendimento. 
Resolutividade nos procedimentos. 
Segurança na assistência prestada. 

Relato de eventos ocorridos 
 
 
 

Cliente fonte 
pagadora: Secretaria 
Municipal de Saúde 
 

Cumprimento do contrato de prestação do 
serviço assistencial. 
 
 

Relato de eventos ocorridos 
Disponibilização dos 
requisitos técnicos e legais 
para a prestação do serviço 

Conselho Deliberativo 
 
 

Sustentabilidade da FCM-MG. 
Feedback do desempenho da gestão de 
riscos. 

Disponibilização de recursos 
 
 

Conselho Diretor 
 
 

Excelência na gestão e controles internos. 
Feedback do desempenho da gestão de 
riscos. 

Disponibilização de recursos 
 

Diretores dos 
institutos 

Feedback do desempenho da gestão de 
riscos. 

Disponibilização de recursos 

Órgão regulador: 
Ministério Público 
 

Atendimento às legislações pertinentes ao 
negócio. 
 

Disponibilização dos 
requisitos técnicos e legais 
para a prestação do serviço 

Órgão regulador: 
VISA municipal 
 

Atendimento às legislações pertinentes ao 
serviço de saúde. 
 

Disponibilização dos 
requisitos técnicos e legais 
para a prestação do serviço 

Órgão regulador: 
MEC/SINAES/CAPES 
 

Atendimento aos requisitos do processo 
nacional de avaliação das instituições de 
educação superior. 

Disponibilização dos 
requisitos técnicos e legais 
para a prestação do serviço 

Fornecedores 
 
 

Recebimento de feedback a respeito de 
suas contribuições ao processo de gestão. 
 

Informações sobre produtos 
ou serviços, solicitadas por 
funcionário da FCM-MG  

Funcionários líderes 
de setores 
 
 
 
 

Recebimento de conhecimentos específicos 
relacionados à gestão de risco. 
 
 
 
 

Identificação, análise, 
avaliação e tratamento de 
riscos. 
Reporte, à direção e 
operação, da eficácia do 
gerenciamento do risco. 

Funcionários de nível 
operacional 
 
 

 
Recebimento de: conhecimentos 
específicos relacionado à gestão de risco; 
feedback do desempenho da gestão de 
riscos. 

Cumprimento das diretrizes 
do processo de avaliação de 
riscos. 
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Consultar e informar às partes interessadas listadas na Tabela 6 faz com que elas 

compreendam os objetivos da gestão de riscos e possam contribuir com seus 

conhecimentos e pontos de vista na tomada de decisão. As premissas referidas na 

coluna Requisitos já compõem as primeiras informações de consulta das partes 

interessadas e as apresentadas na coluna Forma de contribuição representam as 

comunicações que são necessárias durante a execução do processo de avaliação de 

risco. 

 

4.1.4 Identificação de riscos 

 

Neste subitem aborda-se uma proposta para a busca, o reconhecimento e a descrição 

de eventos aos quais a FCM-MG está exposta. Esse é o propósito da fase de 

identificação de riscos, também conhecida na IES como inventário de riscos. Para a 

construção do padrão de base empírica recorreu-se às técnicas de coleta de dados 

pesquisa documental e entrevista com quatro coordenadoras da instituição. A Tabela 

7 contém dados da pesquisa documental. 
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Tabela 7   

Pesquisa documental da identificação de riscos 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Os documentos listados na Tabela 7 foram os consultados para identificar se a FCM-

MG já tinha algum procedimento de identificação de riscos. A análise dos documentos 

mostrou que nenhum atendia completamente ao recomendado pela ISO 31000. 

 

Há uma rotina institucionalizada no sistema de gestão da qualidade (PRS-SGQ-001 – 

Gestão de relatos de melhoria) que promove uma discussão para levantamento das 

causas que levaram uma falha a acontecer, para posterior tomada de ação, com o 

intuito de prevenir sua repetição. Ela é um requisito da ISO 9001, cuja certificação a 

IES possui. Nos documentos dos processos assistenciais (PSP-HUCM-001 Plano de 

segurança do paciente – Hospital Universitário Ciências Médicas – e PLC-CSDP-002 

Objetivo específico: identificar como os riscos serão encontrados e reconhecidos na 
instituição, a partir do contexto organizacional 

Pergunta Documento consultado Informação consultada 

Existe algum processo para 
encontrar, reconhecer e registrar 
riscos? 

PRS-SGQ-001 Gestão de 
relatos de melhoria 

Como são identificadas as causas 
de não conformidades 

Mapa de processo dos 
setores Unidade de 
Internação e Pesquisa e 
Extensão 
 

Entradas dos processos, saídas 
necessárias, sequência e interação 
dos processos, requisitos para 
monitoramento e controle do 
processo 

PSP-HUCM-001 Plano de 
segurança do paciente 
 

Como são identificados os eventos 
adversos na prestação da 
assistência  

PLC-CSDP-002 Protocolo 
de prevenção de lesões e 
cuidados 

Como são identificadas, 
preventivamente, as chances de um 
paciente sofrer um evento adverso 

Quais técnicas para identificação 
de riscos é a mais apropriada ao 
contexto organizacional 
(considerando qualificação de 
pessoas, ferramentas disponíveis, 
disponibilidade de tempo), na 
visão dos responsáveis pela 
liderança/execução do processo? 

PRS-SGQ-O21 
Ferramentas da 
qualidade 
 
 
 
 
 

Ferramentas da qualidade que já 
são utilizadas pela organização 
 
 
 
 
 
 

Como determinar as 
consequências para estabelecer 
a gravidade? (Como é feito hoje? 
O que será mais apropriado 
considerando a qualificação das 
pessoas?) 
 
 

PRS-SGQ-001 Gestão de 
relatos de melhoria 
 
 

Como são tratadas as 
consequências das não 
conformidades identificadas nos 
processos. 

PLC-CSDP-010 
Notificação e 
monitoramento de 
incidentes 

Como é feito o acompanhamento 
das consequências, para o paciente, 
dos eventos adversos 
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Protocolo de prevenção de lesões e cuidados) foram observadas rotinas que se 

aproximaram mais do esperado para a identificação de riscos.  

 

A pesquisa documental realizada também revelou que os processos para execução 

do trabalho encontram-se formalizados em documentos denominados mapas de 

processo, no software de gestão da qualidade. Esses mapas incluem as entradas 

requeridas, saídas necessárias, sequência e interação dos processos, requisitos para 

monitoramento e controle, recursos necessários, além dos cargos com 

responsabilidade e autoridade sobre os processos. 

  

Na Tabela 8 resumem-se as respostas dadas às perguntas do roteiro de entrevista 

para identificar se há na instituição processos de identificação de riscos que atendam 

ao preconizado pela ISO 31000. 

 

Tabela 8   

Entrevista da identificação de riscos 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Para a primeira pergunta a coordenadora da qualidade citou o relato de melhoria, cujo 

documento descrevendo o procedimento também foi analisado. No aprofundamento 

da entrevista concluiu-se que, apesar de contribuir para a mentalidade de risco, a 

Objetivo específico: identificar como os riscos serão encontrados e reconhecidos na 
instituição, a partir do contexto organizacional 

Pergunta Respondentes Tópicos das respostas 

Existe algum processo para 
encontrar, reconhecer e registrar 
riscos? 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora da unidade de 
internação 
Coordenadora da pesquisa e 
extensão 
Coordenadora do NSP 

Relatos de melhoria 
Notificação de incidentes 
Checklists de prevenção 

Mapas de processo 

Quais técnicas para identificação de 
riscos é a mais apropriada ao 
contexto organizacional 
(considerando qualificação de 
pessoas, ferramentas disponíveis, 
disponibilidade de tempo), na visão 
dos responsáveis pela 
liderança/execução do processo? 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora da unidade de 
internação 
Coordenadora da pesquisa e 
extensão 
Coordenadora do NSP 

Brainstorming 
Diagrama de causa e 

efeito 

Como determinar as consequências 
para estabelecer a gravidade? (como 
é feito hoje? O que será mais 
apropriado considerando a 
qualificação das pessoas?) 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora da unidade de 
internação 
Coordenadora da pesquisa e 
extensão 
Coordenadora do NSP 

Diagrama de causa e 
efeito 
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prática não cumpre o requisito, pois parte de um evento pontual já ocorrido. Não se 

constitui de um processo que previne a ocorrência do evento, como sugerido pela ISO 

31000, mas sim sua repetição. Essa rotina é complementar a um processo de 

avaliação de risco. Enquanto este busca prevenir que falhas aconteçam, o tratamento 

da falha objetiva evitar que ela se repita. 

