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RESUMO 
 
 

A gestão de risco envolve as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos 
que possam afetar a organização. Nos serviços de saúde tornou-se imprescindível através da 
Resolução da Diretoria Colegiada 2/2010 da Anvisa, que define como gerenciamento de risco 
a aplicação sistemática de políticas de gestão, procedimentos e práticas na análise, 
avaliação, controle e monitoramento de risco. O Exército Brasileiro (EB), que abrange todo 
território nacional e se responsabiliza pela saúde da família militar e das populações 
carentes de assistência (populações indígenas e de imigrantes), nas mais diversas condições 
econômicas, territoriais e de difícil acesso, tornou-se imperativo a aderência a este projeto. 
A Portaria nº 004, de 3 de janeiro de 2019, instituiu a Política de Gestão de Riscos no âmbito 
do Exército Brasileiro e estabeleceu princípios, objetivos e diretrizes gerais para a gestão de 
riscos e dos controles internos da gestão relacionados aos planos estratégicos, programas, 
projetos e processos, de acordo com as normas internas do EB, além de definir a estrutura 
de gestão de riscos e controles e suas competências. No Posto Médico de Guarnição de Belo 
Horizonte determinou-se que todos os setores definissem e implantassem a Gestão de Risco, 
baseado na legislação vigente. Assim, o presente trabalho tem como objetivo descrever as 
etapas iniciais deste processo e a evolução da gestão de risco na seção do almoxarifado 
desta instituição. Foi construída a Matriz de Risco, onde os riscos, identificados utilizando-se 
a técnica de “brainstorming”, foram medidos em termos de impacto e probabilidade. O 
Almoxarifado identificou 13 riscos, sendo 8 classificados de média magnitude e 5 de alta 
magnitude. Um plano de ação foi criado empregando a ferramenta da qualidade “5W2H” e 
foram definidos indicadores e mecanismos de controle. 
 
Palavras-chave: Gestão de Risco. Planejamento. Almoxarifado. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Risk management involves the activities of identifying, evaluating and managing potential 
events that could affect the organization. In health services, it became essential through the 
Resolution of the Collegiate Board 2/2010 of Anvisa, which defines as risk management the 
systematic application of management policies, procedures and practices in the analysis, 
assessment, control and monitoring of risk. The Brazilian Army (EB), which covers the entire 
national territory and is responsible for the health of the military family and populations in 
need of assistance (indigenous and immigrant populations), in the most diverse economic, 
territorial and difficult-to-access conditions, has become imperative adherence to this 
project. Ordinance No. 004, of January 3, 2019, established the Risk Management Policy 
within the Brazilian Army and established general principles, objectives and guidelines for 
risk management and internal management controls related to strategic plans, programs, 
projects and processes, in accordance with EB's internal rules, in addition to defining the EB's 
risk and control management structure and its competencies. At the Medical Post of 
Garrison of Belo Horizonte, it was determined that all sectors define and implement Risk 
Management, based on current legislation. Thus, this paper aims to describe the initial 
stages of this process and the evolution of risk management in the warehouse section of this 
institution. The Risk Matrix was built, where the risks, identified using the “brainstorming” 
technique, were measured in terms of impact and probability. The Warehouse identified 13 
risks, 8 of which were classified as medium magnitude and 5 as high magnitude. An action 
plan was created using the “5W2H” quality tool and indicators and control mechanisms were 
defined. 
 
