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RESUMO

Este trabalho analisa a percepção  dos militares, membros do Comitê de Gestão de Riscos e Controles
(CGRiC) de cada Organização Militar (OM) orgânica da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em relação a
gestão de riscos, a partir dos oito componentes do modelo baseado na Metodologia do Gerenciamento de
Riscos Corporativos – Estrutura Integrada (COSO-ERM). Tal  abordagem  se justifica pelo fato de que o
planejamento  e  a  atuação  dos  CGRiC  das  OM  é  de  fundamental  importância  para  que  os  objetivos
estratégicos  organizacionais  sejam cumpridos  com o  mínimo  de  exposição  aos  riscos,  no  entanto  há
necessidade  de  que  tenham  o  conhecimento  da  metodologia  COSO-ERM.  O  objetivo  principal  dessa
pesquisa visa verificar como está a atual percepção dos militares, na função de gestores de risco, com
relação à metodologia já citada. Este propósito será atingido a partir do estudo bibliográfico e documental,
que tem por método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, de forma a consubstanciar um
conhecimento atualizado e compreensível e com a aplicação de um questionário, utilizando a escala do tipo
Likert de 1 a 5, sendo 1 para Ruim e 5 para Excelente, junto aos militares que integram os CGRiC de nove
OM do Rio Grande do Sul, para o levantamento de dados. Os aspectos inerentes à pesquisa permitem
caracterizá-la  quanto  aos  objetivos como descritiva,  de levantamento em relação aos procedimentos  e
quantitativa em relação à abordagem do problema. O estudo demonstrou que está muito boa a percepção
dos militares com relação aos oito componentes do gerenciamento do risco proposto pelo COSO-ERM,
entretanto há necessidade de atenção em alguns aspectos que precisam ser aperfeiçoados.

Palavras-chave: Gerenciamento de Risco. COSO II. Exército Brasileiro.

ABSTRACT

This work analyzes the perception of the military, members of the Risk Management and Control Committee
(CGRiC) of each Organic Military Organization (OM) of the 3rd Mechanized Cavalry Brigade, in relation to
risk  management  from  the  eight  components  of  the  model  based  on  Methodology  of  Corporate  Risk
Management  -  Integrated  Framework  (COSO-ERM).  Such  an  approach  is  justified  by  the  fact  that  the
planning  and  performance  of  OM  CGRiCs  is  of  fundamental  importance  in  order  to  achieve  the
organizational strategic objectives with the minimum of exposure to risks, however, it is necessary to have
knowledge of the COSO- ERM. The main objective of this research is to verify the current perception of the
military, in the role of risk managers, in relation to the methodology already mentioned. This purpose will be
achieved from the bibliographic and documentary study, which has as method the exploratory and selective
reading of the research material, in order to substantiate an up-to-date and understandable knowledge and
the application of a questionnaire, using the Likert type scale. 1 to 5, being 1 for Bad and 5 for Excellent, with
the military members of the CGRiC of nine OM of Rio Grande do Sul,  for data collection. The inherent
aspects of the research allow to characterize it regarding the objectives as descriptive, of survey in relation to
the procedures and quantitative in relation to the approach of the problem. The study has shown that the
military's perception of the eight components of risk management proposed by COSO-ERM is very good,
however  there  is  a  need  for  attention  in  some  aspects  that  need  to  be  improved.

Keywords: Risk Management. COSO II. Brazilian army.
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCO NAS
ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS À 3ª BRIGADA DE CAVALARIA

MECANIZADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO

1. INTRODUÇÃO

O Exército Brasileiro por meio da Portaria Nº 222-EME, de 5 de junho de 2017,

aprovou a Metodologia da Política de Gestão de Risco do Exército Brasileiro (EB20-D-

07.089),  que estabeleceu estratégias para identificar e administrar riscos no intuito de

garantir  o cumprimento dos seus objetivos estratégicos.  Com isso,  o  Alto  Escalão do

Exército  têm  buscado  normatizar  procedimentos  e  orientar  todas  as  Organizações

Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) a buscarem procedimentos para que possam

minimizar os eventos em potencial (riscos), que venham prejudicar a conquista de seus

objetivos organizacionais, por meio de melhores estruturas em termos de controle interno.

Nesse contexto, foi determinado que todas as OM do Exército Brasileiro adotassem

a metodologia para gerenciar seus riscos e controles em todos os setores da organização.

A estrutura do gerenciamento de risco prevista pela Portaria, pode ser vista como um

conjunto  de componentes  que irá  fornecer  as  ferramentas  para  programar, monitorar,

analisar e melhorar a gestão de riscos em toda a organização, e deve possuir estreita

relação com a estrutura organizacional de cada OM.

No entanto, é importante que os membros dos Comitês de Gestão de Riscos e

Controles (CGRiC) das OM tenham o conhecimento adequado dos oito componentes do

gerenciamento de riscos corporativos constantes na metodologia do Gerenciamento de

Riscos  Corporativos  –  Estrutura  Integrada,  previsto  pelo  Committee  of  Sponsoring

Organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO),  pois  esses  componentes  são

critérios que visam auxiliar os gestores na verificação e na atuação do gerenciamento do

risco de uma organização.

Para  que  o  gerenciamento  de  riscos  na  OM seja  eficaz,  é  importante  que  os

Controles Internos (CI) estejam integrados a esse gerenciamento e que sejam conduzidos

pelos  comandantes,  CGRiC  e  por  seus  subordinados,  pois  os  CI  contribuem para  a

redução de erros e irregularidades nos processos gerenciais e auxiliam na tomada de

decisões,  proporcionando maior  confiança as operações e à integridade dos informes

gerenciais, melhorando a gestão dos recursos e de seus processos.

Diante do exposto, este trabalho analisa a percepção dos militares membros dos

CGRiC  das  OM  do  EB,  em  relação  ao  gerenciamento  de  riscos,  a  partir  dos  oito



componentes do modelo baseado no “Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura

Integrada” (COSO-ERM). Por meio desta metodologia já consagrada e da percepção dos

militares,  este  estudo  proporcionará  um  diagnóstico  sobre  como  está  a  aplicação  e

execução do gerenciamento de risco pelos gestores das OM orgânicas da 3ª Brigada de

Cavalaria Mecanizada, e irá verificar a viabilidade da aplicação dessa metodologia no EB.

Tal abordagem pretende contribuir para a obtenção de um diagnóstico e como fonte

de  informação  para  a  gestão,  de  modo  que  as  OM  se  antecipem  às  mudanças  e

preparem-se para atuar em seus ambientes internos e externos. Se justifica, tendo em

vista a importância dos gestores saberem planejar e gerenciar os riscos, assegurando o

alcance dos objetivos por meio da identificação antecipada dos possíveis eventos que

podem ameaçar o atingimento dos objetivos organizacionais.

É importante ressaltar que os aspectos do modelo COSO-ERM e seus princípios

podem contribuir na gestão dos controles internos e podem ser utilizados em todas as OM

do EB, auxiliando para que os gestores obtenham mais informações para a tomada de

decisões, proporcionando melhorias na gestão.

O objetivo deste trabalho visa verificar como está a atual percepção dos militares,

na função de gestores de risco, com relação à metodologia de gerenciamento de risco

baseado  no  método COSO-ERM,  verificando  sua  viabilidade para  a  obtenção  de  um

diagnóstico da gestão de riscos nas OM do EB.

Este  propósito  será  atingido  a  partir  do  estudo  bibliográfico  e  documental,

constantes  nos  acervos  disponíveis  na  literatura  e  nos  diversos  bancos  de  dados

específicos relacionados ao assunto pesquisado e disponíveis para análise, de forma a

consubstanciar  um  conhecimento  atualizado  e  compreensível.  Quanto  à  natureza,  é

classificada como do tipo quantitativa,  pois serão apuradas as opiniões explícitas dos

entrevistados, por  meio de questões do tipo “fechada”  fazendo uso de questionário  e

utilizando técnicas estatísticas e matemáticas.

