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RESUMO 

Título:  
Gerenciamento de risco das contratações públicas de uma autarquia federal de ensino 

 

Objetivo do trabalho:  

Essa dissertação apresenta uma abordagem centralizada na temática Gestão de Risco, 

buscando abordar uma solução para o problema identificado como risco (atraso na 

disponibilização de uma ata de registro de preços para contratação de um bem ou serviço) 

das contratações públicas. O processo de compras públicas é utilizado para efetuar qualquer 

tipo de aquisição no setor público, devendo estar fundamentado em normativas, e em alguns 

casos, dependendo do objeto, possuir regras mais específicas a serem atendidas. Esse 

processo é comumente conhecido na Administração Pública como Licitação. Diante do 

contexto apresentado busca-se responder ao seguinte questionamento de pesquisa: Como 

identificar, analisar, avaliar e mitigar os riscos dos processos de compras via modalidade 

pregão eletrônico do IFMT? Por esse motivo, o objetivo geral é desenvolver um 

procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos no processo de compras realizadas 

via pregão eletrônico de uma autarquia federal de ensino, e assim, auxiliar no processo de 

incorporação de boas práticas de gestão de riscos na instituição IFMT. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema:  

Essa pesquisa possui natureza aplicada visando a solução de um problema específico 

[questionamento apresentado], tendo como objetivo ser descritiva para responder a questão 

problema indentificada, e a partir disso analisar esse problema com uma abordagem 

qualitativa buscando compreender a gestão de risco. Para analisar os fatos faz-se necessário 

delinear/traçar os procedimentos, e para a pesquisa em questão utilizou-se: revisão 

bibliográfica, pesquisa documental, observação participante, análise de conteúdo e a 

pesquisa Design Science (que tem como finalidade gerar um artefato a ser aplicado na 

solução de problemas). Além desses procedimentos citados, para que fosse possível alcançar 

os objetivos definidos, utilizou-se outras ferramentas e técnicas dentre elas o fluxograma, 

diagrama de causa e efeito, matriz de risco, entrevistas semi-estruturadas e a FMEA 

adaptada.    
 

Resultados:  

Com essa pesquisa foi possível mapear o processo de licitação realizado pela modalidade 

pregão eletrônico, bem como identificar as principais causas que podem ocasionar o risco 

atraso na disponibilização de uma ata de registro de preço por meio do diagrama de causa e 

efeito e de entrevistas semiestruturada aplicada a Diretoria de Administração do IFMT. 

Analisou-se as causas identificadas para o risco definido sob a ótica da Diretoria de 

Administração por meio do julgamento de especilistas para probabilidade, impacto e 

controle de acordo com a matriz de risco da instituição. Por consequência efetuou-se 

avaliação dessas causas para estabelecer  a criticidade e respectiva priorização de tratamento 

com base na matriz de risco, possibilitando a compilação dos resultados do processo de 

avaliação do risco (identificação, análise e avaliação) juntamente com o plano de ação para 

o tratamento e resposta aos riscos na ferramenta FMEA adaptada. A execução dessas etapas 

culminou no procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos validado pela Alta 

Direção. 

 

 

 



 
 

 

Implicações práticas: 

Os objetivos institucionais estão suscetíveis a incertezas e variáveis relacionadas a pessoas, 

instabilidade financeira, mudança legislativa, ambientais, entre outras que podem 

representar riscos aos resultados. O risco de atrasos em processos licitatórios pode 

comprometer os resultados almejados,  necessitando meios para gerenciar tais riscos, bem 

como definir quais são prioritários e necessitam de ações de controle e monitoramento. 

Portanto, a proposta apresentada vem ao encontro desse cenário, por meio de um 

procedimento sistemático que integra técnicas capazes de identificar, analisar e avaliar os 

riscos vivenciados no cotidiano, bem como de registrar ações em resposta, de forma 

organizada e integrada à Política de Gestão de Risco da instituição pesquisada. Além disso, 

esse procedimento fornece possibilidades de ser replicado para o gerenciamento de riscos 

de outros processos do IFMT e demais entes públicos em contexto similar. 

 

Originalidade e contribuições:  
O estudo desenvolvido com essa pesquisa é inspirado na realidade vivenciada em uma 

instituição pública que carece de ações voltadas ao seu contexto organizacional investigado 

e experenciado por essa pesquisadora. É uma realidade recente que apresenta-se aos entes 

públicos e que requer estudos voltados ao gerenciamento de riscos em processos de compras, 

e tais características proporcionam originalidade ao estudo. Diante dos resultados obtidos 

na pesquisa visualiza-se a possibilidade de disseminação do procedimento a outras 

organizações públicas com atividades similares, pois serve de modelo de referência para ser 

reproduzido ou adaptado a cada realidade. Além disso, vislumbram-se possíveis 

contribuições às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União que são 

subordinados ao decreto que regulamenta a modalidade de licitação pregão eletrônico. Em 

linhas gerais essa pesquisa proporciona contribuições à linha de atuação científica e 

tecnológica de Estratégia e Operações. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  
O procedimento sistemático desenvolvido com esse estudo culminou em uma ferramenta 

(FMEA Adaptada) para o processo de avaliação do risco (identificar, analisar e avaliar) das 

contratações realizadas via modalidade pregão eletrônico do IFMT. A utilidade da FMEA 

neste contexto é capturar sistematicamente os julgamentos de especialistas sobre a 

identificação dos modos de falha, efeito, controles atuais utilizados e os seus respectivos 

níveis de risco. E a partir disso pode-se avaliar o risco e planejar a ação a ser executada em 

resposta. Essa produção técnica classifica-se no eixo principal como Produtos e Processos 

(Eixo 1), enquadrando a produção como processos de gestão. Considera-se como produção 

de média complexidade pela necessidade da combinação de conhecimentos pré-

estabelecidos, de diferentes atores e técnicas. 

 

Palavras-Chave:  

Gerenciamento de Risco; Integração de técnicas; Matriz de risco; FMEA; Compras 

Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Title:  
Risk management of public hiring of a federal teaching agency 

 

Objective of the work: 

This dissertation shows a centralized approach to the Risk Management theme, seeking to 

address a solution to the problem identified as risk (delay in making available a record of 

prices for hiring a good or service) of public contracts. The public procurement process 

issued to make any type of acquisition in the public sector, and must be based on regulations, 

and in some cases, depending on the object, have more specific rules to be met. This process 

is commonly known in Public Administration as Bidding. From this context  it is important 

to answer the following research question: How to identify, analyze, evaluate and mitigate 

the risks of purchasing processes from the IFMT's electronic trading method? For this 

reason, the general objective is to develop a systematic procedure for risk management in 

the purchasing process carried out via the electronic trading floor of a federal teaching 

agency, and thus assist in the process of incorporating good risk management practices at 

the IFMT institution. 

 

Procedures / Method for solving the problem: 

This research has an applied nature to solve a specific problem [presented question], aiming 

to be descriptive to answer an identified problem question, and from there to analyze this 

problem with a qualitative approach seeking to understand risk management. To analyze the 

facts, it is necessary to outline / trace the procedures, and for the research in question, 

bibliographic review, documentary research, participant observation, content analysis and 

the Design Science research (which aims to generate an artifact to be used  in 

troubleshooting). In addition to these procedures, in order to achieve the defined objectives, 

other tools and techniques were used, including the flowchart, cause and effect diagram, risk 

matrix, semi-structured interviews and the adapted FMEA. 

 

Results: 

In this research, it was possible to map the bidding process carried out using the electronic 

auction mode, as well as to identify the main problems that may cause the risk of delay in 

making a price record available through the cause and effect diagram and applied semi-

structured interviews applied to the Board of Directors the IFMT. The causes identified for 

the risk defined from the perspective of the Board of Directors were analyzed through the 

judgment of specialists for probability, impact and control according to the institution's risk 

matrix. Consequently, an evaluation of these causes was carried out to establish the 

criticality and respective prioritization of treatment based on the risk matrix, enabling the 

compilation of the results of the risk assessment process (identification, analysis and 

evaluation) together with the action plan for the treatment and response to risks in the 

adapted FMEA tool. The execution of these steps culminated in the systematic procedure 

for risk management validated by the Senior Management. 

 

Practical implications: 

Institutional objectives are susceptible to uncertainties and variables related to people, 

financial instability, legislative change, environmental, among others that may represent 

risks to results. The risk of delays in bidding processes can compromise the desired results, 



 
 

 

requiring means to manage such risks, as well as defining which are priority and require 

control and monitoring actions. Therefore, the proposal presented meets this scenario, 

through a systematic procedure that integrates techniques capable of identifying, analyzing 

and evaluating the risks experienced in daily life, as well as registering actions in response, 

in an organized and integrated manner to the Management Policy Institution's Risk 

Management. In addition, this procedure provides possibilities to be replicated for risk 

management of other IFMT processes and other public entities in a similar context. 

 

Originality and contributions: 

The study developed with this research is inspired by the reality experienced in a public 

institution that lacks actions aimed at its organizational context investigated and experienced 

by this researcher. It is a recent reality that presents itself to public entities and requires 

studies aimed at risk management in purchasing processes, and these characteristics provide 

originality to the study. In view of the results obtained in the research, the possibility of 

disseminating the procedure to other public organizations with similar activities is 

visualized, as it serves as a reference model to be reproduced or adapted to each reality. 

Besides that, possible contributions to other entities controlled directly or indirectly by the 

Federal Government are envisaged, which are subject to the decree that regulates the 

electronic bidding modality. In general terms, this research provides contributions to the line 

of scientific and technological action of Strategy and Operations. 

 

Technical / Technological production: 

The systematic procedure developed with this study culminated in a tool (Adapted FMEA) 

for the risk assessment process (identify, analyze and evaluate) of contracts made via the 

IFMT electronic auction mode. The usefulness of FMEA in this context is to systematically 

capture the judgments of experts on the identification of failure modes, effects, current 

controls used and their respective levels of risk. From that, one can assess the risk and plan 

the action to be taken in response. This technical production is classified in the main axis as 

Products and Processes (Axis 1), framing production as management processes. It is 

considered as medium complexity production due to the need to combine pre-established 

knowledge, from different actors and techniques. 

 

Keywords: 

Risk management; Integration of techniques; Risk matrix; FMEA; Public Purchases. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das principais fontes utilizadas para suprir o funcionamento de um ente público é 

por meio de um processo de compras públicas de materiais ou serviços em conformidade com 

as normativas regulamentadoras. Segundo Squeff (2014) ainda que as aquisições e 

contratações do setor público visem prioritariamente ao cumprimento das diversas missões 

governamentais, é inegável que uma utilização mais adequada do potencial econômico desta 

demanda pode viabilizar diversos outros objetivos também associados ao processo de 

desenvolvimento institucional. 

Por outro lado, um processo de compra pública pode resultar em desperdício de 

recursos públicos e, consequentemente, em um atendimento parcial ou insatisfatório das 

necessidades demandadas. Buscando melhorias na área das contratações públicas, em 2002, o 

Governo Federal instituiu a modalidade de licitação pregão1 para aquisições de bens e serviços 

comuns na esfera pública e, no ano de 2005, regulamentou o pregão na forma eletrônica por 

meio de sistema que promova a comunicação pela internet. 

