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Resumo 

 

A gestão de riscos aplicada às aquisições centralizadas de material de engenharia no exterior 

realizadas por meio da Comissão do Exército Brasileiro em Washington é um processo crítico 

complexo. O presente artigo pretende modelar a gestão de riscos na condução da 1ª Fase das 

compras internacionais desse material, por meio de  uma pesquisa aplicada e qualitativa, 

observando-se um processo existente e corrente para atender as demandas do Exército 

Brasileiro e do Sistema de Engenharia do Exército. Para modelagem do processo, será 

apresentada a 1a Fase das importações, identificados e diagnosticados os riscos envolvidos na 

condução dessa fase, assim como apresentado o plano de resposta aos problemas identificados. 

Abordando esse conteúdo e apresentando dados pertinentes, será modelado a gestão de riscos 

na condução da 1ª fase das aquisições centralizadas de material de engenharia no exterior, 

contribuindo para uma efetiva governança do bem público e ao melhor atendimento às 

necessidades da Força. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Riscos. Aquisição. Material de Engenharia. Importações. 

Processo.   

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando que a administração pública é um empreendimento de grande 

porte e complexo por excelência, que lida com toda sorte de capital de alto valor agregado, e 

que deve, a todo custo, resguardar o atendimento ao seu cliente (sociedade) e eficiência do seu 

produto (governança do bem público), a gestão de risco é ferramenta impossível de ser relegada 

na conjuntura atual. 
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No âmbito do Exército Brasileiro (EB), define-se a gestão de riscos como o 

processo institucional contínuo e interativo, formulado para dirigir, monitorar e controlar 

eventos com o potencial para agregar ou desagregar valor, podendo afetar o cumprimento dos 

objetivos institucionais. O processo de gestão de riscos é a aplicação sistemática de políticas, 

procedimentos e práticas de gestão para as atividades de estabelecimento do contexto, 

identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos, priorização de riscos, tratamento 

de riscos, comunicação e consulta (ação permanente) e monitoramento e análise crítica dos 

riscos (ação permanente). (BRASIL, 2019) 

O EB tem a seguinte visão de futuro: até 2022, o processo de transformação do 

Exército chegará a uma nova doutrina - com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente 

avançados, profissionais altamente capacitados e motivados - para que enfrente, com os meios 

adequados, os desafios do século XXI, respaldando as decisões soberanas do Brasil no cenário 

internacional - destaques do autor (BRASIL, 2018). Nesse contexto, as aquisições 

internacionais têm papel ainda extremamente necessário, tendo em vista que, a curto e a médio 

prazo, a base indústria de defesa (BID) nacional não tem condições de proporcionar ao EB 

materiais de emprego militar (MEM) que alavanquem sua capacidade operacional para o 

patamar que a nação precisa e deseja. 

Conforme Brasil, 2018, o material de engenharia é aquele que se destina à 

serviços de natureza técnica, classificado como sendo da Classe VI (Engenharia e cartografia) 

no sistema de classificação militar dos suprimentos e constante da relação de MEM passíveis 

de constarem em quadro de dotação de material. Atualmente, são 218 (duzentos e dezoito) itens, 

agrupados em 14 (quatorze) famílias, conforme suas características funcionais ou de emprego. 

(BRASIL, 2016) 

Tratando-se de materiais de engenharia, em especial, observa-se mais ainda a 

importância e necessidade das aquisições serem realizadas de forma centralizada e no exterior, 

pois os equipamentos e sistemas tem grande valor agregados, com características particulares e 

emprego específico, com fabricação normalmente restrita e altamente especializada, tendo em 

vista a tecnologia e componentes característicos.  Desta forma, essas compras são complexas, 

além de terem alto custo, necessitando o uso de ferramentas de gestão apuradas e completas. 

A Diretoria de Material de Engenharia (DME) é o órgão técnico-normativo de 

apoio setorial do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) responsável pela gestão do 

Material da Classe VI - Engenharia (Mat Cl VI) no âmbito do Exército Brasileiro (BRASIL, 

2018). Dentre outras atribuições, cabe à Diretoria planejar, integrar, coordenar, controlar e, no 

seu nível de atuação, executar as tarefas relacionadas à atividade de suprimento do material de 
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engenharia. Da mesma forma, a DME deve propor a obtenção de materiais e as aquisições 

necessárias ao funcionamento da cadeia de suprimento do material de engenharia da Força. 