Keywords: Risk Management. Planning. Warehouse.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão de riscos foi definida pela Organização Internacional de Padronização 
(International Organization for Standardization – ISO) como a identificação, a análise, a 
avaliação, o tratamento (controle), o monitoramento, a avaliação e a comunicação de riscos. 
Implementar um programa de gestão de riscos requer um esforço interdisciplinar. Pessoas 
de diferentes setores e áreas devem trabalhar em conjunto para desenvolver uma visão 
holística e sistemática dos respectivos fatores de risco. A gestão adequada envolve a tomada 
de decisões que podem gerar perdas e ganhos: eliminar ou reduzir um tipo de risco leva de 
forma diferente a outro, possivelmente imprevisto. A base para o gerenciamento integrado 
de riscos é o processo contínuo, proativo e sistemático de compreensão, gerenciamento e 
comunicação dos riscos da perspectiva de toda a organização. Seu intuito é possibilitar 
decisões estratégicas que contribuam para o alcance dos objetivos corporativos gerais da 
organização (NBR ISO 31000). 

A Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro define 
gestão de riscos como o processo de identificação, avaliação, gestão e controle de eventos 
ou situações potenciais para garantir a segurança adequada quanto ao cumprimento dos 
objetivos da organização. Segundo a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01 
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e CONTROLADORIA-GERAL DA 
UNIÃO, 2016) risco é a possibilidade de ocorrer um evento que tenha impacto no 
cumprimento das metas. Para que os objetivos da instituição sejam alcançados,a 
implementação da gestão de riscos torna-se uma medida  imprescindível que deve ser 
realizada em todos as áreas das organizações, com uma equipe específica para essa 
finalidade e acompanhamento das ações. 

Alguns dos objetivos da gestão de riscos descritos na metodologia do EB são: 
garantir que os tomadores de decisão, em todos os níveis do órgão ou entidade, tenham 
acesso oportuno a informações suficientes sobre os riscos aos quais a organização está 
exposta; aumentar a probabilidade de atingir os objetivos da instituição, 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 efeitos negativos decorrentes 
de sua ocorrência. 

A Cartilha de Gestão de Riscos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS, 
2014) afirma que cabe ao gestor responsável pela gestão de riscos decidir sobre a escolha 
dos processos de trabalho em que os riscos serão prioritariamente gerenciados e tratados, 
no que se refere à extensão dos danos e efeitos que podem causar; determinar as medidas 
de tratamento ou fiscalização a realizar, bem como fixar um prazo de implementação e 
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avaliar os resultados obtidos. Além disso, deve definir quais os riscos a serem priorizados por 
meio de medidas imediatas, de curto, médio ou longo prazo ou medidas de melhoria 
contínua, bem como um prazo para a implementação e avaliação dos resultados alcançados 
pelos indicadores. 

A gestão de riscos engloba processos-chave voltados para identificar, avaliar, 
analisar, tratar e comunicar os riscos, e é considerada essencial para melhorar a qualidade 
do atendimento. Na prestação dos serviços de saúde, são numerosas e variadas as 
possibilidades de erros, danos ou mesmo perda de recursos pessoais, morais, materiais e os 
efeitos quantitativos e qualitativos nas instituições. 

Em uma organização de saúde, os riscos afetam pacientes, visitantes e funcionários 
e podem ter consequências fatais. Eles precisam ser identificados, analisados e tratados a 
fim de eliminá-los ou reduzir sua extensão ou magnitude. A magnitude de um risco é 
definida como a gravidade potencial do dano e a probabilidade de ocorrência. (BERGAMINI 
JUNIOR,2005). 

A gestão de suprimentos é um fator primordial para eficiência de uma unidade 
hospitalar. Além das implicações orçamentárias, o controle inadequado do estoque pode 
levar à  falta de algum insumo e comprometer a qualidade do atendimento ao paciente. 

O Posto Médico da Guarnição de Belo Horizonte é uma Organização Militar de 
Saúde do Exército Brasileiro que realiza atendimentos ambulatoriais, além de possuir um 
Pronto Atendimento, uma clínica odontológica, um setor de fisioterapia e um laboratório de 
análises clínicas. O almoxarifado é o responsável por receber, armazenar e controlar todos 
os insumos utilizados na unidade, usando como principal ferramenta um sistema interno de 
gerenciamento de estoque. Além disso, é responsável pela elaboração do processo de 
pagamento de fornecedores e mantêm um contato direto com os mesmos desde o envio da 
Nota de Empenho até a liquidação da Nota Fiscal.  