Em setembro de 2019, o Governo Federal determinou como obrigatória a utilização da 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços 

comuns a partir de outubro de 2019 por meio do Decreto nº 10.024. Dentre as justificativas 

apresentadas está o favorecimento da ampliação da disputa. 

Nas organizações públicas, o foco é a transparência das relações e o emprego de 

recursos para a satisfação da sociedade. Almejando esses objetivos a Administração Pública 

Federal, por meio da tecnologia da informação, tem introduzido novos instrumentos visando 

à redução de custos e agilidade nas rotinas e procedimentos de contratações (FARIA et al., 

2010). 

Uma comprovação desse contexto é a página disponibilizada no site do Ministério da 

Economia com links de acesso direto aos portais de gestão de bens e serviços relacionados às 

licitações, para aquisição e contratação de bens e serviços, de uso em comum, pelos órgãos da 

administração, que pode ser visualizado por meio de um resumo na Figura 1.  

 

                                                           
1Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, promovida exclusivamente no 

âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita 

por meio de propostas e lances em sessão pública. (Art. 2 da Medida Provisória nº 2182-18 de 23 de agosto de 

2001). 
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Figura 1 - Resumo da Gestão das Compras Governamentais realizado pelo Ministério da 

Economia 

Fonte: Adaptada do Site Ministério da Economia. 
Vilhena e Hirle (2013, p. 3) concluíram num projeto de implantação de reformas em 

compras públicas no Estado de Minas Gerais, que uma “gestão pública que zela pelos 

resultados e que busca gerir seus recursos de forma eficiente, deve ser incansável na procura 

por procedimentos mais efetivos para o planejamento, execução e controle de suas despesas 

com aquisições e contratações ”. 

Na esfera pública federal as despesas com aquisições e contratações de acordo com o 

balanço de compras públicas divulgado em 2014 pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG) informou-se que os valores gastos com bens e serviços 

ficaram em torno de R$ 68,4 bilhões no exercício de 2013. Durante esse período, foram 

realizados 223,2 mil processos licitatórios e o pregão eletrônico foi a modalidade mais 

utilizada pela Administração Pública Federal, tendo sido adotada em 60% das aquisições, 

representando um gasto de R$ 41 bilhões (BRASIL, 2014). 

Esse alto índice de representatividade (60%) de licitações via pregão eletrônico chama 

atenção especialmente em virtude das aquisições públicas representarem um valor expressivo 

dos gastos públicos. Nesse contexto, o governo tem apresentado e realizado esforços para 

melhorar o desempenho e evitar, ou ao menos, minimizar os riscos2 presentes nos processos 

de compras como forma de prevenir possíveis danos ao erário. 

                                                           
2Risco: probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função de acontecimento eventual, 

incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. 

COMPRAS 
Link: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/compras 

As licitações para aquisição e contratação de bens e serviços de uso em comum pelos órgãos da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo devem ser efetuadas prioritariamente por intermédio da Central de Compras. 

É o Ministério do Planejamento que auxilia as atividades de licitações e contratos do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), planejando e operacionalizando ações que visem à implementação de 

estratégias e soluções relativas às licitações, aquisições e contratações de bens e serviços de uso em comum. 

Portais de Gestão de Bens e Serviços 

PORTAL DE 

COMPRAS 

PAINEL DE 

COMPRAS 

LICITAÇÕES 

Ministério do 

Planejamento 

O Portal de Compras foi feito 

especialmente para que gestores 

de compras governamentais, 

fornecedores e cidadãos possam 

acompanhar os processos 

licitatórios. Localize publicações, 

estatísticas e os principais 

sistemas de compras públicas. 

O Painel de Compras é uma ferramenta 

que apresenta em um só local os 

principais números das contratações 

públicas e tem por finalidade oferecer um 

panorama dos gastos públicos e do 

comportamento licitatório no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

Nesta área você encontra os avisos de 

audiência pública, consultas públicas, 

contratos, credenciamentos, 

licitações, concorrências, cotações, 

pregões, sessões públicas, entre 

outros, realizados pelo Ministério do 

Planejamento.  

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/compras
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Todas as organizações (com ou sem fins lucrativos) estão sujeitas a algum tipo de risco, 

que deve ser gerenciado. Entretanto, apesar de compartilharem das mesmas dificuldades na 

gestão dos riscos a metodologia deve ser adaptada às peculiaridades de cada organização 

(CALIL, 2009). 

“É aceito que o conceito de risco possui dois componentes: 

a) A probabilidade de ocorrência de dano; 

b) As consequências desse dano, ou seja, quão severo ele venha a ser”. (ABNT, 

2009c, p. 7). 

O conceito da palavra risco de acordo com as normas técnicas, é a combinação da 

probabilidade de um evento e de suas consequências. Geralmente o termo risco é utilizado 

apenas quando há, pelo menos, a possibilidade de consequências negativas. Em alguns casos, 

o risco decorre da possibilidade de desvio em relação ao evento ou resultado esperado (ABNT, 

2005). 

Na terminologia de gestão de riscos, a palavra ‘probabilidade’ é utilizada para referir-

se à chance de algo acontecer, não importando se de forma definida, medida ou 

determinada ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, 

ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (tal como probabilidade 

ou frequência durante um determinado período de tempo). (AMN ISO GUIA 73, 

2013, p. 6). 

 

Ao passo que a probabilidade representa a chance de algo acontecer, logo o evento 

“seria a ocorrência de um conjunto específico de circunstâncias” (ABNT, 2005, p.2) e a 

consequência por sua vez é o “resultado de um evento que afeta os objetivos” (AMN ISO 

GUIA 73, 2013, p.6).  

De acordo com documento criado pela Controladoria Geral do Município de Belo 

Horizonte sobre metodologia de Gestão de Risco (2019, p. 34), considera-se que “os riscos 

(eventos) podem ser relacionados aos fatores que os precedem (causas dos riscos) e os que os 

sucedem (consequências ou impactos nos objetivos).” A Figura 2 tem o objetivo de ilustrar 

essa definição em forma de um processo básico. 

Figura 2 - Componentes do risco 

 

Fonte: MINAS GERAIS (2019, p. 34). 

 

Como já mencionado a metodologia da gestão de risco deve ser adaptada ao contexto 

de cada organização. Posto isso, é necessário registrar e pontuar que um processo de compra 

Causa Risco Consequência Objetivo



20 

 

 

sofre diferenciações quando realizado na esfera privada ou pública, pois não existe legislação 

específica que normatiza as compras privadas, sendo a sua principal característica a 

flexibilidade. Enquanto que as compras no setor público devem seguir determinações legais, 

as quais têm sido consideradas excessivamente complexas e rígidas (ALMEIDA; SANO, 

2018).  

Aliado a isso, o processo3 de compra pública apresenta riscos específicos que devem 

ser investigados e mitigados, observando a legislação brasileira sobre compras 

governamentais. 

Em maio de 2016 foi publicada a Instrução Normativa Conjunta entre Ministério do 

Planejamento (MP) e Controladoria Geral da União (CGU) sob nº 01/2016 com o propósito 

de fortalecer a gestão, aperfeiçoar os processos e o alcance dos objetivos organizacionais, por 

meio de criação e aprimoramento dos controles internos da gestão, da governança e 

sistematização da gestão de riscos. Essa normativa trouxe a obrigação aos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Federal de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas 

à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança.  

A partir dessa discussão do contexto das organizações públicas brasileiras, apresenta-

se a próxima seção com fins específicos a instituição investigada. 

1.1.1. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do estado de Mato Grosso 

(IFMT): Instituição investigada  

A instituição IFMT foi criada em 2008 por meio da Lei nº 11.892, que estabeleceu a 

criação da rede federal de educação profissional, cientifica e tecnológica vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), com personalidade autárquica, que lhe confere autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógico e disciplinar.  

É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com sua prática pedagógica. Está localizada no estado de Mato Grosso, conta com 14 campi e 

5 campi Avançados, totalizando 19 unidades, conforme ilustra a Figura 3, além é claro da 

Reitoria. 

 

                                                           
3 Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entrada) em produtos 

(saídas). (ABNT, 2009c, p. 3). 
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Figura 3 - Distribuição do IFMT nos municípios de Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFMT (2018, p. 18). 

A missão do IFMT é educar para a vida e para o trabalho, buscando ser uma instituição 

de excelência na educação profissional e tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do 

trabalho e para o exercício da cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na 

extensão. 

A pesquisa será desenvolvida na Reitoria do IFMT, especificamente na estrutura 

administrativa da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), com foco na Diretoria de 

Administração (DADM), conforme demonstra a Figura 4.  

Figura 4 - Estrutura administrativa Pró-Reitoria de Administração/IFMT 

  

Fonte: IFMT (2019). 

A escolha pela Diretoria de Administração da Reitoria ocorreu pelo fato que compete 

a ela gerenciar o andamento dos processos de compras compartilhadas e orientar os campi em 

dúvidas relacionadas aos certames licitatórios, inclusive agendar reuniões, caso necessário, 
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com os representantes das unidades do IFMT para discussão dos assuntos relacionados aos 

processos de licitação (IFMT, 2019). 

Na sequência aborda-se sobre a Política de gestão de risco, documento que apresenta 

as intenções e diretrizes gerais da organização relacionadas à gestão de riscos,  adotada no 

ambito do IFMT. 

1.1.2. Política de Gestão de Riscos no âmbito IFMT 

     O IFMT, em fevereiro de 2018, aprovou por meio da resolução nº 003, a sua Política 

de gestão de riscos no âmbito da instituição com a finalidade de promover: 

I. A identificação de eventos que possam afetar a consecução dos objetivos 

institucionais; 

II. O alinhamento entre o apetite ao risco e as estratégias adotadas; 

III. O fortalecimento das decisões em respostas aos riscos; 

IV. O aprimoramento dos controles internos de gestão. 

A Política de gestão de riscos instituída pelo IFMT determina que para implementação 

e atualização da estrutura do modelo de gestão de riscos deverão observar os componentes 

segundo a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01/2016, COSO4 ERM (COSO II), com 

os princípios da ISO5 31000 e COSO ICIF (COSO I). 

No relatório de Gestão do exercício de 2018, apresentado aos órgãos de controle interno 

e externo, e à sociedade como prestação de contas anual, consta que a estrutura de gestão de 

risco é composta por quatro componentes conforme detalhamento no Quadro 1 a seguir, 

destacando o processo de Gestão de Riscos que ainda deverá ser implementado (IFMT, 2018a, 

p. 50). Ressalva-se que a denominação utlizada para o referido quadro foi literalmente mantida 

de acordo com documento institucional. 

 

 

 

 

 

                                                           
4COSO é a abreviação por “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”, uma 

organização Norte Americana privada, fundada em 1985, que se dedica a desenvolver e estudar assuntos 

gerenciais e de governança empresarial com o intuito de fornecer linhas guia ou diretrizes para os executivos. 
5ISO é abreviação de International Organization for Standardization (Organização Internacional de 

Normalização). A ISO 31000 é uma norma da família de gestão de risco criada com objetivo de estabelecer 

princípios e orientações genéricas sobre gestão de riscos. 
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Quadro 1 - Estrutura da Gestão de Riscos no IFMT 

Estrutura da Gestão de Riscos no IFMT 
Componentes da estrutura Principais características Composição 

POLÍTICA DE GESTÃO 

DE RISCOS 

Objetivo de estabelecer conceitos, diretrizes, 

atribuições e responsabilidades do processo de 

gestão de riscos, bem como orientar a identificação, 

a análise, avaliação, tratamento, o monitoramento e 

a comunicação dos riscos institucionais. 