Assim, ao encontro do que foi apresentado, devido à importância da percepção dos

gestores de riscos das OM para com o gerenciamento dos riscos, e visando contribuir

sobre o avanço do tema, a presente pesquisa estará delimitada sobre a percepção dos

militares  gestores  dos  riscos,  a  partir  dos  oito  componentes  do  modelo  baseado  na

Metodologia do Gerenciamento  de Riscos Corporativos  – Estrutura Integrada (COSO-

ERM), no âmbito das nove OM orgânicas da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sendo

este o objeto da investigação. A pesquisa foi realizada com os membros dos CGRiC das

OM, por meio da internet, utilizando uma pesquisa tipo “SURVEY”, cujo questionário foi



devidamente aprovado e autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no CAAE:

01937218.1.0000.5111 e Número do Parecer: 2.999.086.

2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO CORPORATIVO – COSO II/COSO-

ERM

Fazendo  uma  primeira  aproximação,  observa-se  na  atualidade  que  para  as

empresas obterem sucesso no alcance de seus objetivos estratégicos, se faz necessário

a adoção de uma estrutura de gerenciamento de risco eficaz capaz de detectar os riscos

que venham a causar impactos na sua missão.

É importante salientar, que existem diversas metodologias e estruturas de gestão

de risco sendo aplicadas em várias empresas atualmente no mundo, sendo necessário o

conhecimento, por parte dos gestores, dos métodos de gerenciamento do risco existentes

que melhor se adéquam a cada organização.

Este  trabalho  terá  como  base  a  estrutura  adotada  pela  Metodologia  do

Gerenciamento de Risco Corporativo – Estrutura Integrada (COSO ERM), sendo que é o

framework definido pela Portaria nº 222-EME, de 5 de junho de 2017, que aprovou a

Metodologia da Política de Gestão de Risco do Exército Brasileiro (EB20-D-07.089).

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), é

uma  organização  americana  não  governamental,  sem  fins  lucrativos  que,  em  1992,

apresentou ferramentas para implementação e avaliação de controles internos capaz de

melhorar aspectos ligados aos riscos das entidades, passando a se chamar de Controle

Interno - Estrutura Integrada (COSO I), direcionado à análise e aplicação do sistema de

controles internos (COSO, 2004).

Em  2007,  o  COSO  editou  o  Gerenciamento  de  Risco  Corporativo  -  Estrutura

Integrada (COSO-ERM), chamada de COSO II,  contemplando o controle interno como

parte do gerenciamento de risco corporativo, sendo expandidas as atividades de gestão

de risco para todas as áreas da organização, sendo definido da seguinte forma:

É um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração,
diretoria  e  demais  empregados,  aplicado  no  estabelecimento  de  estratégias
formuladas para identificar, em toda a organização, eventos em potencial, capazes
de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o apetite
a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus
objetivos. (COSO, 2007, p. 4).



Para COSO (2007), toda organização tem sua existência voltada para gerar valor

às partes interessadas, sendo que o maior desafio é  definir quais e como as incertezas

interferem na geração de valor da organização, pois representam riscos e oportunidades

com potencial para destruir ou aumentar o valor agregado. Neste sentido o COSO (2007,

p. 3) diz que “o gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar

com eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a

fim de melhorar a capacidade de gerar valor”.

Com a intensificação da preocupação por parte de gestores, com o gerenciamento

de riscos corporativos nas organizações, torna-se imprescindível a necessidade de se ter

uma  estratégia  que  seja  capaz  de  identificar,  avaliar  e  administrar  os  riscos

organizacionais, bem como uma maior percepção da necessidade de controles internos e

externos. Neste sentido, é de suma importância que os gestores da organização tenham

conhecimento  sobre  a  estrutura  de  gerenciamento  de  risco  corporativo  e  seus

componentes,  de  modo  a  adquirirem as  habilidades  necessárias  para  o  exercício  da

função.

De acordo com COSO (2007), a estrutura de gerenciamento de risco corporativo

proposto,  tem por  finalidade fazer  com que os objetivos previstos na missão de uma

organização  sejam  plenamente  atingidos.  Para  isso,  são  classificados  em  quatro

categorias de objetivos:

Quadro 01: Categorias de objetivos

 Estratégicos
 (strategic)

-  são  metas  gerais,  alinhadas com o que  suportem à sua missão.  A missão  de uma
organização  estabelece,  em  sentido  mais  amplo,  aquilo  que  a  organização  deseja
alcançar. A alta administração fixa objetivos estratégicos, formula estratégias e estabelece
os objetivos da organização relativos às operações, à conformidade e à comunicação.

Operações
 (operations)

- é a utilização eficaz e eficiente dos recursos. Referem-se à eficácia e à eficiência das
operações da organização. Compreendem os subobjetivos correlatos de operações, com
a  finalidade  de  aprimorar  a  eficácia  e  a  eficiência  operacional  que  impulsionarão  a
organização na direção de sua meta final.

Comunicação
(reporting)

- diz respeito à confiabilidade de relatórios. A comunicação oferece suporte
ao  processo  decisório  da  administração  e  ao  acompanhamento  das  atividades  e  do
desempenho da organização.

Conformidade
(compliance)

- diz respeito ao cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. As leis e os regulamentos
aplicáveis estabelecem padrões mínimos de comportamento, que a organização integra
em seus objetivos de conformidade.

Fonte: COSO (2007, p. 21)

Em relação a esses objetivos, o gerenciamento de riscos corporativos quando bem

aplicado,  proporcionará  que  os  administradores  tenham  razoável  certeza  que  a

organização estará na direção correta rumo à conquista dos objetivos (COSO, 2007).



 Pode-se constatar na figura 1, a presença dos quatro objetivos que a organização

deve  alcançar  (Estratégico,  operacional,  comunicação  e  conformidade),  os  oito

componentes  do  gerenciamento  de  riscos  corporativos,  representados  pelas  colunas

verticais e, na terceira dimensão as unidades de uma organização, todos são interligados

em forma de uma estrutura tridimensional.

Figura 1: Matriz tridimensional, Cubo COSO-ERM

Fonte: (COSO, 2007, p.7)

Percebe-se que o modelo representa uma matriz tridimensional de gerenciamento

do risco, integrando os elementos que compõem a metodologia do COSO ERM.

Para TCU (2009, p. 13):

A  face  superior  do  cubo  expõe  os  objetivos  que  devem  ser  objeto  do
gerenciamento  de  risco;  a  face  frontal  representa  os  componentes  do
gerenciamento de riscos, ou, o que é necessário fazer para atingir os objetivos; a
face  lateral  representa  os  níveis  da  organização  objetos  da  gestão  de  riscos.
Observe-se que a visão integrada dos elementos do modelo demonstra o contexto
das ações da direção ao gerenciar  os riscos da organização.  Pode-se,  assim,
vislumbrar essa gestão tanto ao nível da entidade como um todo, como para cada
parte que a compõe: objetivos, riscos e controles da organização como um todo;
objetivos, riscos e controles de uma divisão, unidade de negócio, departamento ou
seção  da  organização;  objetivos,  riscos  e  controles  de  um  macroprocesso,
processo ou de uma atividade. (TCU, 2009, p. 13).

Essa  estrutura  da  gestão  de  risco  pode  ser  vista  como  um  conjunto  de

componentes  que  irá  fornecer  as  ferramentas  para  programar,  monitorar,  analisar  e

melhorar  a  gestão de risco  em toda a organização (BRASIL,  2017b).  Nesse sentido,

COSO (2007) argumenta que a estrutura possibilita aos administradores e funcionários

um ponto de partida para a avaliação e o aprimoramento da gestão de riscos corporativos.



De acordo com Zonatto e Beuren (2012), o gerenciamento de riscos corporativos

possui estreita relação com a estrutura de cada organização. Esta relação pode fazer com

que o controle das atividades e os ambientes de controle possam se diferenciar de uma

empresa para outra, por dependerem da estrutura ou das peculiaridades da atividade da

organização.

