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Resumo - Este projeto tem como objetivo estudar e analisar o gerenciamento de riscos em processos de 

organizações públicas, a fim de verificar formas de mitigar as incertezas que causam impacto negativo à 

organização. Para tal, foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica, tomando como base a norma NBR ISO 

31000, e a pesquisa descritiva, identificando a relação da gestão de pessoas, assim como a modelagem de 

processos no gerenciamento de riscos. O estudo mostrou a grande influência dos colaboradores na gestão de 

riscos, tanto como parte participativa quanto integrante do aporte intelectual da organização. 
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Abstract - This project aims to study and analyze the risk management in processes of public organizations in 

order to determine ways to mitigate the uncertainties that cause negative impact to the organization. So, we used 

as method the literature, based on the standard ISO 31000, and search descriptive, identifying the relationship of 

people management as well as the process modeling in risk management. The study showed the great influence 

of employees in risk management, both as part participatory as member of the know how of organization. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos eventos podem influenciar na gestão das organizações de maneira positiva ou 

negativa. Essas situações, que são incertas, porém podem ser mensuráveis e controladas, 

geram dificuldades no gerenciamento. Organizações públicas, não diferentes das outras, 

também estão sujeitas a essa incerteza, sendo vulneráveis a fatores externos como o contexto 

político e econômico, e fatores internos como os recursos humanos e tecnológicos utilizados. 

O gerenciamento do risco é o esforço para otimizar as decisões, a fim de reduzir 

incertezas sobre o futuro quando as informações estiverem incompletas, pouco claras ou sob 

discussão, sendo portanto um elemento central da gestão estratégica de qualquer organização 

(IRM, 2002). 

Para minimizar esse risco, ou torná-lo controlável, existe a norma NBR ISO 31000 de 

Gestão de Riscos, que tem como objetivo estabelecer princípios que precisam ser atendidos 

para tornar a gestão de riscos eficaz. 

O Gerenciamento de Riscos em processos de Organizações públicas também está 

intimamente ligado à gestão de pessoas, que analisa a maneira como as habilidades e as 

competências dos colaboradores podem ser desenvolvidas e utilizadas com objetivo de atingir 

os resultados esperados pela organização. 

O projeto de pesquisa tem relevância dado à importância em estudar os processos de 

organizações públicas assim como seus riscos, analisando a aplicação de metodologias de 

gerenciamento de processos, gestão de pessoas e de risco, proporcionando maior eficiência e 

controle aos processos das organizações públicas. 



 

 

O objetivo geral do projeto de pesquisa é estudar e analisar o processo de gerenciamento 

de risco em processos de instituições públicas, bem como os métodos para mitigá-los, 

tomando como base as premissas da norma NBR ISO 31000 e identificando a influência do 

gerenciamento de pessoas no contexto. Os objetivos específicos são estudar a metodologia 

Business Process Management (BPM), para modelar os processos de organizações públicas, e 

relacionar diferentes métodos de gerenciamento de riscos com a realidade das organizações. 

A pesquisa tem como público alvo administradores, gestores, engenheiros de produção 

e servidores públicos que se interessem pelos riscos envolvidos nos processos de organizações 

públicas. 

 

METODOLOGIA 

  O método aplicado na pesquisa foi a pesquisa bibliográfica, tomando como base de 

estudo a norma NBR ISO 31000 e periódicos que abordavam o tema em questão. A pesquisa 

também se classifica como descritiva, uma vez que expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, podendo também estabelecer correlação entre 

variáveis e definir sua natureza (VERGARA, 2007). 

 

RESULTADOS DISCUSSÃO 

Como toda organização almeja atingir suas metas, a gestão de riscos busca identificar e 

tratar essas incertezas, tendo como objetivo agregar valor máximo sustentável para todas as 

atividades e processos da organização. 

Para a norma ISO 31000 cada setor específico traz consigo necessidades particulares, 

entre eles o setor de público. Portanto, uma característica chave dessa norma é a inclusão do 

estabelecimento do contexto da organização como uma atividade no início do processo de 

gestão de risco, capturando objetivos da organização, o ambiente em que ela está inserida, as 

partes interessadas e a diversidade de critérios de risco. 

O processo estabelecido pela ISO 31000 para gestão de risco é dividido nas seguintes 

etapas: 

o Estabelecimento do Contexto 

o Identificação do risco 

o Análise do risco 

o Avaliação do risco 

o Tratamento do risco 

 

Paralelamente a estas etapas e aplicável a todas elas, estão as etapas de comunicação e 

consulta e a de monitoramento e análise crítica, como mostra a figura 1. 

Muitos problemas em processos de instituições públicas são causados devido ao 

ineficiente gerenciamento dos recursos humanos, onde o gestor não qualifica seus 

colaboradores e nem estimulam os mesmos a se integrarem com a empresa, trabalhando de 

forma colaborativa, visando à eficiência dos processos. Quando os processos operacionais e 

de apoio ocorrem em um contexto de diálogo e de alinhamento, os trabalhadores mostram 

dedicação e alta produtividade, além de alinhar as características pessoais com as 

necessidades coletivas da organização (MARREWIJK e TIMMERS, 2003). 

As organizações públicas devem levar em conta a importância do conhecimento que a 

mesma possui, ao se envolver na gestão de riscos. A identificação e resposta a fatores de risco 

depende muito do seu aporte intelectual, conhecimento e experiência dos colaboradores. Para 

Neef (2005), experiências passadas dos colaboradores nas diversas situações podem ajudar a 

prever potenciais eventos, uma vez que os gestores necessitam recolher e gerir o 

conhecimento dos trabalhadores, a fim de reconhecer rapidamente os fatores de risco e reagir 

a eles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo de Gestão de Risco - Fonte: Norma ISO 31000:2009 

 

É importante para as organizações públicas mapear seus processos e identificar os 

posíveis riscos que podem ser assumidos ou tratados. Para isso, utilizar uma metodologia 

como o BPM, que de acordo com Khan (2004) busca modelar, automatizar, gerenciar e 

otimizar processos de negócios através de seu ciclo  de vida com propósito de lhes agregar 

valor, facilita o gerenciamento dos processos de organizações públicas.  

Após o processo ser mapeado e a organização estabelecer os riscos aceitáveis, é possível 

compará-los com os riscos estimados, podendo incluir comparações de custos e benefícios 

associados, requisitos legais, fatores socioeconômicos, ambientais e preocupações das partes 

interessadas. A Avaliação de risco é usada para tomar decisões sobre a importância dos riscos 

para a organização e para analisar se cada risco específico deve ser tratado ou aceito (IRM, 

2002). 

 

CONCLUSÕES 

A análise e gerenciamento dos riscos dos processos de organizações públicas são 

primordiais para minimizar as incertezas que podem causar impactos negativos na 

organização. Com isso, concluímos que a modelagem dos processos é um método que pode 

auxiliar na organização das atividades dos processos, facilitando o gerenciamento dos riscos e 

a aplicação das premissas presentes na ISO 31000. Além disso, percebemos a importância e o 

impacto do gerenciamento das pessoas nos processos das organizações públicas, 

influenciando diretamente nos resultados e no gerenciamento dos riscos, uma vez que o 

conhecimento dos colaboradores oferece suporte à organização, ajudando a prever eventos 

que possam causar impacto negativo. 
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