 

A coordenadora do NSP citou os checklists de prevenção de eventos adversos e 

explicou que, ao admitir um paciente para internação, a enfermagem faz levantamento 

dos possíveis riscos a que o paciente está sujeito. São avaliados sinais para prevenir 

possibilidade de queda, identificação errada, autoextermínio, entre outros. Durante a 

internação também é feita a identificação de riscos de infecção, formação de úlcera 

por pressão, de prescrição, uso e administração errada de medicamentos. Embora se 

aproximem do sugerido pela literatura para a realização do inventário de risco, essas 

práticas são aplicadas a situações pontuais dos serviços assistenciais e não aos 

processos como um todo, conforme predeterminado pela direção da IES no 

estabelecimento do contexto. Dessa forma, essas rotinas se tornam também 

complementares a um processo de avaliação de riscos mais abrangentes. Apesar 

disso, as experiências foram valiosas e serviram de embasamento para determinar a 

forma institucional de levantamento dos riscos para todos os processos. 

 

Em relação aos mapas de processo, houve relato das respondentes de 

reconhecimento da sua importância para o entendimento do propósito do setor, seu 

funcionamento e para a avaliação de desempenho. E que eles contêm o conjunto de 

informações ideal para levantamento dos riscos, pois norteia o pensamento dos 

responsáveis pela execução, que aqui também são denominados gestores de risco. 

 

Para a segunda e terceira perguntas as respondentes citaram as técnicas 

brainstorming e diagrama de causa e efeitos que elas utilizam para tratar as falhas 

identificadas no processo de relato de melhoria e de tratamento de eventos adversos.  

Outro assunto relevante discutido foi sobre a IES não possuir um software para a 

gestão de riscos. Por isso a ferramenta de gestão para avaliação de riscos 

organizacionais, denominada pela FCM-MG como matriz de risco, será construída no 

software Excel e compilará as diversas informações relativas à gestão de risco para a 

tomada de decisão. 
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4.1.4.1 Proposta para a etapa de identificação dos riscos 

 

A técnica para a identificação de riscos que se mostrou mais apropriada às 

necessidades da FCM-MG foi o brainstorming, por se tratar de uma prática já utilizada 

pela IES em outras rotinas. Essa é uma técnica de fácil absorção e, 

consequentemente, de prática. Buscou-se utilizar uma ferramenta mais simples, pois 

a maturidade dos funcionários em gestão de risco ainda é inicial. 

 

Para a execução do levantamento dos riscos há três atores principais. O gestor de 

risco, que é também a liderança da área, que tem visão sistêmica dos processos no 

setor e que conhece os controles existentes, pontos fortes e fracos. Ele é a figura 

principal e tem a última palavra nos momentos de indecisão. O segundo ator é 

composto de um grupo de funcionários selecionados pelo gestor de risco, que 

auxiliará nos levantamentos de eventos mais operacionais. Por último, um funcionário 

do Setor da Qualidade no papel de facilitador do brainstorming e por auxiliar os demais 

atores no conhecimento necessário para execução de todas as etapas do processo 

de avaliação de riscos. O gestor de risco e seus funcionários contribuem com o 

conhecimento do processo e o colaborador do Setor da Qualidade com a 

compreensão da técnica para a consecução da avaliação de risco. 

 

Em termos de procedimento, por meio de um workshop com os atores descritos 

anteriormente, para cada uma das atividades do mapa de processo é realizada uma 

rodada do brainstorming. A pergunta básica que inicia a linha de pensamento dos 

participantes é: quais eventos que se acontecerem ou quando acontecem na 

execução da referida atividade atrasam, reduzem, evitam ou impossibilitam o alcance 

do objetivo do processo? Seguem-se então as contribuições individuais sem crítica, 

com o intuito de coletar o maior número de eventos para, no final da rodada, haver 

consenso sobre aquelas que formarão a lista de riscos que será utilizada nas próximas 

etapas da avaliação. Caso seja necessário, o facilitador ou os participantes podem 

levar uma lista prévia de eventos comuns, listados na literatura da área, para favorecer 

a atividade. 
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4.1.5 Critérios e métodos para a avaliação de riscos 

 

O objetivo deste subitem é apresentar propostas de parâmetros para mensurar se os 

riscos identificados estão consistentes com o apetite ao risco da FCM-MG, ou seja, se 

o peso do risco está alinhado com o que ela está preparada para buscar, assumir ou 

reter. Para a construção do padrão de base empírica recorreu-se às técnicas de coleta 

de dados pesquisa documental e entrevista com duas coordenadoras e uma analista 

da instituição. Somente elas possuíam conhecimento prévio da norma ISO 31000, o 

que era necessário para as respostas do roteiro de entrevista dessa etapa. A Tabela 

9 documenta dados da pesquisa documental. 

 

Tabela 9   

Pesquisa documental da identificação dos critérios e métodos 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

No documento PLC-CSDP-010 Notificação e monitoramento de incidentes há um 

quadro com grau do dano com as opções leve, moderado, grave e óbito. Ele é utilizado 

para classificar a gravidade do dano que um evento causou no paciente. 

 

O Manual da Qualidade cita diversos tipos de controles que são aplicados durante a 

execução dos processos de trabalho. Esse documento cita esses controles de 

maneira mais genérica, por isso outros documentos denominados procedimentos 

operacionais padrão (POP) foram consultados para averiguar em mais detalhes como 

são executados. Constatou-se que a instituição possui muitas barreiras de controle 

nos processos para evitar que falhas aconteçam, como dupla checagem, testes 

laboratoriais, listas de verificação e sinais visuais e sonoros, entre outros. 

 

Objetivo específico: identificar critérios e métodos pelos quais os riscos identificados serão 
analisados, a fim de que se conheça a sua magnitude 

Pergunta Documento consultado Informação consultada 

Há na instituição alguma forma de 
medir a gravidade das falhas, 
quando acontecem? 

PLC-CSDP-010 Notificação e 
monitoramento de incidentes 

Graus de dano ao paciente que 
sofre um evento adverso 
 

Há práticas de controle de riscos 
estabelecidas? 
 
 
 

Manual da qualidade 
 

Tipos de controle que são 
executados na instituição 

Vários procedimentos 
operacionais padrão (POP) 
 

Barreiras ou práticas de 
controle existentes nos 
processos 
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O resumo das respostas dadas às perguntas do roteiro de entrevista para identificar 

se há critérios e métodos já utilizados pela instituição para estabelecer a magnitude 

dos riscos pode ser visto na Tabela 10. 

 

Tabela 10   

Entrevista da identificação de critérios e métodos 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

A análise tanto dos dados coletados na pesquisa documental quanto nas entrevistas 

apurou que não há parâmetros que possam ser usados integralmente na 

padronização dos critérios para a análise de riscos. As entrevistadas relataram que as 

tipologias de risco praticadas na instituição são somente a assistencial e a ocupacional 

e que não há formas de medir probabilidade de ocorrência de eventos. 