A  seguir,  serão  abordados  os  oito  componentes  do  gerenciamento  de  riscos

corporativos proposto pelo COSO-ERM, de fundamental importância para que os gestores

gerenciem a organização.

2.1  COMPONENTES  DO  GERENCIAMENTO  DE  RISCOS  CORPORATIVOS  –

ESTRUTURA INTEGRADA

Outro aspecto a ser abordado e que merece atenção por parte dos gestores em

qualquer nível dentro da organização, são os componentes do gerenciamento de riscos

corporativos. Esses componentes são critérios que auxiliam os gestores na verificação e

na atuação do gerenciamento de risco de uma organização.  

Os  oito  componentes  de  gerenciamento  de  riscos  corporativos,  pelos  quais  a

administração gerencia a organização, devem estar integrados com o processo de gestão

e são assim definidos pela metodologia do COSO (2007, p. 6) como:

Quadro 02: Componentes do gerenciamento de riscos corporativos
Ambiente Interno – o ambiente interno compreende o
tom de uma organização e fornece a base pela qual os
riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal,
inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite
a  risco,  a  integridade  e  os  valores  éticos,  além  do
ambiente em que estes estão.

Resposta a Risco – a administração escolhe as
respostas  aos  riscos  -  evitando,  aceitando,
reduzindo  ou  compartilhando  –  desenvolvendo
uma série de medidas para alinhar os riscos com
a tolerância e com o apetite a risco.

Fixação de Objetivos – os objetivos devem existir antes
que  a  administração  possa  identificar  os  eventos  em
potencial  que  poderão  afetar  a  sua  realização.  O
gerenciamento  de  riscos  corporativos  assegura  que  a
administração disponha de um processo implementado
para estabelecer  os objetivos que propiciem suporte  e
estejam alinhados com a missão da organização e sejam
compatíveis com o seu apetite a riscos.

Atividades  de  Controle –  políticas  e
procedimentos  são  estabelecidos  e
implementados para assegurar que as respostas
aos riscos sejam executadas com eficácia.

Identificação  de  Eventos –  os  eventos  internos  e
externos que influenciam o cumprimento dos objetivos de
uma organização devem ser identificados e classificados
entre riscos e oportunidades. Essas oportunidades são
canalizadas para  os  processos  de estabelecimento  de
estratégias da administração ou de seus objetivos.

Informações  e  Comunicações –  as
informações  relevantes  são  identificadas,
colhidas e comunicadas de forma e no prazo que
permitam que cumpram suas responsabilidades.
A  comunicação  eficaz  também  ocorre  em  um
sentido mais amplo, fluindo em todos níveis da
organização.

Avaliação  de  Riscos –  os  riscos  são  analisados,
considerando-se a sua probabilidade e o impacto como
base  para  determinar  o  modo  pelo  qual  deverão  ser
administrados. Esses riscos são avaliados quanto à sua

Monitoramento –  a  integridade  da  gestão  de
riscos corporativos é monitorada e são feitas as
modificações  necessárias.  O  monitoramento  é
realizado  através  de  atividades  gerenciais



condição de inerentes e residuais. contínuas  ou  avaliações  independentes  ou  de
ambas as formas.

Fonte: (COSO, 2007, p. 6)

Estes  componentes,  citados  no  quadro  02,  possibilitam  uma  orientação  aos

gestores  dos riscos das organizações militares  do que é necessário  observar  para  o

alcance dos objetivos organizacionais com o mínimo de exposição aos riscos.

Será tratado na próxima subseção o assunto referente ao risco corporativo.

2.2 RISCO CORPORATIVO

O termo risco, segundo o IBGC (2007), é a probabilidade de ocorrência de um

determinado evento com possibilidade de não se concretizar.  Essas possibilidades que

podem ser de ganho ou de perda, e que podem ter suas causas no ambiente externo ou

interno, são oriundas do contexto em que cada organização atua.

De acordo com COSO (2007), o risco é a possibilidade de ocorrência de um evento

que  venha  a  ter  impacto  no  cumprimento  dos  objetivos.  Nesse  sentido,  verifica-se  a

importância do conselho de Administração em saber identificar, avaliar  e monitorar os

eventos  de  sua  organização,  fornecendo  as  informações  necessárias  para  a  alta

administração assegurar um gerenciamento do risco eficaz.

Os  riscos  corporativos  existem  e  estão  presentes  em  todas  as  atividades  da

organização, exigindo por parte dos gestores um gerenciamento de risco eficaz no sentido

de  se  concretizar  o  previsto  nos  objetivos  organizacionais  e  proteger  a  organização.

Nesse sentido, é necessário que a organização tenha seus objetivos estratégicos fixados

para que ocorra a correta identificação de eventos, à avaliação dos riscos e as respostas

a risco, alinhados ao planejamento estratégico organizacional para que tenha capacidade

de propiciar a garantia razoável quanto o alcance dos objetivos (COSO, 2007).

É importante, na atualidade, que as organizações tenham metodologias adequadas

de gerenciamento de risco para se protegerem diante das incertezas do ambiente externo

e interno,  pois  devem procurar  a  redução da probabilidade de ocorrência de eventos

negativos que impactam no cumprimento dos objetivos estratégicos.

Portanto,  a  metodologia  prevista  no  COSO-ERM  vem  a  auxiliar  todas  as

organizações  no  controle  e  gestão  dos  riscos  corporativos,  envolvendo  os  riscos  e

oportunidades que venham a causar  impacto  na criação ou manutenção de valor  da

organização e no atingimento dos objetivos organizacionais.



As  organizações  que  aprimoram  o  acompanhamento  de  suas  estratégias  e

objetivos,  bem  como  seu  ambiente  de  controles  internos,  conseguem  identificar  e

controlar os riscos com oportunidade, por meio da aplicação de técnicas para conter as

incertezas existentes na realização dos objetivos e estratégias das organizações.

A seguir, serão  abordados os  sistemas de  controles  internos  que servem para

fiscalizar e prevenir eventuais erros ou falhas futuras, permitindo o acompanhamento e a

conferência das práticas internas pelos responsáveis.

2.3 CONTROLES INTERNOS

Outro assunto importante a ser destacado são os controles internos (CI), que visam

possibilitar  aos  gestores  e  demais  integrantes  das  repartições  da  organização  o

entendimento  das regras  e  normas emanadas pela  administração e  a  se  certificarem

sobre o bom funcionamento dos controles.

Atualmente, os sistemas de controles internos nas organizações contribuem para a

redução de erros e irregularidades nos processos gerenciais e auxiliam nas tomadas de

decisões,  estabelecendo  maior  confiança  as  operações  e  à  integridade  dos  informes

gerenciais.  Para  isso,  faz-se  necessário  que  o  controle  interno  esteja  integrado  ao

gerenciamento de risco e seja conduzido pela administração e todos profissionais de uma

organização.

A escolha dos instrumentos de controles nas repartições de uma organização que

melhor atendam o gerenciamento de risco, de acordo com a metodologia do COSO, só

será  eficaz  após  a  organização  estar  com  sua  estrutura  do  sistema  de  gestão

estabelecida e com as atividades de controle definidas que melhor representam a sua

estrutura operacional e corporativa (ZONATTO; BEUREN, 2012).

Para Beuren; Dallabona; Dani (2011), prever a existência e implantar os ambientes

de controle preconizados pela metodologia COSO-ERM, é preciso que as organizações

tenham um sólido controle interno na sua gestão de risco.

A aplicação de métodos de controle interno é importante para que o gerenciamento

dos  riscos  da  organização  seja  eficaz,  pois  auxiliam  na  detecção  e  redução  das

incertezas,  de  modo  a  prevenir  resultados  indesejados,  sendo um  processo  a  ser

conduzido  pela  administração  e  profissionais  envolvidos  da  organização,  visando

estabelecer segurança razoável para atingir os objetivos (COSO 2007).



Um  sistema  de  controle  interno  bem  desenvolvido  na  organização  transmite

segurança e confiabilidade na informação dos dados gerenciais,  caso contrário,  pode

levar os gestores a tomada de decisões e conclusões inadequadas. Em virtude disso,

cresce de importância a atuação da empresa no que diz respeito ao estabelecimento do

sistema de controle interno na organização, bem como a verificação de seu cumprimento

pelos funcionários (CREPALDI, 2011).