Resolução CONSUP nº 

03/2018 

COMITÊ DE 

GOVERNANÇA 
 

Responsável pela revisão da política de gestão de 

riscos e aprovar o processo de gestão de riscos. 

Elaborar, coordenar, manter e revisar periodicamente 

o processo de gestão de riscos, alinhado às 

estratégias institucionais. E realizar análise crítica 

periódica do processo de gestão de riscos do IFMT. 

Resolução CONSUP nº 

03/2018 

COMISSÃO DE 

INTEGRIDADE 

Os agentes de integridade são servidores designados 

pelo reitor do IFMT para representar suas unidades 

nas discussões e decisões e no apoio à 

implementação e à evolução do Programa de 

Integridade do IFMT. 

* 05 Servidores  

 

PROCESSO DE GESTÃO 

DE RISCOS 

É o conjunto de atividades contínuas realizado em 

todos os níveis da organização, desde a definição das 

estratégias até a execução das atividades 

operacionais. 

Em construção 

Fonte: Site PRODIN (IFMT, 2018a). 

Diante dos cenários apresentados sobre a realidade investigada, considerando as novas 

exigências e ferramentas apresentadas surge o seguinte questionamento: Como identificar, 

analisar, avaliar e mitigar os riscos dos processos de compras via modalidade pregão eletrônico 

do IFMT? 

Após a exposição do ambiente e contextualização da instituição investigada 

apresentam-se na próxima seção os objetivos a serem alcançados no decorrer dos estudos.  

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Vale ressaltar que existem inúmeras orientações técnicas sobre gestão de risco, porém 

o que se busca é estruturar uma que possa ser aplicada e utilizada por qualquer unidade do 

IFMT e, consequentemente, pelos gestores envolvidos, e assim, auxiliar no processo de 

incorporação de boas práticas de gestão de riscos.  Considerando a metodologia utilizada, por 

meio de compra compartilhada, que visa atender a instituição em sua totalidade (19 campi e 

Reitoria), os gestores que usufruiriam diretamente dessa ferramenta seriam: Pregoeiro e equipe 

de apoio, Chefe de Departamento e equivalentes, Coordenador de Compras, Coordenador de 

Licitação, Diretor Geral e Pró Reitor de Administração, e indiretamente os demandantes. 

Diante das exposições realizadas e especialmente buscando responder o 

questionamento anterior, delineia-se como objetivo geral do trabalho, desenvolver um 

procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos no processo de compras de uma 
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autarquia federal de ensino. A pesquisa delimita-se para compras realizadas via pregão 

eletrônico.  

Para isso define-se como objetivos específicos: 

1. Mapear o processo de licitação realizado pela modalidade de pregão eletrônico. 

2. Identificar as principais causas que podem ocasionar o risco atraso na 

disponibilização de uma ata de registro de preço6 gerenciada pela Diretoria de 

Administração da Reitoria do IFMT. 

3. Analisar  as causas identificadas do risco atraso na disponibilização de uma ata de 

registro de preços sob a ótica da Diretoria de Administração da Reitoria do IFMT. 

4. Avaliar a criticidade do risco identificado como extremo e recomendar medidas. 

 Definidos os objetivos apresenta-se na próxima seção a justificativa, que abordará os 

argumentos e motivações consideradas para a escolha da pesquisa em questão bem como a 

relevância dos estudos do ponto de vista acadêmico, profissional e social. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A iniciativa de implantar a gestão de riscos no setor público é relativamente recente no 

Brasil, embora em alguns países tenha começado há mais tempo. No Reino Unido, por 

exemplo, a sua implantação iniciou em 1990 e, desde então, vem se fortalecendo (BRASIL, 

2018c, p. 11). Na visão de Pértile et al. (2013) os governos têm buscado normatizar 

procedimentos e orientar as organizações com o objetivo de minimizar riscos globais por meio 

de melhores estruturas de controles internos. Outro fator relevante que tem contribuído é a 

obrigatoriedade imposta por meio de leis quanto à transparência nas divulgações. 

Dessa forma, o controle interno auxilia as entidades no alcance de objetivos e a 

sustentar e melhorar o seu desempenho. Complementa-se que o material Controle Interno – 

Estrutura Integrada (Internal Control – Integrated Framework) do COSO permite que as 

organizações desenvolvam sistemas de controle interno que se adaptem aos ambientes 

operacionais e corporativos reduzindo os riscos e apoiando o processo de tomada de decisão e 

governança (COSO, 2013). 

                                                           
6 Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura 

contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 

conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. ( Decreto nº 7892 de 

2013, artigo 2º, inciso II). E ocorrendo atrasos na sua disponibilização expõe-se a instituição a um risco. 
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Nesse contexto o objeto da pesquisa em questão surge como uma possibilidade de 

reduzir possíveis impactos gerados em função de eventos inesperados que podem ocorrer em 

um processo de contratação pública, como por exemplo, atrasos no processo licitatório. 

Inúmeros são os transtornos, insatisfações e consequências geradas quando se tem uma 

demanda não atendida ou postergada e, por isso, julga-se relevante discutir sobre a gestão de 

risco que surge como possibilidade de melhoria nas ações do setor público. 

Considerando o contexto organizacional em estudo (instituição de ensino) e levando 

em consideração, para fins de exemplificação e reflexão, os riscos inerentes em um processo 

de contratação de um bem ou serviço e supondo ocorrer atrasos na licitação, seria possível 

concluir que esse processo em atraso poderia gerar impacto a sua atividade fim (ensino)? 

Dependendo do objeto a ser licitado o impacto pelo atraso é baixo, entretanto, existem objetos 

licitados que podem gerar impactos diferentes, como por exemplo, no caso de prestação de 

serviço com fornecimento de mão de obra terceirizada para asseio e conservação da instituição, 

material de limpeza e higiene, manutenção predial, falta de insumos para aulas práticas em 

laboratório entre outros, que podem refletir de alguma maneira nos objetivos institucionais da 

organização.  

O gerenciamento de riscos corporativos tem como premissa que toda organização 

existe para gerar valor às partes interessadas, entretanto, enfrentam incertezas que devem ser 

tratadas pelos gestores como desafios para determinar até que ponto aceitar (COSO, 2007a). 

Diante de todo esse contexto apresentado até aqui, na concepção de Moura (2018, p. 

49), “a gestão de riscos tornou-se imprescindível às organizações públicas pela capacidade de 

identificar ameaças e fragilidades antes de se materializarem em incidentes capazes de 

prejudicar o alcance dos objetivos estratégicos, trazendo danos ao erário e à sociedade 

brasileira.” 

A partir desse entendimento a administração pública necessita evoluir, acompanhar as 

mudanças atuais e, assim, inovar em seu gerenciamento para que possa identificar e minimizar 

seus riscos, buscando meios de administrar com mais transparência, controle e eficiência seus 

atos públicos sem afastar-se dos preceitos legais. Nascimento et al. (2013) consideram que o 

processo de aquisições possui papel estratégico fundamental para alcançar os objetivos 

traçados. 

Nesse sentido, Santos et al. (2011) entendem que existem inúmeros riscos nos 

processos de compras, porém elenca que é possível planejar com antecedência, realizar ajustes 

internos para agilizar etapas, trabalhar nos detalhes do que almeja adquirir e capacitar seus 

agentes. 
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O desejo em atender os objetivos institucionais envolve diversas variáveis como: 

pessoas, instabilidade financeira, mudança legislativa, ambientais, dentre outras. No setor 

público por mais que exista o rigor legal, não se pode desconsiderar a existência de fatores de 

riscos ligados às atividades desenvolvidas que podem vir a comprometer os resultados. Diante 

disso o “gerenciamento de riscos é um elemento essencial à boa governança”, bem como 

“aumentam a eficiência e a eficácia na geração, proteção e entrega de valor público” a 

sociedade (BRASIL, 2018a, p.6). 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O Governo Federal disponibiliza para consulta uma ferramenta chamada painel de 

compras, que apresenta os principais números das contratações públicas e tem por finalidade 

oferecer um panorama dos gastos públicos, bem como o comportamento licitatório no âmbito 

da Administração Pública Federal. A partir dessa ferramenta foi possível coletar as 

informações a seguir. 

A Tabela 1 apresenta dados extraídos do painel de compras sobre a quantidade de 

processos de compras por modalidade. 

Tabela 1 - Quantidade de Processos de Compras por Modalidade 
 

MODALIDADES 

LICITAÇÃO 
2016 % 2017 % 2018 % 

Pregão 21983 95,98% 20557 96,49% 19552 96,08% 

Tomada de Preços 431 1,88% 363 1,70% 433 2,13% 

Concorrência 347 1,52% 279 1,31% 249 1,22% 

Convite 107 0,47% 73 0,34% 81 0,40% 

Concurso 21 0,09% 20 0,09% 23 0,11% 

Concorrência 

Internacional 
15 0,07% 12 0,06% 12 0,06% 

TOTAL 22904 100,00% 21304 100,00% 20350 100,00% 
Fonte: adaptada do site Painel de Compras (2019). 

Fica claro que dentre as modalidades previstas a que possui uma maior 

representatividade em números de processos realizados é a modalidade pregão, com 95,98% 

em relação ao total de contratações realizadas no ano de 2016 e sucessivamente 96,49% em 

2017 e 96,08% no ano de 2018. Comprovando que a modalidade Pregão nos últimos três anos 

têm liderado expressivamente em número de processos utilizados como forma de compra por 

órgãos da esfera federal. 

Diante das informações apresentadas e considerando que a modalidade pregão pode 

ser realizada de duas formas (presencial ou eletrônico), surge a seguinte indagação: Qual a 
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representatividade desse total na modalidade de licitação pregão é presencial e quanto é 

eletrônico? A página do painel de compras traz a resposta por meio dos dados que apresenta-

se na Tabela 2.  

Tabela 2 - Porcentagem de processos realizados por tipo de pregão 

TIPO DE 

PREGÃO 
2016 2017 2018 

ELETRÔNICO 99,59% 99,56% 99,72% 

PRESENCIAL 0,41% 0,44% 0,28% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: adaptada do site Painel de Compras. 

Constata-se, de acordo com os dados coletados, que o pregão eletrônico lidera como 

modalidade utilizada para realização das contratações públicas no âmbito da Administração 

Pública Federal com representatividade acima de 99% nos três últimos anos (2016, 2017 e 

2018). 

Diante dos dados coletados e exposições apresentadas justifica-se a motivação por 

focar essa pesquisa apenas nas licitações da modalidade pregão, na forma eletrônica, atualizada 

recentemente pelo Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, aliando-se, a isso, a 

exploração da temática gerenciamento de risco, que apresenta ser bem incipiente no contexto 

da administração pública brasileira. 

Este trabalho encontra-se estruturado em outras sete seções, sendo que o capítulo 2 é 

responsável por abordar a fundamentação teórica, o capítulo 3 discute o diagnóstico do 

problema, o capítulo 4 descreve o método para a solução do problema e o capítulo 5 aborda os 

resultados da pesquisa com foco no desenvolvimento do procedimento sistemático para o 

gerenciamento de riscos. No capítulo 6 apresenta o procedimento sistemático desenvolvido 

para o gerenciamento de riscos e o capítulo 7 expõem-se os resultados e discussão da pesquisa. 