 

Durante a entrevista a coordenadora do NSP apresentou a escala de gravidade para 

classificar o grau do dano que um evento causa no paciente, vista na pesquisa 

documental. A análise acusou a possibilidade de adaptar essa escala aos processos 

educacionais, incluindo o termo catastrófico no de óbito para servir aos propósitos de 

áreas não assistenciais. Utilizar ao máximo o que a instituição já tem contribui muito 

para a adesão à ferramenta no futuro. 

 

4.1.5.1 Proposta para a etapa de identificação de critérios e métodos 

 

Entre as técnicas sugeridas pela ISO/IEC 31010 para a determinação de critérios para 

avaliar a significância de riscos, a que se mostrou mais apropriada à situação da FCM-

Objetivo específico: identificar critérios e métodos pelos quais os riscos identificados serão 
analisados, a fim de que se conheça a sua magnitude 

Pergunta Respondentes Tópicos das respostas 

Existe alguma tipologia de risco 
utilizada pela instituição? 
 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora do NSP 
Analista da qualidade 

Assistencial 
Ocupacional 
 

Há alguma forma de medir a 
probabilidade de um evento 
acontecer? 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora do NSP 
Analista da qualidade 

Não existe 
 
 

Há formas de medir a gravidade 
de um evento, quando ele 
acontece? 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora do NSP 
Analista da qualidade 

Há definições de grau de dano 
para eventos adversos 
assistenciais 

Há práticas de controle de riscos 
estabelecidas? 
 

Coordenadora da qualidade 
Coordenadora do NSP 
Analista da qualidade 

É uma prática comum e bastante 
disseminada na instituição 
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MG e que é mais utilizada nos trabalhos científicos publicados foi a matriz de 

probabilidade e consequência. Essa escolha foi validada pela equipe de trabalho do 

Setor da Qualidade, responsável pela implantação do procedimento de avaliação de 

riscos e pela direção da instituição. Outro fator que determinou sua escolha é que ela 

pode promover a priorização dos riscos que necessitam de mais atenção no momento. 

Como se acredita que em um primeiro ciclo de inventário de riscos o número de 

eventos seja alto, a priorização torna-se um ponto forte da técnica. 

 

Para a construção da matriz de probabilidade e consequência, alguns parâmetros 

foram estabelecidos com base na FCM-MG, como sugere a técnica. O primeiro foi a 

alteração do termo consequência para gravidade. Essa mudança deve-se ao fato de 

o termo consequência já ser utilizado pela IES com outro significado em ferramentas 

de gestão existentes e também pela denominação gravidade ter uso frequente na área 

de saúde como sinônimo do que a consequência representa na matriz sugerida pela 

ISO/IEC 31010. Em seguida, houve a elaboração do que a IES optou por denominar 

natureza do risco.  
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Tabela 11    

Natureza do risco 

Natureza Descrição 

Assistencial 
 

Eventos que afetam os objetivos do cuidado, recuperação e preservação da 
saúde e segurança dos pacientes. 

Ocupacional 
 
 
 

Eventos que levam o trabalhador a sofrer algum dano resultante de suas 
atividades profissionais, ou seja, são acidentes ou doenças a que estão 
expostos os trabalhadores no exercício do seu trabalho ou por motivo da 
ocupação que exercem. 

Ambiental 
 

Eventos que impactam o meio ambiente, causados por condutas ou atividades 
de pessoas físicas ou jurídicas, culposa ou não. 

Jurídico 
 
 

Eventos que geram processos jurídicos de monta variável, notificações ou 
alertas legais, que constituam infração legal de qualquer monta ou que possam 
levar à cassação da licença de funcionamento ou alvará sanitário. 

Econômico-financeiro 
 
 

Possibilidade de agravos à saúde financeira da empresa advindo da utilização 
inadequada de recursos, gerando perdas ou aumentos desnecessários dos 
custos. 

Mercado/ Imagem 
 
 

Eventos que levam a instituição a ter seu nome desgastado, seja no ambiente 
interno ou no mercado ou com autoridades, em razão de publicidade negativa, 
verdadeira ou não. 

Operacional 
 
 

Eventos não assistenciais que atrasam, dificultam ou impedem o alcance dos 
objetivos do processo. São normalmente associados à falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou sistemas. 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

A natureza do risco consiste numa forma de classificar o evento permitindo sua 

agregação de forma organizada e de acordo com a sua natureza. Essa classificação 

é necessária para determinar a gravidade mais à frente. Na Tabela 11 estão 

estabelecidas as naturezas de risco que serão levantadas durante o processo de 

avaliação de riscos da FCM-MG (assistencial, ocupacional, ambiental, jurídica, 

econômico-financeira, marcado/imagem e operacional) com suas respectivas 

descrições.  

 

A partir da natureza do risco foi possível definir parâmetros para estimar a gravidade. 

Na FCM-MG a escala de gravidade foi estabelecida considerando-se quatro graus de 

impacto por natureza do risco, conforme apresentado na Tabela 12.  

 

Tabela 12    

Graus de impacto de uma ocorrência 

Descritor Leve Moderado Grave Óbito/ Catastrófico 

Nível 25 50 75 100 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 
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Na Tabela 12 há uma escala semiquantitativa para a gravidade, combinando um grau 

de significância descritivo (leve, moderado, grave, catastrófico) a uma classificação 

numérica (25, 50, 75 e 100). 

 

Em seguida, para cada grau de impacto das naturezas do risco (assistencial, 

ocupacional, ambiental, jurídico, econômico-financeiro, mercado/imagem e 

operacional) foi definido um conceito para auxiliar os gestores de risco na seleção do 

grau de impacto mais apropriado. A Tabela 13 apresenta os conceitos. 
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Tabela 13   

Níveis de gravidade por natureza de risco 

Descritor Nível 

Natureza de risco 

Assistencial Ocupacional Ambiental Jurídico 
Econômico/ 
Financeiro 

Mercado/ Imagem Operacional 

Leve 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
  

Lesões com 
danos mínimos 

 
 
  

Lesões com 
danos mínimos 

 
 
  

Efeitos 
menores no 

meio 
ambiente 

  

Notificações 
extrajudiciais, alertas de 
órgão regulamentador/ 

fiscalizador ou de 
clientes sem abertura de 

processo 

Pequenos desvios de 
resultados que não 

afetam o alcance dos 
objetivos 

  

Divulgação limitada 
ao setor que 

ocorreu 
 
  

Não impede a 
realização do 

processo 
 
  

Moderado 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
  

Lesões levam 
incapacidade 
temporária 

 
  

Lesões levam 
incapacidade 
temporária 

 
  

Efeitos 
moderados 

no meio 
ambiente 

  

Causas jurídicas 
menores (menor valor 

financeiro) 
Não conformidades 

menores em relação à 
regulamentação. 

Desvios de 
resultados 

intermediários que 
impedem o alcance 

dos objetivos por 
períodos curtos 

Divulgação interna 
 
 
 
  

Dificulta a 
realização do 

processo. 
 
  

Grave 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
  

Lesões levam à 
incapacidade 

definitiva 
 
  

Lesões levam à 
incapacidade 

definitiva 
 
  

Efeitos 
ambientais 

graves 
 
  

Causas jurídicas maiores 
(maior valor financeiro) 

Não conformidades 
maiores em relação à 

regulamentação.  

Grandes desvios de 
resultados que 

impedem o alcance 
de vários objetivos 

por tempo 
prolongado 

Divulgação externa, 
não envolvendo 

canais de 
comunicações de 
grande alcance  

Dificulta e/ou 
impede o alcance 
dos objetivos do 

processo 
  

Óbito/ 
Catastrófico 

 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
  

Morte 
 
 
 
 
  

Morte 
 
 
 
 
  

Dano 
irreversível 

 
 
 
  

Processos e multas 
significativas. 