É importante que os controles internos estejam alinhados com as estratégias da

organização, de forma que os objetivos estratégicos organizacionais sejam conquistados

com a menor exposição aos riscos (COSO, 2007). Para isso, o COSO integrou o controle

interno ao gerenciamento de risco corporativo. Neste sentido, esta estrutura de controle

dos  componentes  do  gerenciamento  do  risco  é  adequada  para  as  organizações,  e

proporcionará aos gestores plenas condições para realizar uma avaliação e identificação

de quais riscos a organização estará vulnerável,  possibilitando a tomada de decisões

mais adequada a cada caso.

Zanette  et.  al  (2008),  consideram  que  a  metodologia  empregada  pelo  modelo

COSO-ERM,  apresenta  uma  estrutura  integrada  de  controle  interno  que  permite  as

organizações satisfazerem suas necessidades internas de controle e possibilita ampliar

seus  métodos  gerenciais  no  alcance  dos  objetivos.  Portanto,  pode  fornecer  as

ferramentas necessárias para utilização na gestão das organizações, tanto no controle,

quanto na gestão dos riscos corporativos.

A metodologia COSO (2007) ressalta que existem oito pontos importantes dentro

da organização acerca dos controles internos que precisam ser de conhecimento dos

gestores, a fim de serem bem supervisionados.

Quadro 03: Pontos importantes para a organização

Componente Pontos importantes

Ambiente Interno

- O ambiente interno é fundamental para todos os demais componentes, pois
trata  de ética,  integridade,  conduta,  políticas de recursos humanos,  fatores
organizacionais,  posicionamento  do  conselho  de  administração  quanto  a
políticas  fiscais,  definição  de cargos  e  responsabilidades e,  principalmente,
quanto a cultura organizacional da empresa.

Definição dos Objetivos

Os  objetivos  são  os  pontos  a  serem  perseguidos  pela  empresa  e  seus
gestores. A alta administração precisa monitorar eventos que ponham em risco
o alcance dos objetivos e, se necessário, ajustar as estratégias para que sejam
assegurados que os objetivos serão alcançados.

Identificação de Eventos
Eventos são ocorrências que podem vir a afetar algumas das estratégias da
empresa e, por consequência, o alcance dos objetivos. Os eventos podem ser
negativos como riscos ou positivos como oportunidades.

Avaliação de Risco Consiste na análise dos fatores que põem em risco efetivo a empresa no que
diz  respeito o alcance de suas metas.  São riscos relacionados a mercado,



liquidez, crédito, entre outros desta natureza.

Resposta ao Risco

A empresa após todo o aparato de avaliação dos riscos decide as políticas de
administração  dos  riscos  inerentes.  Nestas  políticas  será  observado  o
posicionamento  da  empresa  de  como  serão  neutralizadas  as  ameaças  e
também de como serão exploradas as oportunidades diagnosticadas, dentro
de um orçamento pré estabelecido, se for o caso.

Atividades de Controle

Atividades de controle são os movimentos administrativos da empresa com
relação  ao  acompanhamento  do  andamento  dos  negócios  da  entidade,
observando se os resultados estão dentro das estratégias pré-estabelecidas e,
por conseguinte, contribuindo para atingir as metas da empresa.

Informação e Comunicação

A questão de informação e comunicação diz respeito ao trâmite da notícia e
sua flutuação dentro da organização. As informações precisam ser claras e
objetivas enquanto que é necessária  que a comunicação seja verdadeira  e
direta, sem interferências.

Monitoramento

Similar ao controle e acompanhamento de processo, o monitoramento consiste
em  acompanhar  as  operações  da  empresa  realizadas  pelos  seus
colaboradores  com  o  objetivo  de  reduzir  os  riscos  de  desvios  nas  suas
operações.

Fonte: COSO (2007, p 119)

Logo, conforme já menciona o próprio COSO ERM, deve haver preocupação dos

gestores com todos os componentes e não apenas com este ou aquele, pois existe uma

forte correlação e, se o gestor deixar de lado algum deles, pode comprometer o processo

de gestão como um todo.

Para que a administração e  os  gestores da organização tenham condições de

verificar  se  seus  integrantes  estão  seguindo  às  regras  e  recomendações  conforme

determinado, é importante que exista a manutenção de um eficiente Sistema de Controle

Interno,  capaz  de  diagnosticar  a  real  situação  do  cumprimento  das  normas  e

regulamentos,  bem  como  a  percepção  dos  gestores  com  relação  à  aplicação  da

metodologia de gerenciamento de risco.

Portanto, quanto maior o nível de controle interno na organização, menores serão

as probabilidades de algo errado acontecer durante a execução do que foi planejado.

Na  próxima  subseção,  será  abordado  à  Gestão  de  Risco  nas  Organizações

Militares (OM).

2.4 A GESTÃO DE RISCO NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM)

Segundo Brasil (2017a), a gestão de riscos do Exército tem por objetivo: assegurar

que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso tempestivo as informações

suficientes  quanto  aos  riscos  nas  quais  a  organização  está  exposta;  aumentar  a

probabilidade  de  alcance  dos  objetivos  da  organização,  reduzindo  os  riscos  a  níveis



aceitáveis; e agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada

de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos decorrentes de

sua materialização.

Os  comandantes, em  todos  os  níveis,  são  os  principais responsáveis  pelo

estabelecimento da estratégia da OM e da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo

o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles

internos da gestão.

O gerenciamento de riscos implantado recentemente nas Organizações Militares

(OM) do Exército Brasileiro, fez com que a maioria dos gestores dos processos nas OM

tivessem dificuldades na aplicação da metodologia em estudo, em virtude da falta  de

informação, capacitação e habilidades dos militares para o desempenho da função de

gerenciador dos riscos.

Nesse contexto, o Chefe do Estado-Maior do Exército, por meio da Portaria nº 222-

EME, de 5 de junho de 2017, instituiu a Metodologia da Política de Gestão de Riscos do

Exército  Brasileiro  (EB20-D-07.089),  com  a  finalidade  de  orientar  as  Organizações

Militares (OM) quanto à gestão de riscos e seus controles; alinhar a gestão de riscos ao

planejamento  organizacional  e  estratégico;  otimizar  o  planejamento  e  a  execução  de

programas,  projetos  e  processos;  e  contribuir  com a  governança  institucional.  Nesse

sentido,  a  gestão integrada de riscos nas OM, alinha estratégia,  processos,  pessoas,

tecnologia  e  conhecimentos,  objetivando  a  preservação  e  a  criação  de  valor  para  a

organização (BRASIL, 2017b).

A citada metodologia, propõe uma estrutura de gestão de riscos com um 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.

Nessa estrutura, cada OM do Exército Brasileiro (EB) conta com um Comitê de

Gestão de Risco e Controles (CGRiC) e uma Equipe de Gestão de Risco e Controles

(EGRiC), responsáveis pelo planejamento e elaboração do processo de gestão de riscos

e do seu respectivo plano de gestão de risco, no nível OM e no nível Seção/Repartição,

que tem por missão assessorar o comandante da OM no processo de tomada de decisão.

O planejamento do gerenciamento de risco, elaborado pelo CGRiC e EGRiC, é um

importante  instrumento  de  gestão  para  as  organizações  militares.  O  objetivo  desse

planejamento é proporcionar aos gestores e suas equipes uma ferramenta que colete



informações para que atuem de forma adequada e com proatividade diante dos riscos que

venham a impactar o alcance dos objetivos organizacionais.

De acordo com o COSO (2007), a qualidade da informação é importante para que

os  gestores  possam  tomar  decisões.  Estas  informações  devem  ser  oportunas  e

adequadas, de modo a proporcionar as condições ideais para que as pessoas possam

cumprir  suas atribuições organizacionais,  levando em consideração informações sobre

eventos  que  interferem na  organização,  para  que  se  possa  gerenciar  riscos  e  tomar

decisões.