Por fim, o capítulo 8 conclui a pesquisa, com as considerações mais relevantes dessa 

dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nessa seção serão abordados e explorados assuntos sobre o contexto das compras 

públicas, a gestão de risco no setor público e suas normativas vigentes, uma distinção 

conceitual entre a gestão de risco e o gerenciamento de risco apresentando uma visão 

panorâmica dos seus elementos constituintes e, por fim, para nortear o aprofundamento uma 

breve apresentação dos principais  documentos que abordam a temática pesquisada por meio 

de modelos de referência, bem como técnicas para o processo de avaliação de risco.  

2.1 COMPRAS PÚBLICAS 

O objetivo da função compras é suprir a organização com um fluxo seguro de materiais 

e serviços, assegurar continuidade, compra eficiente, manter equilíbrio entre qualidade/valor 

entre outras, sendo uma atividade importante estrategicamente (BAILY et al., 2013). 

O desconhecimento acerca dos riscos relacionados às contratações pode trazer 

consequências adversas para a organização como:  

a) insucesso no alcance das metas da área de gestão de contratações;  

b) perda de investimento por contratações que não atendem às necessidades da 

organização;  

c) impossibilidade de usufruir do objeto da contratação em virtude de falta de preparo 

da infraestrutura da organização e/ou outras dificuldades como: falta de pessoal 

capacitado para gerir o contrato e/ou clima organizacional desfavorável;  

d) gasto indevido de recursos com a manutenção de controles desnecessários ou 

ineficientes. (BRASIL, 2018g, p. 8). 

O processo de contratações públicas, ou melhor, o ato para efetuar uma compra no setor 

público deve estar fundamentado em normativas e, em alguns casos, dependendo do objeto 

possui ainda regras mais específicas a serem atendidas. Esse processo é comumente conhecido 

na Administração Pública como licitação. 

O termo licitação, deriva da expressão latina licitatione (arrematar em leilão), apresenta 

diversos sinônimos, destacando-se: procedimento licitatório, certame, prélio, disputa, entre 

outros (AMORIM, 2017, p. 21). O objetivo imediato da licitação é a obtenção dos meios 

necessários para que os órgãos da Administração Pública exerçam suas finalidades 

institucionais, com a obtenção dos instrumentais (bens, serviços, obras e locações) que 

possibilitem seu funcionamento regular (BRASIL, 2014b, p. 34). 

A obrigatoriedade da realização de licitações para entes públicos está prevista na 

Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
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igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988). 

Quando se trata de contratação pública tem-se como arcabouço legal a Lei 8.666 de 

1993, mais conhecida como Lei Geral da Licitação, que regulamentou o artigo 37, inciso XXI, 

da CF quanto às normas para licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como instituiu cinco (5) 

modalidades de licitação sendo a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão.  

Transcorrido dez (10) anos da publicação da Lei Geral de Licitação, ou seja, no ano de 

2002 por meio da Lei nº 10.520, instituiu-se uma nova modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Sendo posteriormente no ano de 2005 

regulamentado o pregão na forma eletrônica por meio do Decreto nº 5.450. 

O Decreto nº 5.450, que vigorou por aproximadamente 14 anos, tornou-se sem efeito e 

um novo Decreto nº 10.024/2019 entrou em vigor a partir de 28 de outubro de 2019 

regulamentando a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica. 

Conclui-se que a licitação é uma forma específica de conduzir um processo de 

contratação a partir de critérios definidos em lei e divide-se em modalidades, conforme 

demonstrado no Quadro 2, de acordo com suas respectivas normativas legais. 

Quadro 2 - Modalidades de Licitação 

             Lei 8.666/1993 (Art. 22º) Lei 10.520/2002 (Art. 1º) 

Concorrência 

Tomada de Preço 

Convite 

Concurso 

Leilão 

Pregão 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para as modalidades concorrência, tomada de preços e convite haverá limites a serem 

observados, ou seja, deverá levar em consideração o valor estimado para a contratação. A 

seguir, no Quadro 3, apresenta-se um demonstrativo levando-se em consideração os limites 

estipulados. 
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Quadro 3 - Detalhamento de Modalidade de Licitação por legislação 

MODALIDADE POR VALOR DE OBJETO (ART. 23 DA LEI 8.666/1993) 

 
CONVITE 

TOMADA DE 

PREÇO 

CONCORRÊNCIA 

Obras e Serviços 

de Engenharia 
Até R$ 330.000,00 

Até R$ 

3.300.000,00 

Acima de R$ 

3.300.000,00 

Compras de Bens 

e Serviços 
Até R$ 176.000,00 

Até R$ 

1.430.000,00 

Acima de R$ 

1.430.000,00 

MODALIDADE PREGÃO (LEI 10.520/2002) 

Bens e Serviços 

Comuns 
Não existe limite de valor  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Considera-se como bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

Como justificado na delimitação da pesquisa esse estudo foca a modalidade de licitação 

denominada pregão eletrônico por ser a mais utilizada pela Administração Pública. Tem-se 

como pregão eletrônico a licitação que possui como critério de julgamento das propostas o 

tipo de menor preço ou maior desconto, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de 

bens ou pela contratação de serviços comuns7 for feita à distância e em sessão pública, por 

meio de Sistema de Compras (www.comprasgovernamentais.com.br) (BRASIL, 2019a). 

De acordo com o Decreto nº 10.024 a realização de um pregão, na forma eletrônica, 

observará etapas sucessivas conforme detalhamento na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. (BRASIL, 2019a). 
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Figura 5 - Etapas de um Pregão Eletrônico 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no Decreto Nº 10.024. Brasil (2019a). 

 

Não é possível falar em processo de compra, sem mencionar os documentos mínimos 

que instruíram o processo relativo ao pregão eletrônico. Sendo os seguintes documentos: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

II - termo de referência; 

III - planilha estimativa de despesa; 

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, 

exceto na hipótese de pregão para registro de preços; 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de 

registro de preços, conforme o caso; 

IX - parecer jurídico; 

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação; 

XI- proposta de preços do licitante; 

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros: 

a) os licitantes participantes; 

b) as propostas apresentadas; 

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 

d) os lances ofertados, na ordem de classificação; 

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

f) a aceitabilidade da proposta de preço; 

g) a habilitação; 

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; 

Planejamento da 
Contratação

Publicação do  aviso 
de edital

Apresentação de 
propostas e documentos 

de habilitação

Abertura de sessão pública e 
envio de lances, ou fase 

competitiva.

Julgamento

Habilitação

Recursal

Adjudicação

Homologação
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i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e 

j) o resultado da licitação; 

XIII - comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do extrato do contrato; e 

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e 

XIV - ato de homologação. (BRASIL, 2019a).  

 

Os autores Almeida e Sano (2018) pontuam que o Governo Federal busca maior 

eficiência no processo de compras e que a nova modalidade de licitação, denominada pregão, 

por meio da sua forma eletrônica proporciona procedimentos mais ágeis que as demais 

modalidades, pois existe uma inversão das fases de habilitação e aceitação da proposta, nesse 

caso a documentação será analisada somente do fornecedor que ofertou o menor lance. 

A partir da introdução do pregão eletrônico, Nunes, Lucena e Silva (2007) consideram 

que, houve uma simplificação de procedimentos administrativos, economia de recursos, 

alcance territorial maior, bem como representa uma modernização para a gestão de compras. 

Porém é interessante registrar que existem autores com posicionamentos divergentes. 

Visto o contexto das compras públicas busca-se na próxima seção conhecer as 

características da gestão de risco no setor público brasileiro. 

2.2 GESTÃO DE RISCO NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

A Administração pública brasileira é alvo de inúmeras críticas, normalmente, por 

consequência de um planejamento estratégico e/ou gerencial inadequado. Diante disso, o 

governo tem trabalhado para melhorar a governança, transparência e gestão por intermédio de 

edição de normativas. Neste contexto de governança pública, a tecnologia de informação e 

comunicação (TIC), têm remodelado as organizações públicas, com a racionalização do setor 

público e o aumento da transparência e a participação da sociedade (FARIA et al., 2010). 

O Tribunal de Contas da União considera que “no Brasil, são poucos os órgãos e 

entidades públicas que possuem política ou práticas de gestão de riscos formalmente 

estabelecida”. (BRASIL, 2015, p. 29). 

Os órgãos da Administração Pública vêm sofrendo pressões para sua modernização 

administrativa, inclusive mesmo as autarquias que são dotadas de autonomia administrativa 

ainda fazem uso incipiente de técnicas de modernização nos processos administrativos 

(RORATTO; DIAS, 2012). 

Segundo Almeida (2014, p. 19) a gestão de risco em Portugal “[...] é encarada como 

um processo de atuação eficaz para responder a perigos e incertezas nos mais variados 
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domínios da sociedade”. Porém isso é resultado de um incremento relevante de divulgação e 

promoção a partir da década de 90. 

Numa gestão de riscos não se prevê o futuro que irá ocorrer, mas consideram-se 

diversos cenários de ‘futuros’ possíveis ou plausíveis e avaliam-se as respectivas 

probabilidades de ocorrência e as potenciais consequências, tangíveis ou não 

tangíveis. O processo de aplicação de uma gestão de riscos compreende um conjunto 

de procedimentos e de componentes e um formalismo de análise quantitativa 

relativamente consensual. (ALMEIDA, 2014, p. 23). 

No Brasil quando fala-se em Administração Pública logo vincula-se a mesma à palavra 

lei, que representa um conjunto de regras elaboradas para regular comportamento. Pode-se 

considerar a Constituição Federal a lei suprema e fundamental no território nacional, que em 

seu artigo 37, determina que a Administração Pública de qualquer dos poderes (União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios) obedecerá alguns princípios dentre eles o da legalidade “por 

esse princípio a Administração Pública, em toda a sua atividade, prende-se aos mandamentos 

da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de o ato ser declarado inválido e o seu autor ser 

responsabilizado pelos danos ou prejuízos causados” (PALUDO, 2010, p. 25).  

A gestão de risco tem assumido caráter preponderante no que toca às melhores práticas 

e à melhor gestão empresarial, tratando-se de um “tema pertinente, atual e em franca e 

consolidada evolução.” (TAVARES; PACHECO; PIRES, 2016, p. 135). 

Considerando a discussão que foi realizada até aqui, especialmente o fato de que a 

gestão de risco é incipiente no setor público e a obrigatoriedade do ato vinculado da 

Administração Pública, surge à necessidade de identificar as normativas expressas que 

determina/regulamenta a gestão de risco e para isso foi necessário estabelecer 2 (dois) critérios 

para iniciar o levantamento das informações, sendo:  

1- Natureza jurídica do IFMT: Autarquia Federal; e  

2- Objeto de estudo: Gestão de Risco.  

Essa definição foi necessária para compreender o contexto do órgão em estudo. A partir 

desses 2 (dois) critérios foram realizadas buscas em sites da administração pública, 

especialmente no Portal de Compras8, sobre normativas relacionadas à obrigação da gestão de 

risco. Ressalva-se que esses instrumentos legais citados no Quadro 4, devem ser considerados 

e compreendidos em conjunto com as regulamentações internas de cada órgão. 