O gerenciamento de um almoxarifado de uma instituição deve garantir que todos 
os recursos necessários para o tratamento dos pacientes estejam disponíveis no lugar certo 
e no momento necessário. Para tanto, várias ações devem ser executadas de forma 
coordenada e eficiente, como o planejamento das atividades de compras, armazenagem, 
gerenciamento de materiais em estoque, bem como na distribuição desses materiais. 
Estudos mostram que, nos Estudos Unidos, cerca de 33% dos custos operacionais dos 
hospitais estão relacionados a suprimentos de medicamentos, alimentos e outros materiais. 
Estimativas brasileiras colocam esses custos entre 15 e 25%. (MEDEIROS et al, 2009). 

O Exército Brasileiro, que abrange todo território nacional e se responsabiliza pela 
saúde da família militar e das populações carentes de assistência (populações indígenas e de 
imigrantes), nas mais diversas condições econômicas, territoriais e de difícil acesso, tornou-
se imperativo a aderência a este projeto. A Portaria nº 004, de 3 de janeiro de 2019, instituiu 
a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Exército Brasileiro e estabeleceu princípios, 
objetivos e diretrizes gerais para a gestão de riscos e dos controles internos da gestão 
relacionados aos planos estratégicos, programas, projetos e processos, de acordo com as 
normas internas do EB, além de definir a estrutura de gestão de riscos e controles e suas 
competências. 

O comando da organização militar deve valer-se do Planejamento Estratégico ou 
Plano de Gestão para fixar os objetivos dos processos, cuja Gestão de Riscos será executada, 
alinhando-se aos objetivos estratégicos da sua organização. 

No Posto Médico de Guarnição de Belo Horizonte ( PMedGuBH) determinou-se que 
todos os setores definissem e implantassem a Gestão de Risco, baseado na legislação 



 

 

vigente. O Plano de Gestão 2020-2023, que tem o propósito de orientar as ações gerenciais 
desenvolvidas no Posto Médico, alinhadas ao Plano de Gestão da 4ª Região Militar, definiu 
como um objetivo estratégico  aumentar a efetividade da gestão organizacional. Dentro 
desse objetivo foi determinado que a Gestão de processos é um fator crítico de sucesso, 
sendo instituída a disseminação da política de Gestão de Risco como uma das ações 
necessárias para o fortalecimento da Gestão de Processos.  

Com o objetivo de melhorar todos os processos em curso no almoxarifado e assim 
aumentar a qualidade da gestão logística, deu-se início à implementação da gestão de riscos, 
na qual foram identificados, analisados e medidos os riscos essenciais. Seguindo a 
metodologia proposta pelo Exército Brasileiro, foram criadas medidas de tratamento de 
acordo com o nível de risco. 
 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizando a Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro 
publicada em 2017, os riscos do setor do Almoxarifado/Farmácia foram identificados 
utilizando a técnica de “brainstorming” por todos os integrantes da seção. A seguir foram 
analisados e avaliados. Para o controle e gerenciamento das ações corretivas e preventivas, 
um plano de ação foi criado empregando-se a ferramenta da qualidade “5W2H”. O 
andamento do processo de implantação da gestão de risco será avaliado por meio de 
indicadores e evidências documentadas oriundas do plano de ação e mecanismos de 
controle. 

3. DESENVOLVIMENTO  

 
A norma internacional ISO 31000 recomenda integrar o processo de gestão de 

riscos à estrutura, operações e processos da organização, e ser parte integrante da 
governança corporativa e da tomada de decisão, podendo ser aplicado nos níveis 
estratégico, operacional, de programas e de projetos. Este regulamento também orienta 
levar em consideração a natureza dinâmica e variável do comportamento humano em todo 
o processo de gerenciamento de riscos. 