Conforme Moura (2018),  a  Gestão de Risco nas OM está estruturada nos oito

componentes inter-relacionados, previstos no COSO-ERM, e integrados com o processo

de Gestão das OM, sendo um ponto de partida para a avaliação e o aprimoramento da

gestão de riscos corporativos.

Tendo em vista ser um assunto recente dentro do Exército, os gestores estão tendo

dificuldades na aplicação da metodologia de gerenciamento do risco nas OM, pela falta de

capacitação e treinamento. É importante que os gestores conheçam bem cada um dos

componentes do gerenciamento de riscos, assim como suas responsabilidades para que

exerçam seu papel de maneira adequada.

Por isso, será tratado na seção quatro, a análise da percepção dos gestores das

Organizações Militares referente à aplicação da metodologia proposta, com base nos oito

componentes  do  gerenciamento  de  riscos  corporativos,  de  modo  a  possibilitar  um

diagnóstico da gestão de risco nas OM orgânicas da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

3 MATERIAL E MÉTODO

Conforme salientou-se na introdução, o foco do presente trabalho está em analisar

os dados obtidos na pesquisa referente a percepção dos militares quanto a aplicação dos

oito componentes do gerenciamento do risco do modelo baseado no “Gerenciamento de

Riscos Corporativos – Estrutura Integrada”. Tal pesquisa caracteriza-se como descritiva,

realizada por meio do método de levantamento (survey),  com abordagem quantitativa,

sendo encaminhada via correio eletrônico, para 39 (trinta e nove) militares responsáveis

pela gestão de riscos e controles de nove Organizações Militares, situadas no estado do

Rio  Grande  do  Sul,  sendo  que  somente  19  (dezenove)  militares  responderam  o

questionário.

Para a elaboração do questionário, foi adaptado o modelo desenvolvido por COSO



(2007),  onde  foram  analisados  os  oito  componentes  do  gerenciamento  do  risco.  As

perguntas referentes ao questionário são fechadas, utilizando a escala do tipo Likert de 1

a 5, sendo 1 para Ruim, 5 para Excelente e 0 para Não Avaliado.

As perguntas foram separadas em seções correspondentes aos oito componentes

do gerenciamento de riscos corporativos, sendo: dez perguntas para o ambiente interno,

cinco perguntas  para  a  fixação  de objetivos,  cinco perguntas  para  a  identificação de

eventos, quatro perguntas para a avaliação de riscos, três perguntas para respostas aos

riscos, quatro perguntas para atividades de controle, quatro perguntas para informações e

comunicações  e  quatro  perguntas  para  o  monitoramento,  totalizando  trinta  e  nove

perguntas distribuídas pelas seções.

O método de análise dos dados utilizada para alcançar o objetivo da pesquisa será

a técnica quantitativa, por meio de tabelas com a distribuição de frequência relativa a

cada  componente  analisado.  Foram  utilizadas  escalas  para  avaliar  as  questões

analisadas, conforme a Tabela 01.

Tabela 01 – Escalas de avaliação dos componentes analisados
1 2 3 4 5 0

Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
Fonte: elaborado pelo autor

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção será apresentada a descrição e a análise dos resultados da pesquisa,

onde  será  exposta  a  percepção  dos  gestores  das  Organizações  Militares  analisadas

referentes a cada componente da metodologia COSO, ou seja, ambiente interno, fixação

de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta ao risco, atividades

de controle, informação e comunicação e monitoramento.  Em seguida, são comparados

os resultados encontrados de cada um destes componentes, a fim de verificar a visão dos

militares, que ocupam cargo de gestão, em relação à eficácia do gerenciamento de riscos

e controles das OM.

4.1 AMBIENTE INTERNO

Na tabela  2  é  descrita  a  percepção  dos  gestores  em relação  ao  componente

ambiente  interno  da  metodologia  COSO,  ou  seja,  faz-se  uma  análise  da  cultura

organizacional  da  OM,  política  de  recursos  humanos,  definição  de  cargos  e



responsabilidades, padrão de comportamento, a fim de verificar como é considerado este

componente nas OM, na visão dos respondentes.

Tabela 02 – Avaliação do Ambiente Interno
Pergunta 1 2 3 4 5 0
1)  Como  o  Sr  avalia  a  comunicação  da
importância da Gestão de Risco na OM?

10,53% 21,05% 21,05% 42,11% 5,26% 0%

2) Como o Sr avalia as ações da OM para
desenvolver  e  capacitar  os  militares  em
gerenciamento de risco?

10,53% 15,79% 42,11% 26,32% 0% 5,26%

3) Como o Sr avalia o clima organizacional na
OM?

0% 15,79% 21,05% 36,84% 26,32% 0%

4)  Como  o  Sr  avalia  os  padrões  de
comportamento  da  OM  em  termos  de
integridade e ética?

0% 5,26% 21,05% 15,79% 57,89% 0%

5) Como o Sr avalia a política de treinamento
de pessoal na área de gestão de risco?

15,79% 31,58% 15,79% 31,58% 5,26% 0%

6)  Como  o  Sr  avalia  a  organização,  em
termos de alocar os profissionais certos para
executar  as funções corretas  segundo suas
competências, a fim de que a OM atinja seus
objetivos?

0% 10,53% 21,05% 26,32% 42,11% 0%

7) Como o Sr avalia a realocação de pessoal
na OM quando necessário?

0% 26,32% 21,05% 21,05% 31,58% 0%

8) Como o Sr avalia o sistema de distribuição
de tarefas e responsabilidade?

0% 21,05% 21,05% 26,32% 31,58% 0%

9) Como o Sr avalia  seu conhecimento em
relação as suas atribuições?

0% 10,53% 21,05% 47,37% 21,05% 0%

10) Como o Sr avalia sua habilidade e técnica
para exercer sua função?

0% 15,79% 21,05% 42,11% 21,05% 0%

Fonte: dados da pesquisa

De acordo com a tabela 2, constata-se pelas respostas coletadas que, a percepção

dos  militares  referentes  aos  itens  analisados  da  avaliação  do  ambiente  interno  foi

considerada pela maioria como ótimo e excelente.

No entanto, a questão número 5, que avaliou a política de treinamento na área de

gestão  de  risco,  indicou  que  31,58%  consideraram  satisfatório  o  treinamento;  para

15,79% está ruim; para 15,79% está bom e 31,58% está ótimo. A questão 2, referente as

ações  da  OM para  desenvolver  e  capacitar  os  militares  em gerenciamento  de  risco,

indicou que 10,53% consideram ruim; para 15,79% está satisfatório; para 42,11% está

bom e 26,32% está ótimo. 

Conforme tabela 3 e figura 2 abaixo,  verifica-se o resultado geral  da avaliação

deste componente. 

Tabela 03 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
3,78% 17,74% 22,04% 32,26% 23,65% 0,54%

Fonte: dados da pesquisa



Figura 2: Gráfico do Ambiente Interno

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 78% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 22% como ruim e satisfatório.

Diante do apresentado nesse componente, verifica-se há necessidade de buscar

ações  visando  melhorar  a  política  de  treinamento  e  capacitação  de  pessoal  em

gerenciamento de risco, bem como melhorar a comunicação da importância da gestão de

risco nas OM.

O  componente  a  seguir,  avalia  os  procedimentos  para  verificar  se  as  OM

apresentam um bom desempenho em relação à fixação de objetivos. os militares, que

ocupam cargo de gestão, em relação à eficácia do gerenciamento de riscos e controles

das OM.

4.2 FIXAÇÃO DE OBJETIVOS

Neste tópico é apresentada a percepção dos gestores em relação ao componente

fixação  de  objetivos,  tendo  como  base  a  metodologia  COSO,  ou  seja,  avalia  se  os

objetivos estão alinhados com a missão da OM e se são compatível com seu apetite a

riscos, bem como, se os processos propiciam suporte para o alcance dos objetivos.