                                                           
8 Página do Governo Federal sobre compras governamentais com diversas informações dentre elas reúne link 

para consulta a Legislação (Leis, Decretos, Instruções Normativas, Portarias, Resoluções, Orientações 

Normativas, Legislação por temas e Legislação Revogada) de interesse dos cidadãos, fornecedores e gestores 

públicos pertinente às matérias que compete ao Departamento de Normas e Sistemas de Logística da Secretaria 

de Gestão do Ministério da Economia. Disponível em: 

<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao>. 
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Quadro 4 - Resumo das Normativas aplicadas ao contexto estudado 
P

er
ío

d
o

 

Ente Público 
Instrumento 

Legal 
Assunto Principal 

Finalidade (Fragmentos com a 

palavra risco) 

1
0

/0
5

/2
0

1
6

 

Ministério do 

Planejamento 

e 

Controladoria 

Geral da União 

IN Conjunta 

MP/CGU Nº 

01 

Controles internos, gestão de 

riscos e governança no âmbito 

do Poder Executivo Federal. 

Art. 1o Os órgãos e entidades do 

Poder Executivo federal deverão 

adotar medidas para a 

sistematização de práticas 

relacionadas à gestão de riscos, aos 

controles internos, e à governança.                                                                                                                                                                                                               

[...] Capítulo III DA GESTÃO DE 

RISCOS [...] Seção I Dos Princípios 

da Gestão de Riscos [...] Seção II 

Dos Objetivos da Gestão de Riscos 

[...] Seção III Da Estrutura do 

Modelo de Gestão de Riscos [...] 

Seção IV Da Política de Gestão de 

Riscos [...] Capítulo V DO COMITÊ 

DE GOVERNANÇA, RISCOS E 

CONTROLES. (BRASIL, 2016d). 

2
2

/1
1

/2
0

1
7

 

Secretaria 

Geral da 

presidência da 

República 

Decreto Nº 

9.203  

Dispõe sobre a política de 

governança da administração 

pública federal direta, autárquica 

e fundacional. 

Art. 4º São diretrizes da governança 

pública: [...] VI - implementar [...] 

na gestão de risco, [...] Art. 5º [...] 

compreende processos estruturados 

para mitigar os possíveis riscos com 

vistas ao alcance dos objetivos[...]. 

(BRASIL, 2017a. 

2
5

/0
5

/2
0

1
7

 

Ministério do 

Planejamento 

Desenvolvime

nto e Gestão 

(MPDG) 

Instrução 

Normativa nº 

05 

Dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no 

âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica 

e fundacional.  

[...] procedimento sobre 

Gerenciamento de Riscos [...]  

tratamento dos riscos [...] cada fase 

da contratação deverá considerar a 

análise de risco do objeto [...] II - 

Gerenciamento de Riscos [...] O 

Gerenciamento de Riscos 

materializa-se no documento Mapa 

de Riscos. (BRASIL, 2017b).  

2
9

/0
3

/2
0

1
8

 

Ministério do 

Planejamento 

Desenvolvime

nto e Gestão 

(MPDG) 

Instrução 

Normativa nº 

01 ( Revogada 

pela IN nº 1, de 

10 de janeiro 

de 2019). 

Dispõe sobre o Sistema de 

Planejamento e Gerenciamento 

de Contratações e sobre a 

elaboração do Plano Anual de 

Contratações de bens, serviços, 

obras e soluções de tecnologia da 

informação e comunicações no 

âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica 

e fundacional. 

Art. 5° [...] a UASG deverá 

informar, conforme o caso: [...] XII 

- os Estudos preliminares e o 

Gerenciamento de riscos da 

contratação [...]. Art. 6° A inclusão 

de um item [...] pressupõe prévia 

elaboração dos Estudos preliminares 

e do Gerenciamento de riscos 

relativos à sua contratação. [...] 

Subseção II - Do Gerenciamento de 

riscos [...]. (BRASIL, 2018d). 

2
1

/1
1

/2
0

1
8

 Ministério do 

Planejamento 

Desenvolvime

nto e Gestão 

(MPDG) 

Instrução 

Normativa nº 

09 (Altera a IN 

01/2018) 

A Instrução Normativa nº 1, de 

29 de março de 2018, que dispõe 

sobre o Sistema de Planejamento 

e Gerenciamento de 

Contratações passa a vigorar 

com as seguintes alterações. 

 [...] o setor requisitante registrará no 

sistema PGC os riscos da 

contratação considerados [...]. 

(BRASIL, 2018d). 
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P
er

ío
d

o
 

Ente Público 
Instrumento 

Legal 
Assunto Principal 

Finalidade (Fragmentos com a 

palavra risco) 

1
0

/0
1

/2
0

1
9

 

Ministério da 

Economia 

Instrução 

Normativa nº 

01 

Dispõe sobre Plano Anual de 

Contratações de bens, serviços, 

obras e soluções de 

tecnologia da informação e 

comunicações no âmbito  da 

Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional e 

sobre o Sistema de Planejamento 

e Gerenciamento de 

Contratações. 

Ressalva: Não encontrado a palavra 

risco, apenas as palavras 

Gerenciamento de Contratações. 

(BRASIL, 2019). 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos instrumentos legais pesquisados. 

Esse resumo de normas apresentado está sujeito a modificações e particularidades de 

cada órgão, por isso, é necessário estudar e entender para cada contexto quais as normativas 

vigentes e aplicáveis para a elaboração da gestão de risco. A seguir realiza-se uma breve, 

pontual e resumida abordagem sobre as normativas apresentadas no Quadro 4 que necessitam 

informações complementares, bem como suas contribuições. 

2.2.1 Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016: Controles Internos, Gestão de riscos 

e Governança 

A implantação de práticas relacionadas à gestão de risco, no âmbito de órgãos do Poder 

Executivo Federal, inicia-se com uma normativa elaborada em conjunto entre Ministério do 

Planejamento e Controladoria Geral da União que dispõe sobre controles internos, gestão de 

risco e governança.  

Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, 

manter, monitorar e revisar os controles internos da gestão, tendo por base a 

identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam impactar a 

consecução dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público [...] § 2o Os controles 

internos da gestão baseiam-se no gerenciamento de riscos e integram o processo de 

gestão [...]. (BRASIL, 2016). 

 

Essa instrução conjunta aborda conceitos importantes, dentre eles sobre o apetite a 

risco, gerenciamento de risco, política de gestão de riscos e outros.  

Considerando objeto de estudo e teor abordado na IN nº 01/2016 têm-se os seguintes 

conteúdos com relação direta: Princípios da Gestão de Riscos, Objetivos da Gestão de Riscos, 

Estrutura do Modelo de Gestão de Riscos, da Política de Gestão de Riscos e do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles.  
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2.2.2 Decreto nº 9.203/2017: Política de Governança da Administração Pública Federal 

A política de governança para a administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional é tratada pelo Decreto nº 9.203 de 2017, que conceitua governança no artigo 2º 

como “um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 

avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade”. Destaca-se que o mecanismo controle citado 

é detalhado no artigo 5º como sendo “[...] processos estruturados para mitigar possíveis riscos 

[...]” (BRASIL, 2017a). 

Para Oliveira e Pisa (2015, p. 1264) governança é a “capacidade do Estado de 

implementar as políticas necessárias para o alcance dos objetivos comuns e pressupõe o 

aperfeiçoamento dos meios de interlocução com a sociedade.” 

Discorre-se que a governança pública tem como uma de suas diretrizes “implementar 

controles internos fundamentados na gestão de risco”, bem como considera que a gestão de 

riscos é um “processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela 

alta administração [...]”  (BRASIL, 2017a).   

O Tribunal de Contas da União (TCU) considera que o desafio da governança nas 

organizações públicas é determinar quanto risco aceitar e nesse cenário surge à gestão de risco 

como instrumento para lidar com esse desafio, melhorando as informações para o 

direcionamento estratégico e tomada de decisão. E dessa forma estabelece-se a relação entre 

gestão de risco e governança (BRASIL, 2018e).  

O Ministro relator, Bruno Dantas, do TCU justificou para o encaminhamento do 

relatório de acompanhamento da capacidade de governança e gestão das organizações públicas 

federais pontuando que: 

 Os pontos de deficiência que mais chamam atenção no presente relatório de 

acompanhamento são: i) no âmbito da governança, o baixo monitoramento da 

gestão pela alta administração e ii) no âmbito da gestão, a baixa capacidade de 

gerir riscos. 

 Em relação ao segundo ponto que chama atenção (deficiência na gestão de 

riscos), cumpre dizer que ele põe em cheque o alcance dos objetivos da 

organização ou de cada subárea (contratações, TI, pessoas).  

  No caso das contratações, por exemplo, a deficiência na gestão de riscos pode 

levar a aquisições que não atendam à necessidade da organização ou que não 

tragam benefício imediato para a instituição. 

 Assim, mostra-se urgente a adoção de medidas que visem a implementar e a 

aperfeiçoar a gestão de riscos nos diversos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal.(BRASIL, 2018g, p.3). 
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A alta administração possui a responsabilidade em “estabelecer, manter, monitorar e 

aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos [...]”, observando a “[...] integração 

da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos [...]” 

e estabelecendo “controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas 

causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício”. De forma a 

utilizar os resultados da gestão de riscos para “apoio à melhoria contínua do desempenho e dos 

processos de gerenciamento de risco, controle e governança” (BRASIL, 2017a). 

Como conclusão, Santos e Rover (2019, p. 732), consideraram “que práticas de 

governança pública influenciam a eficiência da aplicação dos recursos públicos em educação 

e saúde nos municípios brasileiros”. 

Em seguida detalha-se sobre a normativa que traz regras e diretrizes para contratação 

de serviços estabelecendo a análise de riscos do objeto a ser contratado. 

2.2.3 Instrução Normativa nº 05/2017: Regras e Diretrizes do Procedimento de Contratação de 

Serviços 

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), publicou em maio 

de 2017 a IN nº 05 dispondo sobre regras e diretrizes para procedimento de contratação de 

serviços, estabelecendo três fases de contratação, conforme Figura 6, sendo: Planejamento da 

Contratação, Seleção do Fornecedor; e Gestão do Contrato, devendo considerar a análise de 

risco do objeto a ser contratado em cada fase. 

Figura 6 - Três fases da Contratação 

 

Fonte: Mendes (2016). 
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A fase interna planejamento, de acordo com a normativa, consiste em planejar a 

contratação em três (3) etapas, conforme Figura 7, sendo: Estudo Preliminar; Gerenciamento 

de Riscos; e Termo de Referência ou Projeto Básico. 

Figura 7 - Três etapas do Planejamento 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em relação a essas três fases citadas têm-se como objeto de estudo o gerenciamento de 

riscos, sendo importante compreender no que consiste o seu processo e para isso a normativa 

lista cinco (5) atividades, em seu artigo 25, como sendo: 

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do 

Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou 

que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação; 
II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade 

de ocorrência e do impacto de cada risco; 
III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações 

para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; 
IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações 

de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se 

concretizarem; e 
V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de 

contingência. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à 

equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento 

da contratação previstas no art. 19. (BRASIL, 2017b). 

Conhecendo as atividades que compõe um gerenciamento de riscos resta saber como 

se concretiza esse processo. Conforme pode ser observado, a Figura 8 apresenta um modelo 

de documento que materializa o gerenciamento de riscos sendo esse chamado de Mapa de 

Risco9. 