Litígios incluindo ações 
múltiplas. 

Perda de alvará 
sanitário, licença de 

funcionamento 

Desvios de 
resultados que 
inviabilizam a 

continuidade do 
negócio 

  

Divulgação externa 
envolvendo canais 
de comunicação de 

grande alcance 
 
  

Dificulta e/ou 
impede o alcance 
dos objetivos do 

processo e impacta 
outros processos 

  

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 
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A Tabela 13 expõe as escalas de consequência (leve, moderada, grave e 

óbito/catastrófica) com suas respectivas definições para cada tipo de natureza de risco 

(assistencial, ocupacional, ambiental, jurídico, econômico-financeiro, 

mercado/imagem e operacional). Sua utilização se dá da seguinte maneira: ao avaliar 

a gravidade do evento acidente com perfurocortante, se a consequência para o 

funcionário forem lesões que levam à incapacidade temporária, a gravidade do evento 

é moderada, com a classificação numérica 50. 

 

Na FCM-MG a probabilidade foi definida em função da eficiência das práticas ou 

barreiras de controle existentes. Em outras palavras, quanto maior a previsão de que 

uma prática de controle impedirá que o evento aconteça, menor a probabilidade do 

risco. Sendo assim, para estimar a probabilidade foram determinados parâmetros para 

avaliar a eficiência das práticas de controle implantadas. A Tabela 14 relaciona esses 

parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Tabela 14   

Parâmetros para avaliação da eficiência das práticas de controle 

Item 
avaliado 

Descrição do grau de controle 
Número para 

mensurar grau 
de controle 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 d
o
 

c
o
n
tr

o
le

 

Por evento 1 

Mensal 1 

Bimestral 2 

Trimestral 2 

Semestral 3 

Anual 4 

Não há prática de controle 4 

S
it
u
a
ç
ã
o
 d

o
 

in
d

ic
a
d
o
r 

(m
é
d
ia

 d
e
 a

té
 

6
 m

e
d
iç

õ
e
s
) Não se aplica 0 

Melhor que a meta 1 

Atinge a meta 2 

Desvio de até 10% pior que a meta 3 

Desvio maior que 10% pior que a meta 4 

Não há prática de controle 4 

A
p
lic

a
ç
ã
o

  

d
o
 c

o
n
tr

o
le

 

Controle efetivo (prática existente e plenamente aplicada) 1 

Controle parcialmente efetivo (prática existente e parcialmente aplicada) 2 

Controle não efetivo (prática existente e não aplicada) 3 

Não há prática de controle 4 

T
ip

o
 d

o
  

c
o
n
tr

o
le

 

Automatizado 1 

Automatizado parcialmente manual 2 

Manual parcialmente automatizado 3 

Manual 4 

Não há prática de controle 4 

A
b
o
rd

a
g
e

m
  

d
o
 c

o
n
tr

o
le

 Controle preventivo monitorado 1 

Controle preventivo e não monitorado 2 

Controle corretivo e monitorado 3 

Controle corretivo e não monitorado 4 

Não há prática de controle 4 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Para calcular a probabilidade de um evento a partir dos critérios estabelecidos na 

Tabela 14, é utilizada a média da pontuação obtida pelas práticas de controle 

associadas a esse evento, da seguinte maneira: 

 

Cálculo da probabilidade: [resultado da soma da forma de controle (frequência + 

situação do indicador + aplicação + tipo abordagem) x 100 / 20] / número das práticas 

de controle. 

 

O valor 20 se refere ao total a que a soma da eficiência da prática de controle pode 

chegar. A divisão pelo número das práticas de controle deve-se ao fato de que se um 

evento tiver mais de uma prática de controle que evite ou mitigue as consequências 
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de sua ocorrência, menor sua probabilidade de se tornar real. O resultado do cálculo 

da probabilidade é interpretado conforme a Tabela 15. 

 

Tabela 15    

Interpretação da probabilidade 

Definição 
Qualitativa 

Significado Valor numérico 

Baixa Quase inconcebível que ocorra Entre 0 e 25 

Média Improvável, porém é possível que ocorra (ocorre raramente) Entre 25.1 e 50 

Alta É provável que ocorra muitas vezes (tem ocorrido ocasionalmente) Entre 50.1 e 75 

Muito alta É provável com ocorra muitas vezes (tem ocorrido frequentemente) Entre 75.1 e 100 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Acompanham-se na Tabela 15 as escalas semiquantitativas para a probabilidade, 

combinando graus de significância qualitativos (baixa, média, alta e muito alta) e seus 

respectivos significados com uma classificação numérica (0 a 25, 25.1 a 50, 50.1 a 75 

e 75.1 a 100). A utilização da Tabela 15 acontece da seguinte maneira: se o resultado 

do cálculo da probabilidade de determinado evento for 65, ele está na faixa alta da 

Tabela 15 e significa que é provável que ocorra muitas vezes ou tem ocorrido 

ocasionalmente. 

 

O nível de risco é a magnitude ou combinação de riscos. Ele é utilizado para 

determinar se um dado risco é aceitável ou não, de acordo com a sua localização na 

matriz. Para avaliar o nível em que o risco se torna aceitável ou tolerável, utiliza-se a 

Tabela 16: 

 

Tabela 16    

Matriz de nível de risco 

Nível de Risco 

G
ra

v
id

a
d

e
 

100 Óbito/ Catastrófica 25 50 75 100 

75 Grave 19 38 56 75 

50 Moderada 13 25 38 50 

25 Leve 6 13 19 25 

 

  Baixa Média Alta Muito alta 
   25 50 75 100 
   Probabilidade 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

A Tabela 16 foi construída empregando-se as escalas de gravidade e probabilidade 

apresentadas anteriormente. Constitui-se de uma matriz 4 x 4, que possui em suas 
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linhas a escala de gravidade com sua respectiva classificação numérica 

[óbito/catastrófica (100), grave (75), moderada (50) e leve (25)]. Nas colunas encontra-

se a escala de probabilidade com sua respectiva classificação numérica [muito alta 

(100), alta (75), média (50) e baixa (25)]. 

 

A finalidade da determinação do nível de risco é auxiliar o gestor de risco na tomada 

de decisão sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a 

implementação do tratamento, conforme padronizado na Tabela 17. 

 

Tabela 17    

Interpretação das faixas de nível de risco para tomada de decisão 

Verde 1 a 24 Monitoramento dos controles existentes 

Amarelo 25 a 55 Necessidades de revisão e proposição de novos controles 

Vermelho 56 a 100 Ações e controles devem ser implementados imediatamente 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

A Tabela 17 sugere que quando a multiplicação da probabilidade versus gravidade da 

Tabela 16 ficar na faixa verde (1 a 24) significa que o risco está sob controle. Quando 

a multiplicação da probabilidade versus gravidade ficar na faixa amarela (25 a 55) ou 

vermelha (56 a 100) da matriz significa que o gestor do risco deve avaliar, com base 

no apetite e tolerância ao risco assumido pela instituição, a necessidade de se tomar 

ação para modificar o nível de risco. 

 

Convém que as decisões sejam tomadas de acordo com os requisitos legais, 

regulatórios e/ou outros que possam existir, estando, estes, em consenso com a alta 

direção. Em algumas circunstâncias a avaliação de riscos também pode levar à 

decisão de não se tratar o risco de alguma outra forma, a não ser manter os controles 

existentes, ainda que ele esteja na faixa do amarelo ou vermelho. Essa decisão é 

influenciada pela atitude perante o risco. 

 

4.1.6 Processo de análise e avaliação do risco 

 

Neste subitem descreve-se a ferramenta de avaliação de riscos, denominada pela 

FCM-MG de Matriz de Risco. A apresentação é feita mostrando-se a forma como ela 
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será utilizada na prática pelos funcionários. Para isso, foi feita a aplicação de um teste 

piloto da Matriz de Risco nos processos da unidade de internação do hospital e nos 

processos do setor pesquisa e extensão da faculdade, que será descrito aqui. 