Tabela 04 – Avaliação da Fixação de Objetivos
Pergunta 1 2 3 4 5 0
11) Como o Sr avalia o planejamento estratégico
organizacional da OM?

0% 15,79% 5,26% 57,89% 15,79% 5,26%

12)  Como o  Sr  avalia  os  objetivos  que  a  OM
possui, em termos de alinhamento com a missão
da  organização  e  compatibilidade  com  o  seu
apetite a risco?

0% 15,79% 10,53% 57,89% 10,53% 5,26%

13)  Pela  sua  avaliação,  a  OM  dispõe  de
processo(s)  que  alinhem  os  objetivos
estratégicos  com a  missão  e  assegure  que  os
mesmos sejam alcançados?

0% 15,79% 21,05% 42,11% 21,05% 0%

14)  Como  o  Sr  avalia  a  identificação  pelos 0% 31,58% 15,79% 31,58% 21,05% 0%

3,78%
17,74%

22,04%
32,26%

23,65%

0,54%
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militares das metas e objetivos da OM?
15) Como o Sr avalia o processo de fixação de
objetivos pela OM?

0% 21,05% 21,05% 42,11% 15,79% 0%

Fonte: dados da pesquisa

Referente  à  fixação  dos  objetivos,  os  dados  coletados  pela  percepção  dos

entrevistados demonstraram que a maioria dos itens pesquisados foi considerada como

ótimo,  demonstrando que existe  um cumprimento  do que é previsto  no  planejamento

estratégico. Já na questão 14, que avaliou a identificação pelos militares das metas e

objetivos  da  OM,  indicou  que  31,58%,  consideraram  satisfatório,  sendo  interessante

analisar este item para verificar a possibilidade de realização de melhorias. Cabe ressaltar

que na questão 12,  os objetivos que a OM possui, em termos de alinhamento com a

missão da organização e compatibilidade com o seu apetite a risco, indicou que 57,89%

avaliam que está ótimo e 10,53% consideraram excelente.

Para este grupo de questões, observou-se que alguns respondentes não opinaram,

correspondendo a 5,26% nas questões 11 e 12.

Conforme tabela 5 e figura 3 abaixo,  verifica-se o resultado geral  da avaliação

deste componente. 

Tabela 05 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
0,00% 20,00% 14,74% 46,32% 16,84% 2,10%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 3: Gráfico da Fixação de Objetivos

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 78% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 20% como ruim e satisfatório.

De modo geral, constatou-se que neste componente, há necessidade de melhorar

o processo de identificação das metas e objetivos pelos militares da OM e o processo de

fixação de objetivos.
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O próximo componente relaciona os eventos internos e externos, que ao serem

identificados e classificados entre riscos e oportunidades, influenciam o desenvolvimento

das atividades e no cumprimento dos objetivos da organização.

4.3 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS

É apresentada  na  subseção  a  visão  dos  gestores  em relação  ao  componente

identificação de eventos, segundo a metodologia COSO, ou seja, avalia a percepção dos

gestores  em  relação  aos  procedimentos  e  práticas  adotadas  para  a  identificação  e

classificação dos riscos que podem vir a afetar algumas das estratégias da OM.

Tabela 06 – Avaliação da Identificação de Eventos
Pergunta 1 2 3 4 5 0
16) Como o Sr avalia a identificação dos riscos
nos principais processos organizacionais da OM?

5,26% 21,05% 21,05% 31,58% 21,05% 0%

17) Como o Sr avalia a identificação dos eventos
potenciais  que  afetam  a  execução  das
estratégias ou a realização dos objetivos da OM?

5,26% 21,05% 15.79% 36,84% 15.79% 5,26%

18) Como o Sr avalia a maneira que a OM se
relaciona  com  a  ocorrência  de  eventos  em
termos  de  buscar  analisar  possibilidades  de
ocorrência?

5,26% 15.79% 26,32% 31,58% 21,05% 0%

19)  Como  o  Sr  avalia  a  identificação  e
classificação  dos  eventos  entre  riscos  e
oportunidades?

0% 26,32% 26,32% 36,84% 10,53% 0%

20) Como o Sr avalia as estratégias formuladas
pela OM para identificar eventos em potencial?

0% 27,78% 16,67% 38,89% 16,67% 0%

Fonte: dados da pesquisa

A maioria dos respondentes julgou como ótimo a identificação de eventos na OM,

no entanto, na questão 19, avaliação da  identificação e classificação dos eventos entre

riscos e oportunidades,  indicou que 26,32% consideram satisfatório,  e na questão 20,

avaliação  das  estratégias  formuladas  pela  OM  para  identificar  eventos  em potencial,

também  foi  considerado  satisfatório,  com  27,78%.  Essas  duas  últimas  avaliações

sinalizam  que  estas  questões  podem  ser  melhores  gerenciadas.  Apenas  5,26%  dos

respondentes das questões 16, 17 e 18, avaliaram como ruim.

Para  este  grupo  de  questões,  observou-se  que  apenas  um  respondente  não

opinou, correspondendo a 5,26% na questão nº 17.

Conforme tabela 7 e figura 4 abaixo,  verifica-se o resultado geral  da avaliação

deste componente. 

Tabela 07 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
3,20% 22,34% 21,28% 35,11% 17,02% 1,06%

Fonte: dados da pesquisa



Figura 4: Gráfico da Identificação de Eventos

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 73% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 26% como ruim e satisfatório.

No aspecto geral deste componente, percebe-se que necessitam de melhorias os

aspectos referentes a identificação dos riscos nos principais processos, a análise das

possibilidades de ocorrência de eventos, bem como, a identificação e classificação dos

eventos entre riscos e oportunidades e, também, aperfeiçoar a estratégia para identificar

os eventos.

O componente seguinte aborda a avaliação de riscos, pois é importante para a

organização possuir mecanismos adequados para identificar e analisar seus riscos.

4.4 AVALIAÇÃO DE RISCOS

Neste tópico é apresentado a percepção dos gestores em relação ao componente

avaliação dos riscos, tendo como base a metodologia COSO, ou seja, avalia se os riscos

são analisados, considerando-se a sua probabilidade e impacto e se existe à identificação

e análise pela administração dos riscos internos e externos.

Tabela 08 – Avaliação da Avaliação de Riscos
Pergunta 1 2 3 4 5 0
21) Como o Sr avalia o conhecimento que a
OM possui sobre os riscos da organização?

10,53% 36,84% 10,53% 36,84% 5,26% 0%

22)  Como  o  Sr  avalia  o  sistema  ou
mecanismos que a OM possui para identificar
esses riscos?

0% 42,11% 10,53% 47,37% 0% 0%

23) Como o Sr avalia a análise que a OM faz
desses riscos em termos de possibilidades de
ocorrência e impacto?

5,26% 26,32% 21,05% 36,84% 10,53% 0%

24) Como o Sr avalia a administração destes
riscos pela OM?

0% 27,78% 16,67% 27,78% 16,67%
11,11

%
Fonte: dados da pesquisa
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De acordo com a avaliação de riscos, a maioria dos participantes da pesquisa julga

que está avaliada entre satisfatória e ótima. Com relação à questão nº 21, 36,84% julga

como satisfatório  o  conhecimento  que  a  OM possui  sobre  os  riscos  da  organização;

10,53%  dos  respondentes  consideraram  bom;  36,84%  consideraram  ótimo;  e  5,26%

opinaram como excelente, indicando que a percepção dos militares é de que a OM tem

bom  conhecimento  sobre  os  riscos  da  atividade,  com  exceção  de  10,53% que

consideraram ruim. A questão nº 22, merece ser destacada, pois 42,11% julgou como

satisfatório o sistema ou mecanismos que a OM possui para identificar os riscos; 10,53%

dos militares consideraram bom e, 47,37% opinaram como ótimo.

Conforme tabela 9 e figura 5 abaixo,  verifica-se o resultado geral  da avaliação

deste componente. 

Tabela 09 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
2,70% 33,80% 14,87% 37,82% 8,10% 2,70%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 5: Gráfico da Avaliação de Riscos

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 61% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 36% como ruim e satisfatório.