Nesse sentido, a DME é responsável pela elaboração dos processos de aquisições internacionais 

setoriais do DEC como um dos Órgãos Importadores (OI) do Exército, realizadas de forma 

centralizada, por meio da Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW).  

Segundo o Regimento Interno da DME (BRASIL, 2018), cabe à Subseção de 

Suprimento Operação e Manutenção (SSOM) identificar, propor e executar, quando for o caso, 

ações relativas aos processos licitatórios para suprimento da Classe VI, o que inclui a condução 

de processos licitatórios licitatórios para aquisição de MEM específicos ou críticos de material 

de engenharia. Portanto, no âmbito da DME, a SSOM é a responsável pela gestão dos processos 

e coordenação com a CEBW para importação de material de engenharia do exterior. 

Neste contexto, o presente estudo se propõe a modelar a gestão de risco aplicada 

ao processo de aquisições centralizadas de material de engenharia no exterior realizadas por 

meio da CEBW, buscando apresentar uma metodologia e critérios técnicos para a aplicação 

prática do gerenciamento das possíveis fragilidades e ameaças ao processo, bem como orientar 

a identificação, a avaliação, o tratamento, o monitoramento e a comunicação dos riscos 

institucionais. 

Dado o cenário apresentado tem-se a pergunta norteadora da pesquisa: Como é 

realizada a gestão de riscos na condução da 1a fase das aquisições centralizadas de 

material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW? 

Para responder a questão proposta, o objetivo geral da pesquisa é modelar a 

gestão de riscos na condução da 1ª fase das aquisições centralizadas de material de engenharia 

no exterior realizadas por meio da CEBW. 

A fim de alcançar tal propósito, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) apresentar a 1ª Fase do Processo de Importação que configura a aquisição 

centralizada de material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW; 

b) identificar os riscos envolvidos na condução da 1a fase das aquisições 

centralizadas de material de engenharia realizadas no exterior por meio da CEBW; 

c) diagnosticar os riscos envolvidos na condução da 1a fase das aquisições 

centralizadas de material de engenharia realizadas no exterior por meio da CEBW; e 

d) elaborar o Plano de Tratamento de Riscos da 1a fase das aquisições 

centralizadas de material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW. 

A pesquisa é aplicada e qualitativa, ao ter como foco principal um processo 
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existente e corrente, descrevendo-o e modelando-o, com relação dinâmica para os envolvidos 

na sua condução e a organização que atende, o EB e o Sistema de Engenharia do Exército 

(SEEx).  Os fatos que envolvem a questão foram observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, para levantamento do processo e identificados os riscos, ao serem 

diagnosticadas as possíveis fragilidades e ameaças ao processo, bem como elaborado plano de 

tratamento desses riscos. 

Utilizaram-se diversos procedimentos técnicos e de coleta e dados, tendo em 

vista que realiza estudo de um objeto específico que observado diretamente em seu próprio 

ambiente de ocorrência, em que este pesquisador e os participantes dos processos estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  As fontes de informações foram tanto 

documentais quanto humanas e factuais (ocorrência do fenômeno – condução do processo). 

Como não poderia deixar de ser, a pesquisa será desenvolvida com base e de acordo com 

normativos já elaborados, bem como em documentação que compõe o processo, tanto no que 

se refere à aquisição, quanto ao gerenciamento de risco  

O estudo do tema justifica-se em função do gerenciamento de risco apresentar 

importância cada vez maior no cenário dos empreendimentos de grande porte, na medida em 

que aumentam as incertezas que circundam as organizações de toda espécie. O assunto tem sido 

muito discutido no ambiente corporativo e organizacional, quando se busca avaliar os riscos 

associados a projetos de capital elevado, oferecendo a oportunidade de melhorar o controle de 

projetos, bem como fornecer ao gestor informações confiáveis que garantam o sucesso do 

empreendimento. 