Participaram do piloto o pesquisador, a equipe do Setor da Qualidade, a gestora do 

risco (coordenadora do setor) e funcionários da equipe de trabalho das 

coordenadoras. 

 

A descrição do processo de utilização da matriz de risco conectará as proposições 

que foram feitas nos dois subitens anteriores: identificação de riscos e critérios e 

métodos para a avaliação de riscos, mostrando como e em qual sequência cada 

informação será analisada. São entradas para este subitem a definição de como os 

riscos são identificados, as escalas de gravidade e probabilidade e a matriz de nível 

de risco, todas definidas anteriormente. A ferramenta foi validada, antes da realização 

do teste piloto, pela direção e liderança do Setor da Qualidade. 

 

4.1.6.1 Proposta para a etapa de análise e avaliação de riscos 

 

Para cada atividade do mapa de processo é realizado um brainstorming que tem como 

saída a identificação de eventos que podem afetar o alcance do objetivo do processo. 

Na Figura 14 exemplifica-se como será feito o registro dessa etapa da análise. Esse 

exemplo foi resultado da aplicação de um piloto da Matriz de Risco na unidade de 

internação do hospital. Participaram desse teste o pesquisador, a equipe do Setor da 

Qualidade, a gestora do risco (coordenadora do setor unidade de internação) e 

enfermeiros da sua equipe de trabalho. 
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Figura 14    
Identificação de riscos. 
Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Na coluna Processo Crítico estão listadas as principais atividades desenvolvidas pela 

unidade de internação, que foram obtidas na pesquisa documental feita no Mapa de 

Processo que foi elaborado antes da realização desta pesquisa. E na coluna B estão 

descritos os eventos que foram identificados na realização do brainstorming com a 

gestora do risco e sua equipe. Na Figura 14, para a atividade admissão do paciente, 

aparecem três eventos dos 10 identificados (falha na precaução de isolamento, falha 

na identificação do paciente e admissão de paciente incorreto no leito); e para a 

atividade assistência multidisciplinar ao paciente, há dois (queda e lesão de pele) dos 

35 identificados. 
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Para cada evento levantado, suas consequências foram determinadas pela gestora 

do risco e sua equipe e descritas na coluna C da Figura 14. A consequência consiste 

na descrição de como o resultado de um evento afetou ou pode afetar o objetivo do 

processo. A pergunta básica feita nessa etapa foi: “se o evento acontecer, qual 

prejuízo ele trará para o alcance do objetivo do processo?” Ou: “quando o evento 

acontece, qual prejuízo ele costuma trazer para o alcance do objetivo do processo?”  

 

Após o levantamento dos eventos e determinação das consequências, foi 

selecionada, com base nas definições da Tabela 13, a classificação que tem relação 

com o evento e consequências descritas. No exemplo da Figura 14, todos os eventos 

e consequências mencionados têm relação mais forte com a natureza do risco 

assistencial. De posse dessas duas informações - consequência e natureza do risco 

-, a Tabela 13 foi consultada para a determinação da gravidade. Toma-se como 

exemplo o evento “falha na precaução de isolamento”. Sabe-se que a consequência 

“aumento da disseminação de agentes infecciosos” pode até levar o paciente a óbito, 

mas não é isso que acontece no hospital. Na maioria das vezes essa consequência 

provoca lesões que levam à incapacidade temporária, por isso esta foi a opção 

selecionada na Tabela 13, que possui o número 50 associado e indica grau de impacto 

moderado. 

 

Finalizada a definição da gravidade, iniciaram-se as análises que irão resultar na 

estimativa da probabilidade de o evento acontecer. Na coluna E da Figura 15, para 

cada evento identificado o gestor do risco descreve as práticas de controle que no 

momento são aplicadas, a fim de se evitar que ele ocorra. A Figura 15 mostra o 

resultado da aplicação do piloto da Matriz de Risco em um processo da área 

educacional. Participaram desse teste a pesquisadora, a equipe do Setor da 

Qualidade, a gestora do risco (coordenadora da Pesquisa e Extensão) e técnicos da 

sua equipe de trabalho. 
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Figura 15    
Práticas de controle. 
Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

É possível observar, na Figura 15, que o evento “projetos não finalizados no prazo” 

tem uma prática de controle (reunião com a professora responsável). Já a “reprovação 

de relatório final de projeto de iniciação científica Programa de Bolsa de Iniciação 

Científica/ Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (PROBIC/FCM-MG) e 
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/ Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado de Minas Gerais (PIBIC/FAPEMIG)” possui três práticas de 

controle para evitar sua ocorrência (correção do relatório por meio do formulário de 

parecer de pesquisa, relatórios de acompanhamento – monitor e envio do modelo 

padrão de elaboração de relatório final para o estudante). 

 

Em seguida, inicia-se a mensuração da eficiência de cada prática verificando-se os 

critérios que foram definidos na Tabela 14. A Figura 16 traz um exemplo da análise 

da eficiência das práticas de controle. 

 

 

Figura 16    
Análise das práticas de controle. 
Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Toma-se como exemplo a prática de controle “dupla checagem” para evitar que o 

evento “publicação do edital com erros” aconteça. A frequência com que é feita a dupla 

checagem é por edital publicado, por isso o item escolhido na Tabela 14 - foi “por 

evento”, que está associado ao número 1 para diminuir a probabilidade final. Não há 

indicador que mensure essa prática, por isso a opção “0 - não se aplica” foi a 
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selecionada para “situação do indicador”, que por ter zero como número associado 

não interfere no resultado da probabilidade. A prática já é consolidada na faculdade. 

Segundo a gestora do risco não existe possibilidade da dupla checagem de um edital 

não acontecer, por isso a opção “1 – Controle efetivo (prática existente e plenamente 

aplicada)” foi a selecionada na Tabela 14 para a “aplicação do controle”. O controle é 

exercido de maneira manual, a mais frágil das opções da Tabela 14 para o “tipo de 

controle”, por isso o número correspondente é quatro, que aumenta a probabilidade 

no final. Por fim, a abordagem do controle é preventiva, já que a prática acontece 

antes de o edital ser publicado, mas como não há monitoramento dessa prática, a 

opção “2 – controle preventivo e não monitorado” foi a selecionada. 

 

Cabe ressaltar que controles preventivos sempre são a melhor opção, pois agem 

antes de o evento tornar-se realidade. Os controles corretivos, como a “correção do 

relatório por meio do formulário de parecer de pesquisa”, da Figura 16, que acontece 

quando há reprovação do relatório final de projeto de iniciação científica 

PROBIC/FCM-MG e PIBIC/FAPEMIG, não evitam que o erro aconteça, mas diminuem 

o impacto/consequência da falha, por isso seu número associado é “3 – controle 

corretivo e monitorado”, aumentando a probabilidade final. 

 

Após finalizar a análise de cada prática de controle, é possível fazer o cálculo da 

probabilidade da consequência de o evento tornar-se realidade. Para isso, toma-se 

como exemplo na Figura 15, linha 20, o evento “reprovação de relatório final de projeto 

de iniciação científica PROBIC/FCM-MG e PIBIC/FAPEMIG”, que possui três práticas 

de controle para evitar ou diminuir o impacto da sua ocorrência, apresentadas na 

Figura 16, linhas 20 a 22. Na Tabela 18 calcula-se a probabilidade considerando-se a 

prática de controle “correção do relatório por meio do formulário de parecer de 

pesquisa”. 
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Tabela 18    

Cálculo da probabilidade 

Fórmula de cálculo da probabilidade 
Cálculo da Prática de controle: correção do relatório 

por meio do Formulário de Parecer de Pesquisa 

Resultado da soma da forma de controle 
(frequência + situação do indicador + 
aplicação + tipo abordagem) x 100/20)/ 
Número das práticas de controle 

(4+0+1+4+3) x 100 / 20   =   60  = 20 
            3                     3 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

É possível observar na Tabela 18 que se o evento não tivesse três práticas de controle 

que o evitem ou controlem sua consequência, a probabilidade seria 60, que na Tabela 

15 indica alta chance de ocorrência do evento. Mas como há três práticas associadas, 

a probabilidade caiu para 20. Um dos objetivos dessa ferramenta é aumentar as 

práticas de controle da instituição. 