De acordo com a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, a gestão de 
riscos na Institução deve observar os seguintes princípios, entre outros: deve contribuir para 
o cumprimento demonstrável de objetivos e a melhoria do desempenho, por exemplo, em 
relação à segurança e saúde das pessoas, segurança, conformidade com leis e regulamentos, 
aceitação pública, proteção ambiental, qualidade do produto, gestão de projetos, eficiência 
operacional, governança e reputação; ser parte integrante de todos os processos 
organizacionais; ser parte da tomada de decisões; ser sistemática, estruturada e oportuna: 
deve contribuir para a eficiência e resultados consistentes, comparáveis e confiáveis; ser 
dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças; facilitar a melhoria contínua da 
organização; deve ser conveniente que as organizações desenvolvam e implementem 
estratégias para melhorar a sua maturidade na gestão de riscos juntamente com todos os 
demais aspectos da sua organização.  

Além disso define por objetivos garantir que os responsáveis pela tomada de 
decisão, em todos os níveis de comando, tenham acesso oportuno a informações suficientes 



 

 

sobre os riscos aos quais  a organização está exposta, possibilitando identificar problemas 
relacionados à delegação, aumentar a probabilidade de atingir os objetivos da organização, 
reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e agregar valor à instituição, melhorando os 
processos de tomada de decisão e lidando com os riscos e impactos negativos decorrentes 
de sua ocorrência. 

O EB introduziu os seguintes elementos estruturais da governança, gestão de riscos 
e controles:  

I - a Política de Gestão de Riscos do Exército;  
II - o Plano de Gestão de Riscos das organizações militares (todos os níveis); 
III - o Sistema Informatizado de Gestão de Riscos;  
IV - o Comitê de Governança, Riscos e Controles do Exército;  
V - os Comitês de Gestão de Riscos e Controles;  
VI - as Equipes de Gestão de Riscos e Controles; e 
VII - os proprietários de riscos.  
 

 
Além disso determinou que a estrutura de governança, riscos e controles no âmbito 

do Exército seja exercida, conforme figura 1, a seguir:  
 

Figura 1 - Estrutura de Governança, Riscos e Controles no âmbito do Exército 

 

Fonte: Exército Brasileiro, 2017 

Segundo o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União, para realizar 
a gestão de riscos deve-se seguir uma sequência de etapas: estabelecimento do contexto; 
identificação dos riscos; análise dos riscos; avaliação dos riscos; tratamento dos riscos; 
comunicação e consulta com partes interessadas e monitoramento e melhoria contínua, 
conforme figura 2: 
 



 

 

Figura 2 - Processo de Gestão de Riscos 

 
 Fonte: TCU, 2018, adaptado 

 
O estabelecimento do contexto deve considerar o ambiente externo e interno, os 

objetivos da organização, o planejamento estratégico da instituição e os critérios de cada 
processo.  

O Almoxarifado tem como objetivo principal garantir o correto recebimento, 
armazenamento, controle, preservação e distribuição do material adquirido, a fim de suprir 
as necessidades operacionais dos setores integrantes do Posto Médico. É também o 
principal setor de comunicação com os fornecedores, sendo responsável pelo envio de 
empenhos, conferência do material entregue e elaboração do processo de pagamento. 

A identificação dos riscos foi feita utilizando-se a técnica de brainstorm, em um grupo 
de trabalho com todos os integrantes da seção. Foram identificados 13 riscos e seus 
principais impactos nos resultados do setor. Logo após essa etapa, os riscos foram 
classificados dentre as categorias descritas na Metodologia da Política de Gestão de Riscos 
do EB, sendo eles: 

 Riscos Estratégicos: eventos que podem afetar as ações definidas no Planejamento 
Estratégico e outros documentos; 

 Riscos Operacionais: eventos que podem comprometer os objetivos e as atividades 
das Organizações Militares, normalmente associadas a falhas, deficiências ou 
inadequação de processos internos, pessoas, infraestruturas e sistemas. 