 

 

2  MODELAGEM DA GESTÃO DE RISCOS NA CONDUÇÃO DA 1ª FASE DAS 

AQUISIÇÕES CENTRALIZADAS DE MATERIAL DE ENGENHARIA NO 

EXTERIOR REALIZADAS POR MEIO DA CEBW 

 

A modelagem da gestão de risco aplicada ao processo de aquisições 

centralizadas de material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW, depende, 

primeiramente do conhecimento da primeira fase da importação desses equipamentos, depois 

da identificação e do diagnóstico das ameaças e fatores de insucesso nessa obtenção, para que 

se possa realizar a elaboração do plano de tratamento dessas fragilidades. 

Nesse sentido, para estabelecer essa metodologia e critérios técnicos para a 

aplicação prática do gerenciamento dos riscos, serão apresentados esses aspectos supracitados 
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que permitirão responder como é realizada a gestão de riscos na condução da 1a fase das 

aquisições centralizadas de material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW. 

 

2.1 A 1ª Fase do Processo de Importação que configura a aquisição centralizada de 

material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW 

 

A 1ª Fase do processo das importações é caracterizada pelo planejamento das 

aquisições, iniciando-se com a identificação dos itens a serem adquiridos e  finalizando com a 

elaboração do contrato do objeto licitado. As fases seguintes, não englobadas neste estudo, são 

configuradas pelo provisionamento de recursos para a aquisição, com a respectiva contratação 

de câmbio para envio de dotação financeira (2a Fase), e o pedido de compra,  a entrega pelo 

fornecedor e o recebimento no Brasil (3a fase), finalizando a importação. 

Segundo as Instruções Reguladoras para Importação e Exportação Direta de 

Bens e Serviços, no âmbito do Exército, a 1a Fase das importações dar-se-á da seguinte forma 

(BRASIL, 2014): 

- na fase de planejamento da importação, o Órgão Importador (OI) envia à 

CEBW, eletronicamente, por meio do Sistema de Contratações Internacionais (SiCoI), o Pedido 

de Cotação Inicial (PCI), o qual servirá de base para a pesquisa de mercado prevista no art. 15, 

§ 1º da Lei nº 8.666/1993; e 

- o OI, de posse das cotações, e desde que tenha disponibilidade de recursos 

orçamentários, elabora o Quadro de Importação (QI) e o remete para a CEBW, via SiCoI. O QI 

contém informações sobre o recurso orçamentário e a natureza de despesa (ND) apropriada. 

Nesse  processo, iniciado no OI e concluído na CEBW, além de vários agentes 

internos e de outros órgãos do EB, em especial os envolvidos na governança, bem como  no 

planejamento e gestão orçamentária e financeira da Força, há a participação ativa e 

imprescindível dos fornecedores  de material, que apresentam as informações iniciais da 

pesquisa de mercado, apresentam propostas e cotações formais para os editais registro de preço 

e, finalmente, participam do  pregão de licitação internacional. 

Para tanto, no início do processo a SSOM levanta e organiza a demanda da 

necessidade de aquisições no exterior de material de engenharia, depois prepara e envia o PCI 

à CEBW, com apoio das demais seções e subseções da DME, em especial, da Seção Técnica 

para elaboração das descrições e especificações técnicas detalhadas dos itens.  Após o 

processamento do QI e divulgação mundial pela CEBW do edital de convocação, e mediante o 

parecer da análise técnica realizada pela DME das propostas comerciais recebidas, a Comissão 
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realiza o pregão internacional com os fornecedores interessados. Como resultado e encerrando 

o processo, a CEBW emite para a DME o relatório de fornecedores, correspondente à ata de 

registro de preços, por meio do qual a SSOM consolida a capacidade de empenho para aquisição 

centralizada de material de engenharia, aguardando disponibilidade de recurso orçamentário 

para eventual compra. 

Figura 1 – Esquematização do processo da 1ª Fase do Processo de Importação 

de material de engenharia 

 

Fonte: o autor. 

Na Figura 1, acima, pode-se observar a representação gráfica da 1ª Fase do 

Processo de Importação de material de engenharia explicado nos parágrafos anteriores. 

Inseridas no contexto do mapeamento desse processo e à luz das normas que 

regem o tema, os procedimentos para aquisições centralizadas de material de engenharia 

realizadas no exterior por meio da CEBW e geridas pela DME foram registradas no fluxograma 

a seguir: 
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Figura 2 – Fluxograma de processo da 1ª Fase do Processo de Importação de 

material de engenharia 

 

Fonte: Folha de Dados (FD) do Subprocesso: 1.04.02.02 . DME (BRASIL, 2019) 

Nessas duas figuras anteriores foi possível observar a esquematização da 1a fase 

do processo de importação de material de engenharia, que caracteriza o planejamento das 

aquisições. 