De modo geral, constatou-se que neste componente, há necessidade de melhorar

o conhecimento sobre os riscos, os mecanismos para identificação dos riscos, a análise

do risco em termos de probabilidade e impacto e, a administração dos riscos pela OM.

A próxima subseção, avalia o componente resposta ao risco, que visa identificar

procedimentos para evitar que os riscos comprometam o desenvolvimento das atividades

da OM e a sua continuidade.
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4.5 RESPOSTA AO RISCO

Neste tópico é apresentado a percepção dos gestores das OM em relação ao

componente resposta aos riscos, tendo como base a metodologia COSO, ou seja, avalia

se existe à reação por parte da OM diante dos riscos existentes e se desenvolve medidas

para alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco.

Tabela 10 – Avaliação da Resposta ao Risco
Pergunta 1 2 3 4 5 0
25) Como o Sr avalia a reação da OM diante
dos riscos existentes?

0% 31,58% 15,79% 31,58% 21,05% 0%

26) Como o Sr avalia a administração dos riscos
na OM, de modo a possibilitar garantia razoável
do cumprimento dos seus objetivos?

0% 26,32% 15,79% 42,11% 15,79% 0%

27) Como o Sr avalia as medidas tomadas pela
organização  para  alinhar  os  riscos  com  a
tolerância e com o apetite a risco da OM?

0% 26,32% 10,53% 42,11% 15,79% 5,26%

Fonte: dados da pesquisa

O resultado da avaliação do componente resposta ao risco, em todas as questões

a opinião foi de que a maioria dos entrevistados considera a resposta ao risco na sua OM

como ótima e/ou excelente. Porém, alguns dos respondentes opinaram como satisfatório,

correspondendo  a  31,58% na  pergunta  nº  25,  e  26,32% nas  perguntas  nº  26  e  27,

indicando que deve haver uma melhoria na preocupação por parte da OM com relação a

administração dos riscos.

Conforme tabela 11 e figura 6 abaixo, verifica-se o resultado geral da avaliação

deste componente. 

Tabela 11 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
0,00% 28,07% 14,03% 38,60% 17,54% 1,75%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 6: Gráfico da Resposta ao Risco

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 70% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 28% como ruim e satisfatório.
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No aspecto geral deste componente, percebe-se que necessitam de melhorias os

aspectos referentes a administração dos riscos para garantir o cumprimento dos objetivos

e a reação da OM diante dos riscos.

Na  sequência,  os  respondentes  foram  questionados  sobre  o  componente

atividades de controle, tendo em vista que o controle, quando bem executado, tende a

ajudar no desenvolvimento da OM em diversos aspectos.

4.6 ATIVIDADES DE CONTROLE

Neste quesito é apresentado a percepção dos gestores das OM em relação ao

componente  atividades de controle,  tendo como base a  metodologia  COSO, ou seja,

avalia se as políticas e procedimentos da OM são estabelecidos e implementados para

assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia.

Tabela 12 – Avaliação das Atividades de Controle
Pergunta 1 2 3 4 5 0
28) Como o Sr avalia, no geral, as políticas e
procedimentos  estabelecidos  pela  OM  em
termos de controle?

0% 26,32% 15,79% 42,11% 15,79% 0%

29) Como o Sr avalia a implementação destas
políticas e procedimentos, a fim de assegurar
que as respostas aos riscos sejam executadas
com eficácia?

0% 26,32% 21,05% 36,84% 10,53% 5,26%

30) Como o Sr avalia as atividades de controle
da OM? Estão distribuídas em todos os níveis
e em todas as funções?

5,26% 26,32% 26,32% 26,32% 15,79% 0%

31) Como o Sr avalia a definição dos controles
a serem implementados visando a mitigação
dos riscos dos processos?

5,26% 26,32% 15,79% 42,11% 5,26% 5,26%

Fonte: dados da pesquisa

Constatou-se, que 42,11% dos entrevistados na questão nº 28 e 31, opinaram que

as políticas e procedimentos estabelecidos pela OM em termos de controle, bem como, a

definição  dos  controles  a  serem  implementados  visando  a  mitigação  dos  riscos  dos

processos,  é  considerado  ótimo;  Na  questão  nº  29,  36,84%  opinaram  que  a

implementação  das  políticas  e  procedimentos,  asseguram que  as  respostas  ao  risco

sejam  executadas  com  eficácia.  Entretanto,  nas  quatro  questões  propostas  nesse

componente, 26,32% dos militares consideram como satisfatório as atividades de controle

na OM. Estas questões avaliadas como satisfatória podem ser melhoradas pelas OM.

Conforme tabela 13 e figura 7 abaixo, verifica-se o resultado geral da avaliação

deste componente. 



Tabela 13 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
2,63% 26,32% 19,74% 36,84% 11,84% 2,63%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 7: Gráfico da Atividades de Controle

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 68% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 29% como ruim e satisfatório.

No  aspecto  geral  deste  componente,  percebe-se  que  deve  ser  dada  atenção

especial quanto as atividades de controle, bem como, a definição dos controles a serem

implementados.

O componente a seguir, avalia a informação e comunicação no que diz respeito ao

trâmite da notícia e sua flutuação dentro da OM e a comunicação da informação aos

interessados.

4.7 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Na tabela  14 é descrito  a  percepção dos gestores em relação ao componente

informação e comunicação, tendo como base a metodologia COSO, ou seja, faz-se uma

avaliação sobre a identificação e a coleta das informações relevantes pela OM, bem como

avalia  se  essas  informações  chegam  a  tempo  para  que  os  militares  cumpram  suas

responsabilidades.

Tabela 14 – Avaliação da Informação e Comunicação
Pergunta 1 2 3 4 5 0
32)  Como  o  Sr  avalia  os  processos  de
identificação e coleta de informações relevantes
pela OM?

0% 36,84% 10,53% 47,37% 5,26% 0%

33) Como o Sr avalia a forma de comunicação
da informação aos interessados?

0% 16,67% 44,44% 22,22% 16,67% 0%

34)  Como  o  Sr  avalia  o  tratamento  dado  às
informações a fim de permitir  que os militares
realizem  e  cumpram  as  suas

0% 15,79% 26,32% 31,58% 26,32% 0%
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responsabilidades?
35) Como o Sr avalia a pontualidade do fluxo de
informações em relação ao nível  de mudança
nos  ambientes  internos  e  externos  da
organização?

0% 26,32% 21,05% 31,58% 21,05% 0%

Fonte: dados da pesquisa

Segundo a percepção dos militares entrevistados, todas as questões referentes a

este  componente  receberam  avaliação  entre  satisfatório  e  excelente.  A questão  que

obteve a maior avaliação foi a nº 32, em que 47,37% dos respondentes indicam que os

processos de identificação e coleta de informações relevantes da OM são considerados

ótimos na percepção dos militares e 36,84% consideram satisfatório. Já na questão nº 33,

que avaliou a forma de comunicação da informação aos interessados, indicou que 44,44%

dos militares consideram bom, sendo a 2ª maior avaliação deste componente; e apenas

22,22% consideram ótimo.

Conforme tabela 15 e figura 8 abaixo, verifica-se o resultado geral da avaliação

deste componente. 

Tabela 15 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
0,00% 24,00% 25,33% 33,33% 17,33% 0,00%

Fonte: dados da pesquisa

Figura 8: Gráfico da Informação e Comunicação

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 76% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 24% como ruim e satisfatório.

Logo, há a necessidade das OM aperfeiçoarem à gestão deste componente, pois a

informação e a comunicação é de extrema importância para as organizações.

No último bloco da pesquisa, será avaliado a percepção dos militares quanto ao

monitoramento,  que deve ser  realizado através de atividades gerenciais  contínuas ou

avaliações independentes.
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4.8 MONITORAMENTO

Na tabela  16 é descrito  a  percepção dos gestores em relação ao componente

monitoramento, tendo como base a metodologia COSO, ou seja, faz-se uma avaliação

dos controles e acompanhamento dos processos e atividades da OM, com o objetivo de

adotar  medidas  necessárias  e  corretivas  das  deficiências  encontradas  durante  o

monitoramento.