 

Para finalizar este subitem, esclarece-se como fazer a análise da combinação da 

gravidade e da probabilidade para decidir se a magnitude do risco é aceitável ou não. 

Para isso, volta-se com o exemplo da unidade de internação da Figura 17. 
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Figura 17    
Determinação do nível de risco. 
Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Na Figura 17 a probabilidade de o evento “queda” ocorrer foi determinada como 50. E 

sua consequência “retardo na reabilitação/aumento da permanência” foi classificada 

como de gravidade 50. O produto da gravidade versus a probabilidade dividido por 

100 dá 25. Para avaliar o nível em que o risco se torna aceitável ou tolerável, esse 

valor foi confrontado com a Tabela 16 e encontrou-se na faixa amarela do nível de 

risco, que como mostra a Tabela 17 - tem como recomendação a necessidade de 

revisão e proposição de novos controles. 

 

As recomendações da Tabela 17 não são mandatórias. É possível que um evento 

tenha seu nível de risco na faixa verde e, apesar disso, o gestor do risco decida 

incorporar mais práticas de controle. Pode acontecer de o nível de risco estar na faixa 
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amarela e, por falta da possibilidade de implementar ações que reduzam o nível, o 

gestor decida assumir o risco. Isso faz parte do assunto do próximo subitem. 

 

4.1.7 Tratamento de riscos 

 

Este subitem aborda a definição do tratamento que será dado aos riscos analisados 

no subitem anterior. A coleta de dados para identificar se a FCM-MG já tinha alguma 

prática para tratamento de riscos foi feita por pesquisa documental e entrevista com 

duas coordenadoras e uma analista da instituição. 

 

Tabela 19   

Pesquisa documental para o tratamento de risco 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

O documento PRS-SGQ-001 Gestão de relatos de melhoria propõe duas formas de 

tratar falhas quando elas acontecem. Uma é a ação de correção, que é aquela que se 

toma imediatamente quando o problema ocorre, mas não garante que a não 

conformidade não se repita. A outra é a ação corretiva, que é a que impede que a não 

conformidade ocorra novamente no futuro. 

 

Já o PRS-SGQ-003 Plano de ação descreve o passo a passo de como são registrados 

e monitorados os planos de ação elaborados pelos funcionários. Esses planos de 

ação definem quais ações serão executadas para eliminar uma falha, o prazo e o 

responsável pela implantação. 

 

A Tabela 20 apresenta um resumo das respostas dadas às perguntas do roteiro de 

entrevista para identificar se há formas de tratamento de riscos já utilizados pela 

instituição. 

Objetivo específico: estabelecer formas de tratamento para os riscos a fim de modificá-los 

Pergunta 
Documento 
consultado 

Informação 
consultada 

Existem processos que orientam a forma de 
tratamento de riscos? 
 

PRS-SGQ-001 
Gestão de relatos 

de melhoria 

Como são tratados os 
relatos de melhoria 

 

Como as opções de tratamento escolhidas serão 
implementadas de maneira que os arranjos sejam 
compreendidos pelos envolvidos e o progresso em 
relação ao plano possa ser monitorado? 

PRS-SGQ-003 
Plano de ação 

 
 

Como os planos de 
ação são planejados 

e implementados 
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Tabela 20   

Entrevista para o tratamento de riscos 

Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

A coleta de dados para compor este subitem mostrou que a FCM-MG trabalha com 

duas ferramentas que serão muito úteis ao objetivo desta etapa do processo de 

avaliação de riscos. Uma delas é o tratamento de não conformidades, que treinou os 

funcionários a estabelecerem formas de tratamentos para eliminar falhas nos 

processos. A outra é a prática de elaborar formalmente, em um software de gestão, 

planos de ação tanto para eliminar causas de não conformidades quanto para planejar 

a implementação de melhorias nos processos. Essas duas habilidades, investigar 

causas para estabelecer formas de tratamento e planejar as etapas de 

implementação, serão amplamente utilizadas na proposta a seguir. 

 

4.1.7.1 Proposta para a etapa de tratamento dos riscos 

 

Foram utilizados quatro termos como opção de tratamento: evitar ou eliminar o risco; 

mitigar, reduzir ou controlar o risco; compartilhar o risco; aceitar ou reter o risco. 

 

Após obter o nível de risco de cada evento e confrontá-lo com as recomendações para 

a tomada de decisão sugeridas na Tabela 17 -, o gestor do risco define o tratamento 

que será dado a ele, registrando na Matriz de Risco, coluna “Selecionar o tipo de 

tratamento do risco”, a opção escolhida. A Figura 18 mostra como isso fica registrado. 

Objetivo específico: estabelecer formas de tratamento para os riscos a fim de modificá-los 

Pergunta Respondentes 
Tópicos das 
respostas 

Existem processos que orientam a forma de 
tratamento de riscos? 
 
 

Coordenadora da 
qualidade 

Coordenadora do NSP 
Analista da qualidade 

Tratamento de falhas 
via relato de melhoria 

 

Como as opções de tratamento escolhidas serão 
implementadas de maneira que os arranjos sejam 
compreendidos pelos envolvidos e o progresso 
em relação ao plano possa ser monitorado? 

Coordenadora da 
qualidade 

Coordenadora do NSP 
Analista da qualidade 

 

Plano de ação 
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Figura 18    
Tratamento do risco. 
Fonte: dados de pesquisa, 2022. 

 

Para os riscos identificados na Figura 18, a opção selecionada para a “falha na 

precaução de isolamento”, linha 16, foi aceitar ou reter o risco quando o gestor 

concluiu que não era necessário atuar sobre o evento, entendendo que ele está sob 

controle. Já para a falha “admitir paciente incorreto no leito”, linha 18, apesar de o 

nível de risco figurar na faixa verde, o gestor decidiu atuar para mitigar, reduzir ou 

controlar ainda mais o risco. Isso mostra que, ao determinar respostas a riscos, a 

FCM-MG leva em conta não somente o nível do risco encontrado após as análises, 

mas também o apetite ao risco da instituição, os custos versus os benefícios do 

tratamento e as possíveis oportunidades para alcançar seus objetivos.  

 

Finalizando essa etapa da avaliação, o gestor registra na coluna Código do plano de 

ação da Figura 18, se aplicável, o número identificador do plano de tratamento de 

riscos, que terá como objetivo documentar como as opções de tratamento escolhidas 

serão implementadas. A cada três meses a Matriz de Risco será revisada para 

identificar se os planos de ação estão atuando na modificação do risco e a cada quatro 

meses esses resultados serão apresentados à diretoria da FCM-MG.  
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4.2 Discussão dos resultados à luz do referencial teórico e dos objetivos 

específicos 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, que foi caracterizar o contexto 

organizacional com foco no gerenciamento de riscos, constatou-se o envolvimento da 

alta direção com a implantação da gestão de riscos, o que pôde ser visto tanto pela 

disponibilização de recursos (materiais, humanos e financeiros) ao projeto, quanto 

pelo compromisso com a prevenção do risco assumido no mapa estratégico. Isso 

corrobora Fekete (2022), Nascimento et al. (2020) e Liang et al. (2007), que 

confirmaram que a participação da alta direção afeta positivamente o grau de uso de 

uma inovação nas empresas. Também vai ao encontro da afirmação de Jean-Jules e 

Vicente (2021), de que o sucesso do projeto de ERM depende de seu alinhamento à 

orientação estratégica da organização. 