 

2.2 Identificação dos riscos envolvidos na condução da 1a fase das aquisições centralizadas 

de material de engenharia realizadas no exterior por meio da CEBW 

 

Conhecendo o processo e realizando seu mapeamento, é possível listar os 

seguintes Fatores Críticos de Sucesso do Processo (FCS). Segundo o Escritório de Processos 

Setoriais do Departamento de Engenharia e Construção (EPOSet/DEC), 2016, após adaptar 

seus modelos ao Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro 

(BRASIL, 2019), os riscos do processo devem ser identificados por meio de uma matriz de 

CAUSAS, EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS que analisa os FCS (BRASIL, 2019), 

considerando:  

CAUSAS – são os FATORES DE RISCO, baseados nas possíveis fontes 

(Material/Tecnológicas; Financeiras; Pessoal; Administrativas; Institucional; e Externas) das 
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vulnerabilidades (fraquezas e ameaças);  

EFEITOS – são os RISCOS DO PROCESSO propriamente ditos, baseados nos 

FCS, com a descrição dos eventos que podem afetar negativamente o processo; e 

CONSEQUÊNCIAS – são os RESULTADOS desfavoráveis dos riscos que 

podem prejudicar ou impedir que sejam alcançados os objetivos da execução do processo. 

No quadro abaixo, apresentamos a matriz de identificação dos riscos envolvidos 

na condução da 1a fase das aquisições centralizadas de material de engenharia realizadas no 

exterior por meio da CEBW: 

Quadro 1 - CAUSAS, EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS/Modelo Bow-Tie  

Fonte: Matriz de Identificação dos Riscos do Processo V1.1 - Subprocesso: 1.04.02.02 - DME (BRASIL, 2019) 

Pelo Quadro 1, acima, podemos verificar como os riscos estão relacionados aos 

FCS e respectivas causas, efeitos e consequências, permitindo identificar cinco riscos (R) na 1a 

fase do processo em modelagem. 

 

2.3 Diagnóstico dos riscos envolvidos na condução da 1a fase das aquisições centralizadas 

de material de engenharia realizadas no exterior por meio da CEBW 

 

A avaliação de riscos visa auxiliar na definição de prioridades e opções de 

tratamento aos riscos identificados, atribuindo a probabilidade de os riscos acontecerem e estimando 

o impacto das consequências para o processo (BRASIL, 2019). Para realizar o diagnóstico e 
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determinar os níveis de risco (extremo, alto, médio e baixo), deve-se utilizar as escalas de 

probabilidade e impacto, a fim de estabelecer o resultado da combinação desses dois fatores.  

Com esse entendimento, a análise e avaliação que compõe o diagnóstico dos riscos 

envolvidos na condução da 1a fase das aquisições centralizadas de material de engenharia realizadas 

no exterior por meio da CEBW é realizado por meio dos quadros de análise definidos pelo 

EPOSet/DEC (BRASIL, 2016) que serão a seguir apresentados. 

 

2.3.1 Classificação dos riscos  
 

Os riscos envolvidos na condução da 1a fase das aquisições centralizadas de 

material de engenharia realizadas no exterior por meio da CEBW são classificados conforme 

sua probabilidade de ocorrência bem como ao impacto e exposição/ criticidade para o processo 

e para a organização caso venham a se concretizar.  

Quadro 2 – Riscos 

IDENTIFICAÇÃO PROBABILIDADE IMPACTO 
EXPOSIÇÃO/ 

CRITICIDADE 

Necessidade de uso de outros meios para 

execução de tarefas e para troca de 

informações e documentos (R1) 

5 

(MUITO ALTA) 

3 

(MÉDIO) 

15 

(EXTREMA) 

Dificuldade no dimensionamento das 

demandas de compras internacionais (R2) 

4 

(ALTA) 

2 

(BAIXO) 

8 

(ALTA) 

Gerentes e operadores sem as habilidades 

mínimas para conduzir o processo de 

compras internacionais (R3.1)   