                                                           
9 XII - Documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de 

contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos. 

 

Planejamento

Estudo Preliminar

Gerenciamento de Riscos

Termo de Referência ou 
Projeto Básico

Objeto de 

estudo 
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Figura 8 - Modelo de Mapa de Risco segundo a IN nº 05/2017 

FASE DA ANÁLISE 

(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
 

(  ) Gestão do Contrato 

RISCO 01 

Probabilidade: ( ) Baixa  ( ) Média  ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa  ( ) Média  ( ) Alta 

I

d 
Dano 

1.  

I

d 
Ação Preventiva Responsável 

1.   

I

d 
Ação de Contingência Responsável 

1.   

RISCO 02 

Probabilidade: ( ) Baixa  ( ) Média  ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa  ( ) Média  ( ) Alta 

Id Dano 

1.  

Id Ação Preventiva Responsável 

1.   

Id Ação de Contingência Responsável 

1.   

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS 

Fonte: Brasil (2017b). 

Na próxima seção será tratado sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações utilizado pelo governo federal. 

2.2.4  Instrução Normativa nº 01/2018: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de 

Contratações  

No ano de 2018 o governo federal lançou uma ferramenta para planejamento de 

compras governamentais, que tem como objetivo auxiliar a gestão, com o intuito de aprimorar 

e fortalecer a fase do planejamento das compras públicas por meio da implantação do sistema 

de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC). Toda a Administração Pública 
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Federal Direta, Autárquica e Fundacional, deverão elaborar e inserir no sistema seu respectivo 

Plano Anual de Contratações (PAC), contendo todas as compras e contratações que realizarão 

no ano seguinte (BRASIL, 2018g). 

A obrigatoriedade no âmbito da Administração Pública Federal foi instituída por meio 

da publicação da IN nº 01, de 29 de Março de 2018 a qual dispõe sobre o PGC para bens, 

serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações, sendo que em 2018 é 

facultativo ao ente público e obrigatório o seu cumprimento a partir do ano de 2019 (BRASIL, 

2018d). 

De acordo com a IN supracitada, cada ente público deveria elaborar anualmente um 

plano anual de contratações, contendo todos os itens que pretende contratar no exercício 

subsequente. A inclusão de um item nesse plano pressupõe uma prévia elaboração de um 

estudo preliminar e do gerenciamento de riscos relativos à contratação, quando for o caso 

(BRASIL, 2018d). 

Entretanto, em janeiro de 2019, houve mudanças de planos e o governo publicou uma 

nova normativa (IN nº 01/2019) revogando a IN nº 01 de 2018 e dispondo novas regras sobre 

o PAC e sistema PGC, excluindo a obrigatoriedade ao órgão de informar no PAC sobre os 

estudos preliminares e o gerenciamento de risco da contratação do item, ou seja, o governo 

retrocede na sua decisão de exigência quanto ao registro dos riscos da contratação no sistema 

de PGC, transpassando incertezas quanto a sua capacidade de execução, gerando  insegurança 

quanto às suas ações ou simplesmente tomando ciência da realidade vivenciada pelos entes 

públicos, enfim, não se sabe ao certo a motivação. 

Ao encontro desse fato, para fins de reflexão, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

considera que a gestão de riscos “consiste em um conjunto de atividades coordenadas para 

identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos”, visando conferir segurança ao alcance 

dos objetivos (BRASIL, 2018b, p.12).  

A gestão de risco e o gerenciamento de riscos são terminologias distintas e assim sendo 

a próxima seção tem como objetivo apresentar um comparativo conceitual para uma melhor 

compreensão e distinção dos conceitos. 
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2.3  COMPARATIVO CONCEITUAL: GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE 

RISCO 

A obra intitulada de “Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada”  

emitida pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 

tem o objetivo de ser considerada um modelo conceitual para o gerenciamento de riscos 

corporativos, e em seu primeiro capítulo apresenta como uma das dificuldades para a definição 

o fato do “significado de gestão de riscos corporativos varia de pessoa para pessoa e o processo 

recebe diversos rótulos e significados, o que constitui em obstáculo ao entendimento comum 

[...]” (COSO ERM, 2007, p. 13).  

Nessa perspectiva o “gerenciamento de risco é um assunto complexo, porque cada 

parte interessada estabelece valores diferentes para a probabilidade de o dano ocorrer e sua 

severidade.” (ABNT, 2009c, p. 7). 

Estudos realizados por Tavares, Pacheco e Pires (2016) apresentaram como desafio 

estudar como é que as empresas portuguesas, nomeadamente as Pequenas e Médias empresas 

(PME) de Excelência (distinguidas pelo seu superior desempenho), interagem e lidam com o 

risco. De tal estudo obteve-se como resultado quanto a principal limitação da gestão do risco: 

As limitações da gestão do risco centram-se maioritariamente na complexidade do 

processo de gestão do risco (44,2%), e com a falta de conhecimento sobre o tema 

(30,8%). Portanto, o tema da gestão do risco pode ser por vezes complexo, assim 

como estar aliado à falta de informação disponibilizada às empresas sobre o mesmo. 

(TAVARES; PACHECO; PIRES, 2016, p. 141). 

 

Diante dessa constatação e considerando a possibilidade das palavras (Gestão de Risco 

e Gerenciamento de Risco) serem consideradas sinônimas, quando não o são, apresenta-se no 

Quadro 5 um resumo conceitual com objetivo de obter-se um entendimento comum no 

decorrer desse trabalho sobre o significado e representação que compete a cada uma, de forma 

a diferenciá-las. 
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Quadro 5 - Resumo conceitual das palavras: Gestão de Risco e Gerenciamento de Risco 

Fonte Gestão de Risco Gerenciamento de Risco 

Gestão de Risco - 

Vocabulário (AMN ISO 

Guia 73:2013). 

Atividades coordenadas para dirigir e 

controlar uma organização no que se 

refere a riscos. (AMN ISO Guia 73, 

2013, p.2). 

Não apresenta a definição para a 

terminologia pesquisada. 

Gestão de Riscos - 

Princípios e diretrizes 

(ABNT NBR ISO 

31000). 

 

Produtos para a saúde - 

Aplicação de 

gerenciamento de risco a 

produtos para a saúde 

(ABNT NBR ISO 

14971) 

Em termos gerais, ‘gestão de riscos’ 

refere-se à arquitetura (princípios, 

estrutura e processo) para gerenciar 

riscos eficazmente, enquanto que [...] 

(ABNT, 2009, p. 6). 

 

A gestão de riscos pode ser aplicada a 

toda uma organização, em suas várias 

áreas e níveis, a qualquer momento, 

bem como a funções, atividades e 

projetos específicos (ABNT, 2009, p. 

5). 

“[...] gerenciar riscos refere-se à 

aplicação dessa arquitetura para riscos 

específicos”. (ABNT, 2009, p. 6). 

 

“Aplicação sistemática de políticas, 

procedimentos e práticas de 

gerenciamento às tarefas de análise, 

avaliação, controle e monitoração de 

risco.” (ABNT, 2009c, p. 4). 

COSO Gerenciamento 

de Riscos Corporativos  - 

Estrutura Integrada 

(COSO ERM, 2007). 

Não apresenta a definição para a 

terminologia pesquisada. 

Em razão do gerenciamento de risco 

ser uma das atividades de todo o 

processo de gestão, os componentes 

dessa estrutura são discutidos no 

contexto das ações da direção ao 

administrar [...] (COSO ERM, 2007, 

p.26). 

O gerenciamento de riscos 

corporativos não é estático; mais 

precisamente é uma ação contínua e 

interativa que permeia toda uma 

organização [...] (COSO ERM, 2007, 

p. 18). 

Guia de Orientação para 

o Gerenciamento de 

Riscos 

Não apresenta a definição para a 

terminologia pesquisada. 

Processo que inclui identificação e 

avaliação de riscos planejamento e 

implementação de ações de resposta, 

monitoramento e controle de riscos. 

(BRASIL, 2013, p.41). 

Livro sobre Referencial 

básico de gestão de 

riscos elaborado pelo 

Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

Gestão de riscos consiste em um 

conjunto de atividades coordenadas 

para identificar, analisar, avaliar, tratar 

e monitorar riscos. É o processo que 

visa conferir razoável segurança quanto 

ao alcance dos objetivos. (BRASIL, 

2018b, p. 12). 

Gestão de riscos deve fazer parte das 

considerações sobre estratégias e planos 

em todos os níveis críticos da entidade, 

concretizando-se [...] (BRASIL, 2018b, 

p.71). 

Gerenciamento de riscos - aplicação de 

uma arquitetura (princípios, estrutura e 

processo) para identificar riscos, 

analisar e avaliar se devem ser 

modificados por algum tratamento a 

fim de atender critérios de risco. 

(BRASIL, 2018b, p.150).  

[...] concretizando-se pelo processo de 

gerenciamento de riscos nas 

operações, funções e atividades 

relevantes nas diversas partes da 

organização. (BRASIL, 2018b, p.71). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Dentre as definições pesquisadas, julga-se, que a ISO distingue-as claramente e de 

forma sucinta quando cita que “em termos gerais, ‘gestão de riscos’ refere-se à arquitetura 

(princípios, estrutura e processo) para gerenciar riscos eficazmente, enquanto que ‘gerenciar 

riscos’ refere-se à aplicação dessa arquitetura para riscos específicos.” (ABNT, 2009, p. 6). 
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Apresenta-se na sequência, o Quadro 6, que tem como objetivo demonstrar uma visão 

panorâmica dos elementos constituintes do processo de gestão de risco e gerenciamento de 

risco. 

Quadro 6 - Elementos constituintes da Gestão de risco e Gerenciamento de riscos 
 

         Fonte: Elaborada pela autora, com base nas normas NBR ISO 31010 (2012) e COSO ERM (2007). 

A gestão de riscos “é o processo pelo qual as organizações analisam sistematicamente 

os riscos inerentes às suas atividades, com o objetivo de garantir a identificação e tratamento 

de tais riscos, em conformidade com o apetite de risco da organização” (DEGENHART et al., 

2017, p. 7). 

Enquanto que “a rigor, o gerenciamento de riscos corporativos não é um processo em 

série pelo qual um componente afeta apenas o próximo. É um processo multidirecional e 

interativo segundo o qual quase todos os componentes influenciam os outros.” (COSO ERM, 

2007, p. 6).  

Murad (2013) considera que o gerenciamento de riscos reflete o ambiente de negócios 

que a organização está inserida e que a gestão de riscos se baseia em normas e procedimentos 

com foco na prevenção, têm processos documentados, maior controle, responsabilidades 

definidas e indicadores para monitoramento, concorrendo, a uma maior probabilidade de 

alcançar os objetivos institucionais. 

Na sequência explora-se com mais detalhes sobre o processo de gestão de risco e as 

metodologias para o gerenciamento de riscos.  

 

 

 

Gestão de Risco Gerenciamento de Riscos 

Elementos Centrais Componentes 

Comunicação e Consulta Ambiente Interno 

Estabelecimento do Contexto Fixação de Objetivos 

Processo de avaliação de riscos (abrangendo a 

identificação de riscos, a análise de riscos e a avaliação 

de riscos). 

