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Resumo - As organizações estão sujeitas a constantes eventos, denominados riscos, que podem influenciar 

positivamente ou negativamente em seus objetivos organizacionais. Dessa forma, além de os projetos existentes, 

as organizações necessitam também gerenciar os seus riscos, envolvendo todas as áreas de gestão como forma de 

prevenção e de melhoria. Com isso, objetivamos estudar a metodologia BPM (Business Process Management), 

para então, por meio da modelagem, melhorar os processos organizacionais, além de relacionar os diferentes 

métodos de gerenciamento de riscos com as necessidades das organizações públicas. 
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Abstract - Organizations are subordinated to constant events, known risks, which may influence positively or 

negatively on their organizational objectives. Thus, besides to existing projects, organizations also need to 

manage their risks, involving all areas of management as a prevention and improvement. Thus, we aimed to 

study the methodology BPM (Business Process Management), and then, through modeling, improve 

organizational processes, and relate the different methods of managing risk with the needs of public 

organizations. 
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INTRODUÇÃO 
 

As organizações sofrem constantes mudanças devido às necessidades externas e internas, e, com isso, surgem 

eventos que podem influenciar, negativamente ou positivamente, os objetivos de cada projeto implantado nessas 

organizações. Esses eventos são denominados riscos. Dessa forma, organizações que gerenciam projetos 

necessitam gerenciar constantemente, também, os riscos como forma de antecipar e minimizar o efeito de 

eventos que possam impactar negativamente nos objetivos da organização [1]. Em organizações públicas, o 

gerenciamento de riscos é um ponto fraco, visto que o mesmo está voltado, principalmente, para a economia de 

recursos. 

O gerenciamento de riscos deve envolver todas as áreas de gestão, e, segundo a norma NBR ISO 10006:2000 

[2], além de minimizar os eventos potencialmente negativos, esse gerenciamento tem por objetivo obter total 

vantagem das oportunidades para melhoria. A norma caracteriza os processos orientados ao risco como: 

 Identificação de riscos: determinar os riscos do projeto; 

 Avaliação de riscos: avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos de risco e seus impactos sobre o 

projeto; 

 Desenvolvimento de reação ao risco: desenvolver planos de contingência, havendo a verificação da 

existência de efeitos indesejáveis causados pela implantação do plano. 

 Controle de riscos: implementar e atualizar os planos de riscos. 

A norma ainda enfatiza a importância de se documentar os processos e os seus resultados. Uma forma de atender 

esse requisito é fazendo a modelagem dos processos.  

O gerenciamento de riscos não deve ser feito em um ponto fixo no tempo, e sim periodicamente, pois novos 

eventos podem surgir. A figura 1 mostra o conceito de melhoria contínua, baseado na manutenção do ciclo 



 

 

PDCA. A cada processo analisado e melhorado, deve-se controla-lo de forma que o risco não volte a existir. 

Dessa forma, aplica-se novamente o ciclo PDCA gerenciando os novos riscos existentes. 

 

 

Figura 1: Método PDCA de Manutenção e Melhoria 

Fonte: Campos (1992) apud [3] 

O projeto de pesquisa objetiva entender o gerenciamento de riscos em processos de organizações públicas, 

analisando a aplicação de metodologias de gerenciamento de processos, gerenciamento de risco e solução de 

problemas, e, dessa forma, promovendo a melhoria contínua dos mesmos. 

Os objetivos específicos são estudar a metodologia BPM (Business Process Management), para então, por meio 

da modelagem, melhorar os processos organizacionais, além de relacionar os diferentes métodos de 

gerenciamento de riscos com as necessidades das organizações públicas. A pesquisa tem como público alvo 

administradores, gestores, engenheiros de produção e servidores públicos que se interessem pelos riscos 

envolvidos nos processos públicos organizacionais. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O gerenciamento de riscos nada mais é do que a implantação da técnica PDCA (Plan, Do, Check, Act) voltado à 

melhoria contínua, pois o gerenciamento não deve ser feito em um ponto fixo no tempo. O ciclo PDCA pode ser 

visto como um método de tomada de decisões para a resolução de problemas organizacionais, indicando o 

caminho para que as metas estipuladas possam ser alcançadas [4]. Neste caso, tomam-se como problemas os 

riscos identificados no projeto.  

A partir do processo mapeado deve-se discutir onde há possíveis pontos de riscos no mesmo. Nesta etapa, todos 

os envolvidos devem colaborar na análise. Uma vez que tenha identificado os riscos, a estratégia a ser adotada 

pode ser [5]: 

 Aceitar o risco, em que nenhuma ação é tomada para evitar ou minimizar os efeitos do risco; 

 Mitigar o risco, em que são tomadas ações para minimizar o impacto do risco ao projeto, caso ele ocorra; 

 Eliminar ou prevenir o risco: ações para eliminar a probabilidade de ocorrência do risco; 

 Transferir o risco: significa transferir à outra parte a responsabilidade pelo risco. Um exemplo é a 

contratação de seguros. 

A documentação do processo e de seus resultados deve ser feita para que haja o controle do mesmo e, 

consequentemente, possa ocorrer a melhoria. O primeiro passo para tal, segundo Baldam et al. [6], é entender o 

processo atual, de modo a: 

 Não voltar a cometer os erros do passado; 

 Evitar rejeição imediata dos atuais usuários do projeto; 



 

 

 Conhecer melhor os pontos de melhoria; 

 Ter em mãos métricas que permitam identificar, com clareza, as melhorias proporcionadas pelo estado 

futuro. 

Seja qual for a estratégia adotada, deve-se monitorá-la e controlar o processo de forma que o risco não volte a 

ocorrer. Como já dito anteriormente, o gerenciamento de riscos não deve ser feito em um ponto fixo no tempo, e 

sim periodicamente, pois novos eventos podem surgir. Dessa forma, o PDCA vem como uma metodologia de 

apoio no processo de melhoria contínua, pois, a cada processo planejado, analisado e melhorado, há o controle 

do mesmo de forma que o risco não volte a existir. Para o ciclo girar e para que haja a melhoria contínua o ciclo 

PDCA é girado (aplicado) novamente, gerenciando os novos riscos existentes. 
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