1 

(MUITO BAIXA) 

5 

(MUITO ALTO) 

5 

(MÉDIA) 

Gerentes e operadores sem experiência na 

execução do processo (R3.2) 

3 

(MÉDIA) 

4 

(ALTO) 

12 

(ALTA) 

Divergências entre a legislação 

empregada para execução do processo e 

nas normas que regula as compras 

internacionais em vigor (R4)   

1 

(MUITO BAIXA) 

4 

(ALTO) 

4 

(MÉDIA) 

Fonte: Documento do diagnóstico do processo V1.1 - Subprocesso: 1.04.02.02 - DME (BRASIL, 2019) 
 

No Quadro 2 podemos quantificar a probabilidade da ocorrência do risco e os 

graus dos efeitos no sucesso do processo de compras internacionais de material de engenharia. 

 

2.3.2 Identificação de eventos e causas 

 

No diagnóstico dos riscos identificados são analisados, também, os problemas 

relacionados aos FCS com suas respectivas causas, conforme observa-se no seguinte quadro: 
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Quadro 3 – Problemas / lacunas / sobreposições de ações 

PROBLEMA CLASSE  (6M) CAUSAS 

Falha no sistema informatizado de 

contratação internacional (SiCOI) (R1) 
3.Máquinas/Tecnologia 

- Pane na rede de telemática. 

- Pane no servidor do sistema. 

Contingenciamento de recursos após 

iniciado o processo (R2) 

1.Método/Processos/ 

Normas/Administração 
- Restrição orçamentária à Força. 

Perda de pessoal envolvido no processo 

(R3.1 e R3.2) 

2.Mão-de-obra 

(pessoal) 

- Movimentação de militares de carreira. 

- Licenciamento de militares temporários. 

Alteração de legislação pertinente 

durante a execução do processo (R4) 

1.Método/Processos/ 

Normas/Administração 

- Novas demandas ou conjunturas no 

âmbito da Adm Pública Federal ou da 

Força que impliquem em necessidade de 

modificação de normas. 

Fonte: Documento do diagnóstico do processo V1.1 - Subprocesso: 1.04.02.02 - DME (BRASIL, 2019) 

Observa-se no Quadro 3 que os problemas na 1a fase das importações do 

material de engenharia, que são os próprios riscos (R) identificados na etapa anterior do 

mapeamento, têm causas relacionadas à fatores físicos, tecnológicos, processuais, 

administrativos, normativos, orçamentários e humanos. 

 

2.3.3. Soluções propostas 

 

Finalizando-se o diagnóstico dos riscos identificados na 1a fase das aquisições 

centralizadas de material de engenharia realizadas no exterior por meio da CEBW são propostas 

soluções para os problemas observados, relacionando os respectivos patamares de custo e de 

prazo de implantação. 

Quadro 4 – Plano de soluções 

PROBLEMA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
CUSTO 

ESTIMADO 

PRAZO DE 

IMPLANTAÇÃO 

Falha no sistema informatizado 

de contratação internacional 

(SiCOI) (R1) 

- Reparo imediato nas ligações, 

sistemas e /ou meios danificados. 
Baixo Imediato ou curto 

Contingenciamento de recursos 

após iniciado o processo (R2) 
- Busca e fontes de recursos ou 

patrocinadores alternativos 
Médio Médio 

Perda de pessoal envolvido no 

processo (R3.1 e R3.2) - Remanejamento interno. Zero Imediato ou curto 

Alteração de legislação 

pertinente durante a execução 

do processo (R4) 

- Substituição de pessoal por 

movimentação ou incorporação 
Baixo Médio 

Falha no sistema informatizado 

de contratação internacional 

(SiCOI) (R1) 

- Adequação de documentação do 

processo. 
Baixo Curto 

Fonte: Documento do diagnóstico do processo V1.1 - Subprocesso: 1.04.02.02 - DME (BRASIL, 2019) 
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As soluções propostas no Quadro 4, acima, em conjunto com os quadros 2 e 3, 

permitem direcionar a etapa seguinte e final do mapeamento do processo de gestão de riscos 

que o presente trabalho se propõe. 