Identificação de Eventos 

Tratamento de Riscos Avaliação de Riscos 

Monitoramento e análise crítica Resposta a Risco 

- Atividades de Controle 

- Informações e Comunicações 

- Monitoramento 
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2.3.1 Processo de Gestão de Risco  

Todas as organizações enfrentam incertezas e o desafio de sua administração é 

determinar o nível de incerteza que a organização está preparada para aceitar  [...] (COSO 

ERM, 2007, p. 13) e ao encontro desse cenário surge à gestão de risco. 

A gestão de riscos traduz um processo contínuo conduzido pela alta 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 instituição e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus 

objetivos (BRASIL, 2015, p. 28). 

O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de risco. 

O risco é “representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará negativamente 

a realização dos objetivos.” (COSO ERM, 2007, p. 16). 

Na percepção do TCU consideram-se como fontes de risco todos os sujeitos, objetos 

ou situações que podem originar um evento negativo e classifica em seis categorias: pessoas, 

processos, sistemas, infraestrutura (física ou organizacional), tecnologia ou ainda eventos 

externos à organização (BRASIL, 2015). 

O processo de gestão de riscos, propriamente dito, é uma “aplicação sistemática de 

políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, 

estabelecimento do contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento 

e análise crítica dos riscos.” (ABNT, 2009, p.2). 

Diante disso a gestão de riscos, conforme consta na ABNT (2009), auxilia os tomadores 

de decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar suas ações e distinguir entre formas 

alternativas de ação, representando assim, um conjunto de atividades coordenadas para dirigir 

e controlar uma organização em relação a eventos incertos que podem afetar seus objetivos. 

Na sequência apresenta-se, a Figura 9, que resume o processo de gestão de riscos. 
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Figura 9 - Processo de gestão de riscos segundo a ISO 31000:2009  

Fonte: ABNT (2009, p. 14). 

 

Percebe-se que uma característica-chave é a inclusão do estabelecimento do contexto 

como uma atividade no início deste processo genérico de gestão de riscos. Nesse sentido, a 

norma ISO 31000:2009 justifica que: 

O estabelecimento do contexto captura os objetivos da organização, o ambiente em 

que ela persegue esses objetivos, suas partes interessadas e a diversidade de critérios 

de risco - o que auxiliará a revelar e avaliar a natureza e a complexidade de seus 

riscos. (ABNT, 2009, p.5). 

 

Outro fator importante a ser compreendido, conforme demonstrado na Figura 10, é o 

relacionamento entre os princípios para gerenciar riscos, a estrutura na qual ocorre e o processo 

de gestão de riscos. 
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Figura 10 - Relacionamento entre os princípios da gestão de risco, estrutura e processo 

de gestão de riscos 

Fonte: ABNT (2009). 

 

Na sequência explora-se com mais detalhes sobre metodologia para o gerenciamento 

de riscos. 

2.3.2 Metodologia de Gerenciamento de Risco 

O gerenciamento de riscos corporativos não apenas permite identificar, avaliar e 

administrar riscos diante de incertezas, como também integra o processo de criação e 

preservação de valor. [...] (COSO ERM, 2007, p. 13). 

O gerenciamento de riscos corporativos 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 compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar 

garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos. (COSO, 1992, p.4). 

 

Na visão de Collier, Berry e Burke (2006, p. 2) gerenciamento de riscos “é o processo 

pelo qual as organizações abordam metodicamente riscos associados às suas atividades na 

busca dos objetivos organizacionais e o portfólio de todas as suas atividades.”  

Para proceder à aplicação do gerenciamento de risco precisa-se conhecer os elementos 

que o compõe, bem como a estrutura de gestão de riscos e assim sendo apresenta-se por meio 

da Figura 11 a estrutura da gestão de riscos composta pelos níveis organizacionais, as 

categorias de objetivos e os componentes do gerenciamento de risco (COSO ERM, 2007). 
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Figura 11 - Estrutura de gestão de riscos 

 

Fonte: Adaptação da Estrutura de gestão de riscos. COSO ERM (2007a, p. 23). 
 

Os processos operacionais, de apoio e de gestão de riscos ocorrem nos diversos níveis 

ou recortes de uma organização e as classes de objetivos norteia todas as ações dos gestores 

em todos os níveis, sendo um passo indispensável à formulação dos objetivos, nessas 

categorias, para a identificação dos eventos de riscos e para as demais etapas do processo de 

gestão. E assim a estrutura do gerenciamento de risco oportuniza realizar esse processo. 

Com base na missão ou visão estabelecida por uma organização, a administração 

estabelece os planos principais, seleciona as estratégias e determina o alinhamento dos 

objetivos nos níveis da organização (BRASIL, 2017c, p. 8). 

As quatro categorias de objetivos corporativos, segundo o COSO ERM (2007), 

contribuem da seguinte maneira:  

1. Estratégico: metas gerais, alinhadas com sua missão; 

2. Operacional: utilização eficaz e eficiente dos recursos; 

3. Comunicação: confiabilidade de relatórios; e 

4. Conformidade: cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.   

Níveis Organizacionais

(Para os quais os riscos devem ser desdobrados)

Subsidiária

Unidade de 
Negócio

Divisão

Nível 
Organização

Classe de objetivos 

(Em relação a quais devem ser avaliados os riscos)

Estratégico

Operacional

Comunicação

Conformidade

Componentes do Gerenciamento de risco 
(Estrutura para realizar o  gerenciamento)

Ambiente 

interno 

Definição 

dos objetivos 

Identificação 

dos eventos 

Avaliação 

dos Risco 
Resposta aos 

riscos 

Atividades de 

controle 

Informações e 

Comunicações 
Monitoramento 
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Em relação aos quatro (4) objetivos corporativos citados, de acordo com o COSO ERM 

(2007), o gerenciamento de riscos corporativos pode oferecer garantia razoável para que os 

gestores, na função de supervisores, sejam oportunamente notificados se a organização está na 

direção do cumprimento dos objetivos. 

Conforme COSO ERM (2007) dá-se uma ênfase na importância do Ambiente Interno 

como sendo o alicerce principal sobre o qual toda a gestão de riscos é construída, e do qual 

todas as demais etapas dependem. Abaixo transcreve-se, por relevante, o seguinte trecho: 

O ambiente interno abrange a cultura de uma organização, a influência sobre a 

consciência de risco de seu pessoal, sendo a base para todos os outros componentes 

do gerenciamento de riscos corporativos, possibilita disciplina e estrutura. Os fatores 

do ambiente interno compreendem a filosofia administrativa de uma organização no 

que diz respeito aos riscos; o seu apetite a risco; a supervisão do conselho de 

administração; a integridade, os valores éticos e a competência do pessoal da 

organização; e a forma pela qual a administração atribui alçadas e responsabilidades, 

bem como organiza e desenvolve o seu pessoal. (COSO ERM, 2007, p. 27). 

Todavia a obra supracitada deixa claro que: 

O gerenciamento de riscos corporativos não consegue neutralizar julgamentos ou 

decisões equivocadas, nem eventos externos, responsáveis por levar um negócio a 

deixar de alcançar suas metas operacionais. No entanto, esse gerenciamento é capaz 

de aumentar a probabilidade da administração tomar decisões melhor 

fundamentadas. (COSO ERM, 2007, p. 21).  

Nesse sentido Collier, Berry e Burke (2006) relatam em seus estudos que houve 

mudanças na tendência sobre o gerenciamento de risco, antes considerado tacitamente para 

formalmente, e os resultados da pesquisa refletiram a expectativa de que essa tendência mude 

acentuadamente para uma abordagem holística sendo o gerenciamento de riscos usado para 

ajudar na tomada de decisão. 

 “O ato de gerenciar riscos contribui para assegurar a comunicação eficaz, cumprir leis 

e regulamentos, evitar danos à reputação, mitigar possíveis riscos de corrupção e desvios éticos 

e, por fim, auxilia a unidade atingir seus objetivos.” (BRASIL, 2017c, p.20). Diante disso, 

cabe descobrir, que ação desenvolver para realizar esse gerenciamento.  

Para responder a essa indagação, pontua-se que o Ministério do Planejamento (MP) em 

2017 publicou um manual apresentando a “Metodologia de Gerenciamento de Integridade, 

Riscos e Controles Internos”, o qual será utilizado para fins de elucidação diagnóstica dessa 

pesquisa. Registra-se que para as informações a serem apresentadas foram consideradas no 

contexto do modelo em desenvolvimento no órgão (MP) com as seguintes orientações: 

 Programa de Integridade do MP/Portaria Nº 150, de 06 de maio de 2016;  

 Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01, de 10 de maio de 2016;  

 Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da 

Gestão/Portaria 426, de 30 dezembro de 2017;  
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 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 

II; e  

 Boas práticas sobre o assunto. (BRASIL, 2017c, p.20). 

De acordo com o documento, o manual tem como objetivo descrever as premissas que 

embasaram sua elaboração, os procedimentos para aplicação da metodologia, bem como 

abordar os conceitos utilizados, papéis e responsabilidade, taxonomia de eventos de riscos e 

lista de controles básicos, podendo ser considerado um ponto de partida que não esgota o tema 

(BRASIL, 2017c). 

A metodologia de gerenciamento de riscos do MP é composta por cinco (5) etapas e 

pode ser visualizada sucintamente na Figura 12, a saber: 

• Etapa 1: Ambiente e Objetivos;  

• Etapa 2: Identificação de eventos de riscos; 

• Etapa 3: Avaliação de eventos de riscos e controles; 

• Etapa 4: Resposta a risco; 

• Etapa 5: Informação, comunicação e monitoramento.  

Figura 12 - Etapas da Metodologia de Gerenciamento do Ministério do Planejamento 

(MP) 

 
Fonte: Adaptado do Manual de GIRC MPDG. BRASIL (2017c, p. 22). 
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“Em suma, o gerenciamento de riscos corporativos ajuda a organização a atingir seus 

objetivos e a evitar os perigos e surpresas em seu percurso.” (COSO, 2007, p. 3). 

Representando um processo fundamental para racionalizar a ação governamental sendo a 

gestão de riscos uma ‘poderosa ferramenta’ para os gestores públicos (SOUZA; SANTOS, 

2019). 

Na próxima seção explora-se modelos de referência relacionados à Gestão de Risco. 

2.4 MODELOS DE REFERÊNCIA 

No Brasil, para se obter uma padronização, parâmetros e/ou especificações de classe 

mundial é por meio de determinadas normas que têm o papel de estabelecer modelos padrões, 

regras e especialmente diretrizes que irão determinar uma conduta a ser seguida. Sendo essa 

função exercida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida pela sigla 

ABNT, que tem a função de fornecer normas técnicas brasileira com especificações de classe 

mundial para produtos, serviços e sistemas garantindo qualidade, segurança e eficiência.  

Um dos objetivos da ABNT, descrito em estatuto, é “elaborar as normas técnicas 

brasileiras como Foro Nacional de Normalização e outros documentos técnicos”. (ABNT, 

2018, p. 2). A Lei 4.150 (1962) considerou a ABNT de utilidade pública, quando instituiu o 

regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e 

compras do serviço público. 