 Riscos de Imagem/Reputação: eventos que podem comprometer a imagem e 
reputação da Instituição; 

  Riscos de Conformidade: eventos relacionados ao não cumprimento das legislações 
e/ou regulamentações externa e às normas e procedimentos internos. 

  Riscos Financeiros/Orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade 
da Organização Militar de contar com os recursos orçamentários e financeiros 
necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a 
própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações ou 
contingenciamento de recursos;  

 Riscos Tecnológicos: eventos representados por falhas, indisponibilidade ou 
obsolescência de equipamentos e instalações produtivas ou fabris, assim como de 
sistemas informatizados de controle, comunicação, logística e gerenciamento 



 

 

operacional, que prejudiquem ou impossibilitem a continuidade das atividades 
regulares da Organização Militar, ao longo da sua cadeia de valor (clientes, 
fornecedores, parceiros e unidades regionais); 

 Riscos de Segurança da Informação: eventos ligados à possibilidade de determinada 
ameaça explorar vulnerabilidades de um ativo ou de um conjunto de ativos (recursos 
humanos, informação, material e áreas e instalações), desta maneira prejudicando a 
Organização Militar; e 

 Riscos ao Meio Ambiente: eventos associados à gestão inadequada de questões 
ambientais, causando efeitos como contaminação de solo, água ou ar, decorrente da 
disposição inadequada de resíduos, ou levando a acidentes com vazamento de 
produtos tóxicos.  
 
A seguir, foram definidos os objetivos e processos, fatores críticos de sucesso, causas 

e consequências potenciais. Os riscos foram mapeados conforme figuras 3 e 4: 
 



 

 

Figura 3 - Riscos mapeados Almoxarifado 

 
  



 

 

Figura 4 - Riscos Mapeados Almoxarifado 

 
  

Dentre os riscos identificados, nenhum foi classificado como estratégico, nenhum 
como tecnológico e nenhum de segurança da informação. Sete riscos foram categorizados 
como operacionais; um de imagem/ reputação; três de conformidade; um 
financeiro/orçamentário e um de meio ambiente.  

A próxima etapa foi a elaboração da matriz de risco. Essa análise tem como função 
principal auxiliar na definição de prioridades e opções de tratamento aos riscos 
identificados. 

 

 

 



 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Logo após a elaboração da matriz de risco passou-se para a análise dos riscos. Nesta 
etapa, a decomposição dos elementos que formam o risco é realizada: causa, evento e 
consequência. Os riscos são analisados de forma qualitativa (subjetiva) determinando um 
grau de probabilidade dos riscos acontecerem e seu impacto, caso o risco ocorra. 

De acordo com a Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, o risco é dito de 
muito baixa probabilidade (nível 1) quando não existe histórico de sua ocorrência; baixa 
(nível 2) quando embora muito raro há histórico de sua ocorrência; média (nível 3) quando o 
risco é associado a um evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém 
constante; alta (nível 4) quando seu histórico é amplamente conhecido por parte de 
gestores e operadores do processo e muito alta (nível 5) quando o evento se reproduz 
muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo 
acelerado.  

O impacto também é classificado em 5 categorias, de muito baixo impacto até muito 
alto impacto. A interseção das informações de probabilidade e impacto definem o nível do 
risco (figura 5), conforme as áreas, sendo: 

 área vermelha: riscos com alta probabilidade de ocorrência e impacto 
extremamente severo. Exigem a implementação imediata das ações de 
proteção e prevenção; 

 área laranja: eventos que poderão ser muito prejudiciais para a organização, 
podendo possuir muito baixa probabilidade e alto impacto, bem como baixo 
impacto e alta probabilidade. Exigem respostas e ações preventivas. São 
eventos que devem ser constantemente monitorados; 

 área amarela: riscos com alta probabilidade de ocorrência com consequências 
gerenciáveis à organização. Os riscos classificados neste quadrante devem ser 
monitorados de forma rotineira e sistemática, podendo também possuir planos 
de contingência, se for o caso; e 

 área verde: nesta área estão os riscos que possuem baixa probabilidade e 
pequeno impacto. Estes riscos somente devem ser gerenciados e 
administrados. 