 

Ainda sobre o primeiro objetivo, a falta de definição clara dos papéis e das 

responsabilidades para o processo de gestão de riscos contraria o que Jean-Jules e 

Vicente (2021) encontraram em seu estudo. Nele, a adoção de uma equipe dedicada 

para conduzir a implementação da gestão de risco contribui para o sucesso do 

resultado. Por isso, houve a proposta, pelo pesquisador, de atribuição dos papéis e, 

em contrapartida, a aceitação por parte da direção. O modelo das três linhas adotado 

para a designação de responsabilidades e papéis segue o pensamento de Eulerich 

(2021), que apresenta o modelo mostrando que ele tem sido amplamente utilizado 

pelas organizações desde 2011 para estruturar a interação entre os diversos atores 

da gestão de risco. 

 

Tangenciando os temas responsabilização e envolvimento, o desconhecimento dos 

atores que compõem as partes interessadas do processo de gestão de risco, bem 

como suas percepções, valores, necessidades e expectativas, contraria as 

orientações da ABNT (2018) e as opiniões de Fekete (2022). A ISO 31000 cita 25 

vezes as partes interessadas ao longo da norma, clamando sua participação em todas 

as etapas do processo. Assim, houve a proposta de reconhecimento de quem são, 

quais seus requisitos e como contribuirão para a avaliação de riscos, que foi 

prontamente atendida pela direção. 
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Finalizando os resultados do primeiro objetivo, a FCM-MG não havia definido o escopo 

da gestão de risco. Isso diverge do recomendado pela ABNT (2018) e por Simões e 

Rocha (2021). Então, houve a definição pelos diretores de que o escopo abrangerá 

todos os processos de trabalho da instituição. 

 

O segundo objetivo específico procurou identificar como os riscos serão encontrados 

e reconhecidos na instituição, a partir do contexto organizacional. Esse é o passo 

inicial sugerido pela ABNT (2018), para a implementação de um processo de 

avaliação de riscos. Para atingir esse propósito, primeiro buscou-se descobrir se a 

instituição fazia uso de alguma técnica que pudesse ser incorporada na proposição 

da ferramenta. Isso reforça a explicação de Furlan e Pacheco (2021) de que integrar 

o processo de gestão de risco à real situação de cada setor evita a resistência à 

mudança. 

 

Por meio de pesquisa documental e entrevista com lideranças da FCM-MG foi 

identificada a utilização do brainstormig, que é uma das técnicas fortemente 

recomendadas pela ABNT (2012) para a etapa de identificação de riscos. 

Brainstorming é a escolha de muitos pesquisadores para essa fase (Fekete, 2022; 

Kira e Fonseca, 2020; Medina-Serrano et al., 2021). A adoção dessa técnica na 

proposta de ferramenta para avaliação de riscos foi também influenciada pelos 

achados de Kira e Fonseca (2020), que alertaram sobre a prudência de se utilizar 

ferramenta mais simples quando a maturidade dos funcionários em gestão de risco 

ainda é inicial. 

 

As entrevistas e pesquisa documental mostraram a existência de processos 

mapeados na instituição, cuja utilização foi incorporada na proposta de ferramenta 

para a FCM-MG, a fim de evitar o que Araújo e Gomes (2021) detectaram, que foi a 

falta de processos mapeados como fator responsável pelo insucesso da implantação 

da gestão de risco em universidades federais. 

 

Foi estabelecido como terceiro objetivo específico identificar critérios e métodos pelos 

quais os riscos identificados serão analisados, a fim de que se conheça a sua 

magnitude. A análise de algo requer a definição prévia de parâmetros a serem 

confrontados com o objeto de análise, bem como as faixas de aceitação de desvios, 
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caso existam. Assim, esse objetivo procurou estabelecer os parâmetros e as faixas 

de aceitação para avaliar os riscos identificados. E para manter-se alinhado ao modelo 

preconizado pela ISO 31000, que orientou esta pesquisa, os parâmetros instituídos 

foram probabilidade, gravidade e nível de risco. 

 

A determinação da gravidade envolve outras duas definições: as tipologias de risco e 

a escala de consequência (dano) do risco. As tipologias definidas para a FCM-MG, a 

saber, assistencial, ocupacional, ambiental, jurídica, econômico-financeira, 

mercado/imagem e operacional, constam também entre as escolhidas por Sedrez e 

Fernandes (2011), Santos et al. (2017) e Fekete (2022) em seus estudos. E a escala 

de dano de risco leve, moderado, grave e catastrófica/óbito está alinhada à adotada 

por Kira e Fonseca (2020) e WHO & Safety (2009). 

 

A não existência de parâmetros para definir a probabilidade de um evento acontecer 

contradiz as recomendações da ABNT (2018). Por isso foi proposta a utilização de 

uma escala semiquantitativa de probabilidade que também foi a opção de Darlinda et 

al. (2021), Kira e Fonseca (2020) e das instituições estudadas por Sousa (2018). 

 

Por fim, a inspiração para determinar a forma de mensurar o nível de risco veio da  

ABNT (2012), mais especificamente da matriz de classificação de riscos, que 

embasou a escolha da matriz de nível de risco que foi proposta à FCM-MG. Essa 

também foi a escolha de Medina-Serrano et al. (2021), Gutiérrez e Sánches (2018) e 

Bilska et al. (2020) em seus estudos. 

 

No que concerne ao quarto objetivo, definir como será feita a avaliação para decidir 

se a magnitude do risco é aceitável ou não, buscou-se apresentar como comparar os 

resultados das análises dos parâmetros definidos no objetivo anterior com seus 

respectivos critérios, numa situação real, para então determinar se a magnitude do 

risco é aceitável ou não. Utilizar um exemplo prático vai ao encontro da recomendação 

de Fekete (2022) de que a utilização de exemplos de casos personalizados à 

organização facilita a aprendizagem do conteúdo da gestão de risco pelas pessoas. 

 

Assim, a forma elegida para a apresentação dos resultados deste item preocupou-se 

em afastar os problemas encontrados por Furlan e Pacheco (2021) no processo de 
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implantação da cultura de risco. Eles apuraram que reproduzir documentos sem 

compreender como as informações devem se transformar em ações pode 

comprometer a finalidade de todo o planejamento institucional. Também relatam que 

a integração da gestão de risco à cultura organizacional e o entendimento, pelas 

pessoas, de sua importância passam por saber escolher a melhor forma de disseminar 

o conhecimento a toda organização. 

 

O quinto e último objetivo específico, estabelecer formas de tratamento para os riscos 

a fim de modificá-los, também contou com a contribuição dos respondentes do roteiro 

de entrevista. Eles citaram a existência de uma prática comum na instituição, que é a 

elaboração de planos de ação registrados em software de gestão para 

acompanhamento da implementação de melhorias. Essa prática foi incorporada na 

proposta de ferramenta, pois está alinhada ao preconizado pela ABNT (2018), que 

expõe a necessidade de se especificar como as opções de tratamento de risco 

escolhidas serão implementadas e como o progresso do plano de tratamento será 

monitorado. 

 

Ainda, a seleção das opções de tratamento incluídas na ferramenta de avaliação - a 

saber: a) evitar ou eliminar o risco; b) mitigar, reduzir ou controlar o risco; c) 

compartilhar o risco; d) e aceitar ou reter o risco - encontrou respaldo tanto na ABNT 

(2018) quanto na Anvisa (2017) e nas escolhas de Bilska et al. (2020) e Medina-

Serrano et al. (2021). 
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5 Considerações Finais  

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em desenvolver ferramenta para uma 

instituição de ensino superior diagnosticar e tratar riscos, fundamentada na ISO 

31000. A análise dos dados empíricos realizada neste trabalho, em contraposição às 

evidências encontradas na literatura, permitiu alcançar o objetivo proposto. 