 

2.4 Plano de Tratamento de Riscos da 1a fase das aquisições centralizadas de material de 

engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW 

 

A Diretriz de Gestão de Riscos do DEC (BRASIL, 2016), define o tratamento 

de riscos como o processo utilizado para modificar o risco. Posteriormente, o Manual Técnico 

da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, 2019, trouxe que, após o diagnóstico e 

avaliação de riscos, é iniciado o processo do componente respostas a riscos. Essa norma determina 

que se deve identificar qual estratégia seguir (aceitar, compartilhar, evitar ou mitigar) em relação 

aos riscos mapeados e avaliados. A escolha da estratégia dependerá do nível de exposição a riscos 

previamente estabelecido pela organização, em confronto com a avaliação que se fez do risco e da 

relação custo benefício. (BRASIL, 2019). 

Nesse sentido, a DME (BRASIL, 2019) modelou o Plano de Tratamento de 

Riscos da 1ª Fase do Processo de Importação do Material de Engenharia por meio da CEBW  - 

V1.1 - Subprocesso: 1.04.02.02 – DME, de 18 de outubro de 2019, que apresenta as ações para 

respostas aos eventos que podem afetar negativamente as aquisições centralizadas de material 

de engenharia no exterior. 

Será apresentado, a seguir, o plano de tratamento para cada um dos problemas 

identificados e diagnosticados nas etapas anteriores do processo de gestão de riscos em estudo. 

 

2.4.1 Necessidade de uso de outros meios para execução de tarefas e para troca de informações 

e documentos (R1) 

2.4.1.1 Probabilidade: muito alta. 

2.4.1.2 Impacto: médio. 

2.4.1.3 CRITICIDADE: EXTREMA. 

2.4.1.4 Resposta ao Risco (Evitar/Transferir /Aceitar/Mitigar): EVITAR. 

2.4.1.4.1 Ações de Prevenção:  

- padronização e arquivamento da documentação do processo em pastas identificadas e 

organizadas; 

- salvamento de toda documentação do processo em mídia, inclusive de espelhos de formulários 

ou encaminhamentos gerados em sistemas; e 
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- registro de histórico de movimentação do processo. 

2.4.1.4.2 Ação de Contingência: 

- envio de documentos e arquivos por mais de uma sistema, SiCoI, Sistema de Protocolo 

Eletrônico de Documentos (SPED) e e-mail, conforme o caso; 

- confirmação do recebimento da documentação diretamente com encarregados da CEBW; e 

- controle periódico do andamento dos processos. 

2.4.1.5 Responsável pelas ações: SSOM/DME e CEBW. 

 

2.4.2 Dificuldade no dimensionamento das demandas de compras internacionais (R2) 

2.4.2.1 Probabilidade: alta. 

2.4.2.2 Impacto: baixo. 

2.4.2.3 CRITICIDADE: ALTA. 

2.4.2.4 Resposta ao Risco (Evitar/Transferir /Aceitar/Mitigar): COMPARTILHAR. 

2.4.2.4.1 Ação de Prevenção:  

- planejamento antecipado e realista das necessidades de compras internacionais; e 

- previsão de necessidades e disponibilidades orçamentárias coerentes e flexíveis. 

2.4.2.4.2 Ação de Contingência: 

- interrupção de processo nas etapas iniciais ou intermediárias, quando a necessidade for julgada 

irrelevante ou sem possibilidade de provimento de recursos no período de vigência do processo; 

e 

- abertura imediata de processo extraordinário, fora do prazo previsto, em caráter excepcional. 

2.4.2.5 Responsáveis pelas Ações: SSOM/DME, Seção de Planejamento/DME, Assessoria de 

Orçamento/DEC, Assessoria de Governança/DEC e 4a Subchefia do Estado-Maior do Exército. 

 

2.4.3 Gerentes e operadores sem as habilidades mínimas para conduzir o processo de compras 

internacionais (R3.1) 

2.4.3.1 Probabilidade: muito baixa. 

2.4.3.2 Impacto: muito alto. 

2.4.3.3 CRITICIDADE: MÉDIA. 

2.4.3.4 Resposta ao Risco (Evitar/Transferir /Aceitar/Mitigar): EVITAR. 

2.4.3.4.1 Ações de Prevenção: 

- capacitação de gerentes e operadores do processo de compras internacionais; e 

- reciclagem dos gerentes e operadores, atuais e possíveis, do processo de compras 

internacionais. 
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2.4.3.4.2 Ação de Contingência: 

- treinamento interno, no âmbito da DME aos novos gerentes e operadores do processo de 

compras internacionais. 