Tabela 16 – Avaliação do Monitoramento
Pergunta 1 2 3 4 5 0
36)  Como  o  Sr  avalia  o  monitoramento  da
gestão de risco na OM?

0% 21,05% 26,32% 36,84% 10,53% 5,26%

37)  Como  o  Sr  avalia  a  realização  de
atividades  contínuas  de  monitoramento  e/ou
supervisão,  dos  processos  operacionais,
atividades e serviços na OM?

0% 21,05% 31,58% 26,32% 15,79% 5,26%

38)  Como  o  Sr  avalia  a  comunicação  às
pessoas,  com  condições  de  tomar  medidas
necessárias  e  corretivas,  das  deficiências
identificadas  no  monitoramento,  que  são
capazes de afetar, de modo geral, a OM?

0% 26,32% 21,05% 42,11% 5,26% 5,26%

39) Como o Sr avalia a qualidade da gestão de
riscos e dos controles internos da gestão na
OM?

10,53% 15,79% 36,84% 21,05% 15,79% 0%

Fonte: dados da pesquisa

Conforme  avaliação  dos  entrevistados,  a  maioria  das  questões  obtiveram

respostas que variam de bom a ótimo (questões nº 36, 37 e 38), com destaque para a

questão  nº  38,  que  obteve  42,11%  na  avaliação  da  comunicação  às  pessoas,  com

condições de tomar medidas necessárias e corretivas, das deficiências identificadas no

monitoramento, que são capazes de afetar, de modo geral, a OM. Já a questão nº 39, que

avalia a qualidade da gestão de risco e dos controles internos da gestão na OM, 10,53%

opinaram que consideram ruim, 15,79% consideram satisfatório, e 36,84% opinam como

bom, sinalizando a necessidade de melhorar esta questão.

Conforme tabela 17 e figura 9 abaixo, verifica-se o resultado geral da avaliação

deste componente. 

Tabela 17 – Avaliação geral do componente analisado
Ruim Satisfatório Bom Ótimo Excelente Não Avaliado
2,63% 21,05% 28,94% 31,58% 11,84% 3,95%

Fonte: dados da pesquisa



Figura 9: Gráfico do Monitoramento

Fonte: elaborado pelo autor

Da avaliação geral do componente, pode-se constatar que 72% dos respondentes

consideraram entre bom e excelente, e apenas 24% como ruim e satisfatório.

Pode-se inferir que, de maneira geral, as OM estão empregando os componentes

do gerenciamento de riscos de forma adequada, devendo ter uma atenção especial em

alguns itens avaliados como ruim e satisfatório.

De  acordo  com  a  percepção  dos  militares  pesquisados,  constatou-se  que  no

componente “ambiente interno”, as OM estão em um patamar ótimo e/ou excelente, com

ressalva  para  a  questão  que  trata  da  política  de  treinamento  na  área  de  gestão,

merecendo atenção na busca de ações visando o treinamento e capacitação dos militares

das OM. No que diz respeito à fixação de objetivos, constata-se que este componente

está sendo cumprido pelas OM e teve a grande maioria dos entrevistados classificado

este item como ótimo.

O componente “identificação de eventos”  foi  avaliado pela maioria como ótimo,

havendo apenas a necessidade de melhorar a identificação e classificação dos eventos

entre riscos e oportunidades, bem como a identificação de eventos em potencial.

Quanto  ao  componente  “avaliação  de  riscos”  uma  pequena  parcela  dos

entrevistados avaliaram o conhecimento que a OM possui sobre os riscos como ruim. Já

no componente “resposta ao risco” há a necessidade de ser dada especial  atenção à

administração dos riscos e no alinhamento dos riscos com a tolerância e com o apetite a

risco da OM.

Com relação às atividades de controle, este componente está sendo muito bem

implementado e distribuídos em todos os níveis e funções das OM, fato este que contribui

para o alcance das metas e objetivos das organizações.

A  informação  e  comunicação,  apesar  de  ter  sido  muito  bem  avaliada  pelos

militares, há a necessidade de aperfeiçoar a gestão deste componente, tendo em vista a
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sua importância para as OM. Com relação ao componente “monitoramento”, as OM estão

adotando um acompanhamento e as medidas corretivas das deficiências encontradas.

Por  fim,  a  presente  pesquisa  possibilitou  verificar  como  está  o  atual  nível  de

percepção dos militares membros dos CGRiC das OM subordinadas a 3ª Brigada de

Cavalaria Mecanizada em relação aos oito componentes do gerenciamento de riscos,

tendo como base a metodologia do COSO-ERM.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando a pergunta inicial, esta pesquisa objetivou analisar a percepção dos

militares em relação à gestão de riscos, a partir dos oito componentes do modelo baseado

no “Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada” (COSO-ERM), de modo

a proporcionar um diagnóstico sobre a aplicação do gerenciamento de riscos nas OM

orgânicas da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

A teoria apresentada mostra a importância das organizações terem uma estrutura

de gerenciamento de risco integrada que possibilite aos gestores um ponto de partida

para a avaliação, verificação e o aprimoramento da gestão de riscos nas OM.

A  análise  dos  resultados  obtidos  pela  pesquisa  realizada,  mostram  que  os

membros das CGRiC das OM, possuem condições de realizar um gerenciamento de risco

adequado, sendo necessário uma atenção especial em algumas questões como:

a. no componente Ambiente Interno: melhorar as ações da OM, no que diz respeito

ao treinamento em gestão de riscos, visando desenvolver e capacitar seus militares para

exercerem sua função;

b. no componente Fixação de Objetivos: há necessidade de melhorar a difusão,

aos militares, das metas e objetivos a serem perseguidos pela OM, de modo a possibilitar

o monitoramento dos eventos que ponham em risco o alcance destes;

c.  no  componente  Identificação  de  Eventos:  é  preciso  aperfeiçoar  os

procedimentos e práticas adotadas para a identificação e classificação dos riscos, a fim

de não afetar a execução dos objetivos organizacionais;

d. no componente Avaliação de Risco: faz-se necessário um conhecimento maior

sobre os riscos que a organização está exposta para que sejam adotados mecanismos de

avaliação coerentes a cada caso;

e.  no  componente  Resposta  ao  Risco:  é  preciso  melhorar  a  política  de

administração dos riscos, a fim de neutralizar as ameaças e explorar as oportunidades;



f.  no  componente  Atividade  de  Controle:  é  importante  que  a  OM  melhore  a

definição dos controles a serem implementados, a fim de assegurar que as respostas aos

riscos sejam executadas com eficácia.

g.  no  componente  Informação  e  Comunicação:  deve  haver  nas  OM  uma

preocupação no trâmite da informação e sua flutuação dentro da organização;

h. no componente Monitoramento: percebe-se que este componente necessita de

atenção, pois há necessidade de melhorar a gestão de riscos e seus controles internos,

devendo haver uma preocupação constante com o monitoramento dos riscos da OM.

Pode-se afirmar, com base no que foi apresentado nos resultados da pesquisa,

que está muito boa a percepção dos militares membros dos CGRiC das OM orgânicas da

3ª  Brigada  de  Cavalaria  Mecanizada,  com  relação  aos  oito  componentes  do

gerenciamento do risco proposto pelo COSO-ERM.

A  aplicação  dessa  metodologia  possibilitou  realizar  um  diagnóstico  atual  do

gerenciamento do risco no âmbito da 3ª Bda C Mec, sendo verificado o que precisa ser

melhorado quanto a identificação, avaliação e administração dos riscos organizacionais,

fornecendo subsídios para que os gestores possam realizar um planejamento de forma

mais efetiva, se antecipando às mudanças e preparando-se para atuar proativamente e

com oportunidade diante das incertezas.

Este  artigo  não  pretende  esgotar  o  assunto,  sendo  necessário  um  maior

aprofundamento no tocante as ferramentas e técnicas utilizadas na análise, avaliação e

tratamento dos riscos.
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