 

Os documentos consultados e as entrevistas realizadas com a direção e lideranças 

setoriais possibilitaram o conhecimento do contexto da instituição para compor uma 

ferramenta que fosse aderente à cultura organizacional. Desse modo, a ferramenta 

procurou adotar conceitos em uma linguagem de fácil entendimento, privilegiando 

aqueles já utilizados pela instituição. Também buscou adotar uma abordagem de 

utilização mais intuitiva, que permitisse aos funcionários executar a avaliação dos 

riscos em um passo a passo mais natural. 

 

Pesquisas com abordagens de intervenção nos processos da organização e grande 

interação com funcionários e executivos trazem uma complexidade para o 

pesquisador, que além de fazer a transição da teoria para a prática precisa encontrar 

a melhor forma de abordar as pessoas para que compreendam os benefícios que o 

resultado do trabalho oportunizará e, assim, transponham a barreira negativa da não 

aceitação causada pela incompreensão. 

 

Quanto à realização de pesquisas futuras, sugerem-se: a) a aplicação da ferramenta 

de gestão de risco elaborada em outros âmbitos; b) estudos que explorem os desafios 

da incorporação da gestão de risco na cultura organizacional; c) estudos voltados para 

a aferição da maturidade da gestão de risco organizacional em IES; d) estudos que 

tratem do desenvolvimento da mentalidade de risco em gestores e trabalhadores; e) 

estudos sociotécnicos sobre a implementação da ERM nas organizações. 

 

A principal limitação desta pesquisa reside na impossibilidade de generalização 

estatística das descobertas e conclusões apresentadas, por serem decorrentes da 

análise de uma realidade organizacional bastante específica. Ainda assim, uma 

extrapolação racional (baseada em critérios qualitativos) pode ser conduzida, 

considerando-se que a sequência lógica de implantação da gestão de risco na 
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instituição estudada baseou-se em um modelo de gestão de risco largamente 

respeitado por pesquisadores e profissionais da área. 

 

Em relação às considerações gerenciais, identificou-se que, apesar de o arcabouço 

teórico sobre a gestão de riscos ser robusto, transpor a teoria para a prática 

organizacional não é uma tarefa fácil. 

 

Pensando numa lógica de implantação, a primeira dificuldade diz respeito aos 

conceitos utilizados que não costumam fazer parte do quotidiano das organizações 

que não aderiram a essa forma de gerenciamento. Assim, os funcionários não 

alcançam a interpretação das informações passadas para colocá-las em sua rotina de 

trabalho. 

 

Diante disso, a promoção de treinamentos constantes para preparar os atores é 

mandatória para efetivar o processo de gestão de risco na governança corporativa da 

instituição. Contribui muito para esse aprendizado o fazer junto, na prática, pelo 

menos as primeiras vezes, para que os gestores absorvam os conceitos e 

compreendam a lógica e os benefícios que a ferramenta trará. 

 

O patrocínio da alta direção é condição sem a qual a adoção de práticas de prevenção 

de riscos não encontra êxito. E isso não só pela necessidade de disponibilização de 

recursos. Todo processo de mudança organizacional encontra uma parcela de 

aderentes e outra daqueles que oferecerão resistência. Boa parte da resistência pode 

ser superada com ações de diversas naturezas, mas sempre haverá a parcela de 

resistentes que se abrirão à inovação somente se sentir a chancela da direção. 

 

Outra questão relevante que não impactou a organização pesquisada, mas que pode 

prejudicar a implantação da gestão de riscos em seu estágio inicial, é a ausência de 

processos mapeados. Quando o escopo da gestão de risco engloba todos os 

processos organizacionais, não apenas projetos ou a estratégia, os mapas de 

processos são a referência contra as quais os riscos são identificados. Por isso sua 

existência é indispensável. 
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O volume de informações geradas na avaliação de risco que envolve todos os 

processos organizacionais é muito grande. Cada setor levanta o número máximo de 

eventos que podem afetar seu objetivo, suas causas e consequências, as práticas de 

controle aplicadas, os resultados de gravidade, probabilidade e nível de risco e, por 

fim, os planos de tratamento. É impossível executar todas essas análises sem uma 

estrutura de tecnologia da informação (TI) bem projetada. O volume de informações 

gerado excede a capacidade de processamento humano e os recursos de TI permitem 

que as organizações compreendam informações que de outra forma não seria 

possível. 

 

Uma experiência relevante a ser compartilhada é o importante papel que uma equipe 

de coordenação desempenha na implantação da gestão de risco. Ela é essencial para 

a construção de mecanismos que auxiliarão no estabelecimento da estrutura 

necessária à gestão de riscos, como procedimentos, práticas e formas de 

monitoramento. Outro papel considerável exercido por essa equipe é o de 

compartilhar e integrar o conhecimento adquirido ao longo da prática pelas diferentes 

unidades funcionais da organização. Ela se torna o elo que transporta para todas as 

unidades o que deu certo em uma delas, bem como evita que experiências negativas 

sejam replicadas. 

 

Com o término desta pesquisa, o produto organizacional entregue, a saber, uma 

ferramenta para a IES diagnosticar e tratar seus riscos, precisa passar agora pela 

etapa de implantação, já que este estudo se limitou, por questões de prazo, a 

caminhar até a realização do teste piloto do protótipo. Daqui para frente o sucesso da 

implantação da ERM depende da constituição de uma equipe dedicada para, primeiro, 

acompanhar a aplicação da ferramenta em todos os processos e, depois, desenvolver 

mecanismos de monitoramento e análise crítica que garantam e/ou melhorem a 

concepção da ferramenta e os resultados obtidos por meio dela. 

 

Não é a implementação de uma ferramenta que por si só criará uma cultura de gestão 

de risco dentro de uma organização. Associado a ela é necessário um trabalho 

constante e de longo prazo de forçar o pensamento preventivo em qualquer situação 

até que ele se torne uma prática inconsciente.  
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Apêndice e Anexo 
 

Anexo A – Autorização para execução da pesquisa na FCM-MG 
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Apêndice A – Perguntas da entrevista semiestruturada 

 

1. Quais pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças identificados para o 

processo de gestão de riscos? 

2. De que forma a direção demonstra seu comprometimento com a gestão de 

riscos? 

3. Qual será o escopo da avaliação de riscos? 

4. Como as autoridades, responsabilidades e responsabilizações para os papéis 

pertinentes à gestão de riscos são atribuídas e comunicadas a todos os níveis 

da organização? 

5. Existe algum processo para encontrar, reconhecer e registrar riscos? 

6. Quais técnicas para identificação de riscos é a mais apropriada ao contexto 

organizacional (considerando qualificação de pessoas, ferramentas 

disponíveis, disponibilidade de tempo), na visão dos responsáveis pela 

liderança/execução do processo? 

7. Como determinar as consequências para estabelecer a gravidade? (Como é 

feito hoje? O que será mais apropriado considerando a qualificação das 

pessoas?) 

8. Há na instituição alguma forma de medir a gravidade das falhas, quando 

acontecem? 

9. Há práticas de controle de riscos estabelecidas? 

10. Existe alguma tipologia de risco utilizada pela instituição? 

11. Há alguma forma de medir a probabilidade de um evento acontecer? 

12. Há formas de medir a gravidade de um evento, quando ele acontece? 

13. Existem processos que orientam a forma de tratamento de riscos? 

14. Como as opções de tratamento escolhidas serão implementadas de maneira 

que os arranjos sejam compreendidos pelos envolvidos e o progresso em 

relação ao plano possa ser monitorado?
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Apêndice B – Ferramenta para avaliação de riscos proposta 

 

 