2.4.3.5 Responsável pelas Ações: SSOM/DME e Gabinete do Comandante do Exército. 

 

2.4.4 Gerentes e operadores sem experiência na execução do processo (R3.2) 

2.4.4.1 Probabilidade: média. 

2.4.4.2 Impacto: alto. 

2.4.4.3 CRITICIDADE: ALTA 

2.4.4.4 Resposta ao Risco (Evitar/Transferir /Aceitar/Mitigar): MITIGAR  

2.4.4.4.1 Ações de Prevenção: 

- preservação dos gerentes e operadores do processo em suas funções pelo maior período 

possível; e 

- capacitação de mais de vários militares nas atividades, tarefas e funções de condução e 

execução do processo de compras internacionais. 

2.4.4.4.2 Ação de Contingência: 

- busca de ensinamentos e experiências com militares de outros órgãos envolvidos em processos 

de compras internacionais. 

2.4.4.5 Responsáveis pelas Ações: SSOM/DME, Chefe da Seção de Gestão de Material de 

Engenharia/DME, e Subdiretor de Material de Engenharia/DME. 

 

2.4.5 Divergências entre a legislação empregada para execução do processo e nas normas que 

regula as compras internacionais em vigor (R4) 

2.4.5.1 Probabilidade: muito baixa. 

2.4.5.2 Impacto: alto. 

2.4.5.3 CRITICIDADE: MÉDIA. 

2.4.5.4 Resposta ao Risco (Evitar/Transferir /Aceitar/Mitigar): MITIGAR. 

2.4.5.4.1 Ação de Prevenção:  

- organização de biblioteca de legislação de interesse para o processo de compras 

internacionais; e 

- atualização constante da legislação de referência, mediante arquivamento de novas 

regulamentações recebidas, verificação à repositórios de normas ou consulta à órgãos 

envolvidos em processos de compras internacionais ou áreas correlatas.  

2.4.5.4.2 Ações de Contingência: 
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- retificação de documentos ou atividades realizadas fora de legislação vigente, ainda dentro do 

processo em andamento; e 

- interrupção do processo e retificação de toda documentação dentro das normas corretas, 

retomando etapas anteriores de acordo com a fase prejudicada pela legislação equivocada.  

2.4.5.5 Responsável pelas Ações: SSOM/DME 

 

2.4.6 Resumo do Plano de Tratamento de Riscos da 1a fase das aquisições centralizadas de 

material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW 

 

O Plano de Tratamento de Riscos da 1ª Fase do Processo de Importação do 

Material de Engenharia por meio da CEBW pode ser resumido no quadro abaixo: 

Quadro 5 – Resumo do Plano de Tratamento de Riscos 

RISCO RESPOSTA 
 AÇÕES DE 

PREVENÇÃO 

 AÇÕES DE 

CONTINGÊNCIA 

RESPON- 

SÁVEL 

Necessidade de uso de 

outros meios para 

execução de tarefas e 

para troca de 

informações e 

documentos (R1) 

EVITAR 

- Padronizar e arquivar 

documentação (física e 

mídia); e 

- Registrar histórico de 

movimentação do 

processo. 

- Enviar documentação 

por todos sistemas em 

uso e confirmar 

recebimento; e 

- Controlar o 

andamento do 

processo. 

DME  

CEBW 

Dificuldade no 

dimensionamento das 

demandas de compras 

internacionais (R2) 

COMPARTILHAR 

- Planejar aquisições 

antecipadamente e com 

realismo; e 

- Prever orçamento com 

coerência e flexibilidade. 

- Interromper processos 

desnecessários; e 

- Abrir processos 

excepcionais.  

DME 

DEC 

4
a
 SCh/EME 

Gerentes e operadores 

sem as habilidades 

mínimas para conduzir 

o processo de compras 

internacionais (R3.1)   

EVITAR 

- Capacitar pessoal 

designado para as 

funções; e 

- Reciclar eventuais 

substitutos. 

- Realizar treinamento 

interno extraordinário. 