 



 

 

Figura 5 - Matriz de classificação de exposição a riscos 

 

Fonte:Exército Brasileiro, 2017 

 
Os riscos identificados no Almoxarifado, suas probabilidades e seus impactos foram 

analisados conforme matriz de risco a seguir (figura 6): 



 

 

Figura 6 - Matriz de Riscos e Controles 

 

 



 

 

 
Dos 13 riscos identificados, 8 foram classificados de média criticidade (magnitude) e 5 

foram classificados de alta criticidade. Segundo a Metodologia adotada pelo Exército, os 

riscos de média magnitude exigem monitoramento e gestão e ações a médio prazo 

enquanto os de alta magnitude exigem ações a curto prazo. Assim, todos os riscos 

identificados foram considerados prioritários e através da ferramenta 5W2H foi elaborado 

um plano de ação para diminuir a magnitude desses riscos, com medidas para minimizar a 

probabilidade e/ou impacto do risco. É importante lembrar que sempre que houver a 

necessidade de tratamento de um risco, deve-se considerar a equação custo x benefício, a 

fim de se saber se o tratamento não tem custo superior à hipótese de se ocorrer 

determinado risco. 

Os fatores de risco de cada risco foram identificados e a partir deles foram elencados 

os controles com suas descrições, objetivos e periodicidade. O nº FR e nº C se referem a uma 

classificação interna do Exército de acordo com o tipo de ação. 

De acordo com a Metodologia da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro, 

os controles podem ser preventivos, que existem para prevenir resultados indesejáveis e 

diminuem a possibilidade de ocorrência do risco e detectivos, que detectam a 

manifestação/ocorrência de um risco. 

 
PLANO DE AÇÃO 
 
 

Através da ferramenta 5W2H foi criado um plano de ação para um tratamento inicial 
dos riscos, com responsáveis e prazos definidos ( figura 7): 



 

 

Figura 7 - Plano de Ação 

 
 

 
 



 

 

A próxima etapa do processo será a elaboração o Plano de Contigência de cada risco, 
visando reduzir os danos, caso o risco ocorra. Além disso, apenas tratar os riscos pode criar 
novos riscos, portanto, o monitoramento é necessário para garantir que as medidas 
permaneçam eficazes. O monitoramento e a análise crítica devem incluir a checagem ou 
vigilância regulares, e podem ser feitos periodicamente ou em resposta a um evento 
específico.  
 
5. CONCLUSÃO 

 

A falta de uma Política de Gestão de Riscos pode afetar o cumprimento dos objetivos 
de uma instituição. No caso do Almoxarifado do Posto Médico de Guarnição de Belo 
Horizonte o principal objetivo é atender adequadamente as necessidades de materiais e 
insumos dos setores, proporcionando um atendimento de qualidade. 

Para a implantação inicial da política de gestão de riscos foi necessário um 
levantamento de todos os processos que ocorrem no setor e todo o histórico de problemas 
que ocasionaram algum dano no andamento do trabalho. Após identificação e classificação 
foram propostas medidas para evitar, eliminar, reduzir, aceitar ou compartilhar riscos 
negativos, definindo os responsáveis de acordo com as funções na seção e estabelecendo 
prazos viáveis respeitando a rotina e atividades diárias de cada militar. 

Todos os processos devem ser monitorados e analisados para fornecer informações 
adicionais para melhor avaliar os riscos e identificar mudanças nos contextos externo e 
interno, além de identificar os riscos emergentes, que podem requerer uma revisão dos 
tratamentos dos riscos e suas prioridades. Os resultados do monitoramento e da análise 
crítica serão registrados e usados para a análise do gerenciamento de riscos. 
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