DME 

Gab Cmt Ex 

Gerentes e operadores 

sem experiência na 

execução do processo 

(R3.2) 

MITIGAR 

- Preservar pessoal nas 

funções; e 

- Manter capacitados 

eventuais substitutos. 

- Realizar intercâmbio 

com outros órgãos 
DME 

Divergências entre a 

legislação empregada 

para execução do 

processo e nas normas 

que regula as compras 

internacionais em vigor 

(R4)   

MITIGAR 

- Organizar biblioteca de 

normas; e 

- Atualizar 

constantemente a 

biblioteca. 

- Retificar 

documentação durante 

o processo; e 

- Interromper e 

reiniciar processo. 

DME 

Fonte: o autor 

Desta forma, o Plano de Tratamento de Riscos detalhado para cada um dos 

problemas identificados e diagnosticados, que foi resumido no Quadro 5, acima, conclui a 
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modelagem da gestão de riscos na condução da 1ª fase das aquisições centralizadas de material 

de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão de riscos aplicada às aquisições centralizadas de material de engenharia 

no exterior realizadas por meio da Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW) 

se trata de uma atividade complexa, mas essencial. Imprescindível no contexto da governança 

do bem público, também é crítica para efetividade das ações da Diretoria de Material de 

Engenharia (DME) no atendimento das demandas de operacionalidade do Exército. 

Atendendo ao objetivo do estudo, buscou-se modelar o processo de gestão de 

risco das aquisições centralizadas de material de engenharia, foi apresentada a 1a Fase das 

importações, foram identificados e depois diagnosticados os riscos envolvidos na condução 

dessa fase, para, finalmente, apresentar o plano de resposta aos problemas identificados.  

Para tanto, foi realizada pesquisa aplicada e qualitativa, sendo levantados e 

estudados as atividades e processos para a aquisição centralizada por meio da CEBW mapeados 

na DME, órgão técnico-normativo responsável pela gestão do material de engenharia da Força. 

Foram verificadas, também, a legislação e normatização que regem o assunto no âmbito federal, 

organizacional e setorial. 

Na 1a Fase das importações, se planejam as aquisições centralizadas, quando a 

DME define quais materiais de engenharia serão adquiridos por meio da CEBW, são elaborados 

e conduzidos os processos licitatórios. A interação entre a Diretoria, a Comissão e os 

fornecedores, bem como de outros órgãos da Força, representada por meio do Fluxograma do 

Processo de Importação, resulta na capacidade de compras internacionais de material de 

engenharia. 

A identificação dos riscos é realizada por meio do relacionamento dos fatores 

críticos de sucesso (FCS) às causas, efeitos e consequências. No caso das aquisições 

centralizadas de material de engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW, foram 

identificados cinco riscos (R) que estão relacionados à funcionalidade do Sistema 

Informatizado de Contratação Internacionais (SiCoI) (R1), à previsibilidade orçamentária (R2), 

à pessoas habilitadas e experientes para operar o processo (R3.1 e R3.2) e ao conhecimento da 

legislação específica (R4). 

Para o diagnóstico dos riscos identificados, foram analisados e avaliados os 

problemas levantados, quantificando a probabilidade de sua ocorrência e o impacto que trará 
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para o sucesso do processo de compras internacionais de material de engenharia. Foi verificado 

que a exposição aos riscos na condução da 1a Fase dessas importações variou entre MÉDIA 

(R3.1 e R4), ALTA (R2 e R3.2) e EXTREMA (R1). Foram diagnosticados, também, os 

problemas relacionados aos FCS, suas causas e possíveis soluções. 

Finalmente, apresentou-se um plano de tratamento de riscos para resposta aos 

riscos identificados e diagnosticados nas etapas anteriores. Considerando a criticidade de cada 

evento, foram definidas as respectivas respostas aos riscos, com possíveis ações de prevenção 

e de contingência para cada ocorrência. No plano foi proposto EVITAR o R1 e o R3.1, 

MITIGAR os R3.2 e R4, bem como COMPARTILHAR o R2.  

Desta forma entende-se que as etapas percorridas e dados apresentados permitem 

modelar a gestão de riscos na condução da 1ª fase das aquisições centralizadas de material de 

engenharia no exterior realizadas por meio da CEBW, contribuindo para o sucesso desse 

processo crítico para a instituição, dentro dos princípios da administração pública. 
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