O Quadro 7 a seguir tem por finalidade expor uma breve introdução sobre os principais 

documentos publicados pela ABNT sobre gestão de risco, buscando servir de norteador para 

os devidos aprofundamentos de acordo com o interesse, não expressando a totalidade da 

riqueza de informações que os documentos proporcionam. 
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Quadro 7 - Resumo dos principais documentos publicados pela ABNT sobre Gestão de 

Risco 

Ano 

Edição 
Identificação Título Prefácio da Obra Breve Introdução 

2009 ABNT NBR 

ISO 31000 

Gestão de 

Riscos – 

Princípios e 

Diretrizes 

Esta Norma é uma adoção 

idêntica, em conteúdo 

técnico, estrutura e 

redação, à ISO 

31000:2009, que foi 

elaborada pelo ISO 

Technical Management 

Board Working Group on 

risk management 

(ISO/TMB/WG), 

conforme ISO/IEC Guide 

21-1:2005. 

Embora todas as organizações 

gerenciem os riscos em algum grau, 

esta Norma estabelece um número de 

princípios que precisam ser 

atendidos para tornar a gestão de 

riscos eficaz. Esta Norma recomenda 

que as organizações desenvolvam, 

implementem e melhorem 

continuamente uma estrutura cuja 

finalidade é integrar o processo para 

gerenciar riscos na governança, 

estratégia e planejamento, gestão, 

processos de reportar dados e 

resultados, políticas, valores e 

cultura em toda a organização. 

(ABNT, 2009, p.5).  

2012 ABNT NBR 

ISO/IEC 31010 

Gestão de riscos 

– Técnicas para 

o processo de 

avaliação de 

risco (Risk 

Management - 

Risk 

Assessment 

Techniques) 

Esta Norma é uma adoção 

idêntica, em conteúdo 

técnico, estrutura e 

redação, à ISO/IEC 

31010:2009, que foi 

elaborada pelo Technical 

Committee 

Dependability (IEC/TC 

56) em conjunto  com a 

ISO TMB ‘Risk 

management’, conforme 

ISSO/IEC Guide 21-

1:2005. 

Esta Norma destina-se a refletir as 

boas práticas atuais na seleção e 

utilização das técnicas para o 

processo de avaliação de riscos e não 

se refere a conceitos novos ou em 

evolução que não tenham atingido 

um nível satisfatório de consenso 

profissional. É geral por natureza, de 

forma que pode dar orientações para 

muitos setores e tipos de sistemas. 

(ABNT, 2012, p. 13). 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos documentos pesquisados. 

A norma ISO 31000 fornece diretrizes genéricas para a gestão de risco, podendo ser 

utilizada por qualquer tipo de organização e não busca ser uniforme até mesmo porque 

possuem necessidades variadas. Tem-se como finalidade fornece uma abordagem comum com 

intuito de disponibilizar um apoio por meio de um número de princípios a serem atendidos 

para que a gestão de risco seja eficaz (ABNT, 2009). 

“Esta norma recomenda que as organizações desenvolvam, implementem e melhorem 

continuamente uma estrutura (framework) cuja finalidade é integrar o processo para gerenciar 

riscos na governança […] em toda a organização.” (ABNT, 2009, p. 5). É importante reiterar 

que a ISO 31000 é destinada a atender interessados diversos, ou seja, usuários que se 

encontram em contextos diferentes.  
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A Norma ISO/IEC 31010 tem a forma de recomendações para uso internacional sendo 

uma norma de apoio à ABNT NBR ISO 31000 e fornece orientações sobre a seleção e 

aplicação de técnicas sistemáticas para o processo de avaliação de riscos (ABNT, 2009). 

A ISO/IEC 31010 descreve como as técnicas para o processo de avaliação de riscos 

podem ser selecionadas, explicando em detalhes uma gama de ferramentas e técnicas que 

podem ser utilizadas para realizar um processo de avaliação de riscos e reforça que algumas 

vezes pode ser necessário empregar mais de um método de avaliação (ISO, 2012, p. 14). 

Além dessas normas citadas existem outros ‘modelos de referência’ mundialmente 

conhecidas como estruturas (frameworks), essas nomenclaturas são utilizadas para referenciar 

construções teóricas efetuadas por organizações internacionais, sobretudo na área de gestão de 

riscos e controles internos que podem ser adotadas por entidades para implantação (SOUZA; 

SANTOS, 2019). 

Esses frameworks de gestão de riscos consolidam um conjunto de técnicas, 

atividades e boas práticas que efetivamente contribuem para o processo de gestão de 

riscos, contemplando as atividades de identificação, avaliação, tratamento, 

monitoramento e comunicação dos riscos corporativos. (SOUZA; SANTOS, 2019, 

p.39). 

Almejando boas práticas o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

disponibilizou em 2013 um guia de orientação para o gerenciamento de riscos, tendo como 

objetivos principais apoiar o Modelo de Excelência do Sistema de Gestão Pública e prover 

uma introdução à temática gerenciamento de riscos.  

A estrutura do Guia baseou-se no documento “The Orange Book Management of Risk 

- Principles and Concepts (Gerenciamento de Riscos – Princípios e Conceitos)” do Governo 

Britânico (Orange Book10). De acordo com o Guia a organização deve gerenciar os riscos em 

três níveis, classificando os em estratégico, de programas e de projetos e atividades, e que a 

organização deve ser capaz de executá-lo (BRASIL, 2013). A seguir a Figura 13 representa 

esses três níveis.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 O Orange Book foi amplamente utilizado como a principal referência do Programa de Gerenciamento de Riscos 

do Governo do Reino Unido, iniciado em 2001. 
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Figura 13 - Hierarquia dos níveis de gerenciamento de risco 

 

Fonte: Guia de orientação para o gerenciamento de riscos. Brasil (2013, p.30). 

Além dos documentos citados anteriormente, apresenta-se na sequência, outras bases 

teóricas que são referências para a temática em estudo nessa pesquisa conforme detalhamento 

no Quadro 8.  

Quadro 8 - Demais construções teóricas referenciais 

Ano Identificação Título Prefácio da obra Breve introdução 

2013 AMN ISO 

Guia 73 

Gestão de 

riscos – 

Vocabulário 

(Gestión del 

riesgo - 

Vocabulario) 

A AMN - Asociación 

MERCOSUR de Normalización 

tem por objetivo promover e 

adotar as ações para a 

harmonização e a elaboração das 

normas no âmbito do Mercado 

Comum do Sul - MERCOSUL, e 

são integrados pelos Organismos 

Nacionais de Normalização dos 

países membros. 

O texto-base deste Guia foi 

elaborado pelo Brasil e teve 

origem (tradução) no ISO Guide 

73:2009, Risk management - 

Vocabulary. 

Este Guia fornece o 

vocabulário básico para 

desenvolver um entendimento 

comum sobre os termos e 

conceitos de gestão de riscos 

entre organizações e funções, e 

através de diferentes 

aplicações e tipos.  

Os termos e definições neste 

Guia são, portanto, mais 

amplos em termos de conceito 

e aplicação do que os contidos 

no ISO/IEC Guide 51, que se 

limita aos aspectos de 

segurança do risco, ou seja, 

com consequências 

indesejáveis ou negativas.  

Visto que cada vez mais as 

organizações adotam uma 

abordagem mais ampla para 

gerenciar riscos, este Guia 

abrange todas as aplicações e 

setores. (AMN ISO Guia 73, 

2013). 

2013 COSO I Controle 

Interno – 

Estrutura 

Integrada 

(Sumário 

Executivo) 

Em 1992, o COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) publicou 

a obra Controle Interno – Estrutura 

Integrada, (Internal Control – 

Integrated Framework). Essa 

primeira versão obteve grande 

aceitação e tem sido aplicada 

Esta publicação pretende 

constituir um modelo 

conceitual para o sistema de 

controles internos, útil para as 

organizações no 

desenvolvimento e na 

manutenção de sistemas 

alinhados aos objetivos do 

Estratégia

Programas

Projetos e Atividades

C

O

M

U

N

I

C

A

Ç

Ã

O 
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Ano Identificação Título Prefácio da obra Breve introdução 

amplamente em todo o mundo. É 

reconhecida como uma estrutura 

modelo para desenvolvimento, 

implementação e condução do 

controle interno, bem como para a 

avaliação de sua eficácia. 

O COSO tem a satisfação de 

apresentar a versão atualizada do 

Internal Control – Integrated 

Framework (denominado nesta 

tradução como Estrutura) e 

acredita que este material 

permitirá que as organizações  

desenvolvam e mantenham, de 

forma eficiente e eficaz, sistemas 

de controle interno que 

possibilitem aumentar as chances 

de alcançar seus objetivos e 

adaptar-se às mudanças nos 

ambientes operacionais e 

corporativos. 

negócio e adaptados às 

constantes mudanças no 

ambiente empresarial. 

Destinada aos profissionais de 

auditoria interna, auditoria 

externa, controles internos, 

gestão de riscos, órgãos 

reguladores, conselheiros e 

administradores em geral, este 

material foi elaborado pelo The 

IIA Brasil em conjunto com a 

PwC. (COSO, 2013, p. 1). 

2007 COSO II COSO ERM 

Gerenciamento 

de Riscos 

Corporativos – 

Estrutura 

Integrada 

Nos últimos anos, intensificou-se 

o foco e a preocupação com o 

gerenciamento de riscos, e tornou-

se cada vez mais clara a 

necessidade de uma estratégia 

sólida, capaz de identificar, avaliar 

e administrar riscos. Em 2001, o 

“COSO ” iniciou um projeto com 

essa finalidade e solicitou à 

PricewaterhouseCoopers que 

desenvolvesse uma estratégia de 

fácil utilização pelas organizações 

para avaliar e melhorar o próprio 

gerenciamento de riscos. 

A obra “Gerenciamento de Riscos 

Corporativos – Estrutura 

Integrada”, amplia seu alcance em 

controles internos, oferecendo um 

enfoque mais vigoroso e extensivo 

no tema mais abrangente de 

gerenciamento de riscos 

corporativos. A presente estrutura 

de gerenciamento de riscos 

corporativos, embora não tenha 

por meta substituir a estrutura de 

controles internos das 

organizações, incorpora a 

estrutura de controle interno em 

seu conteúdo e,  poderá ser por 

estas utilizada, tanto para atender 

às suas necessidades de controle 

interno quanto para adotar um 

processo completo de 

gerenciamento de riscos. 

Essa publicação tem o objetivo 

de ser considerado como um 

modelo conceitual para o 

gerenciamento de riscos 

corporativos, proporcionando 

as diretrizes para a evolução e 

aprimoramento do 

gerenciamento de riscos e dos 

procedimentos para sua 

análise. 

A primeira parte contém o 

sumário executivo e a 

estrutura, onde são descritos os 

componentes essenciais do 

gerenciamento de riscos 

corporativos, seus princípios e 

conceitos-chave, 

possibilitando uma linguagem 

comum.  

A segunda parte contém as 

técnicas de aplicação, 

descrevendo exemplos 

relacionados com cada um dos 

componentes, de forma a 

facilitar sua aplicação. 

Também são apresentados os 

elementos de controle interno 

anteriormente descritos pelo 

COSO no ano de 1992, 

ampliando o componente de 

avaliação de riscos, 

considerando que para que haja 

gerenciamento de riscos 

corporativos seja eficaz, deve 

existir controles internos 

efetivos. (COSO ERM, 2007). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos pesquisados. 
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Diante da perspectiva dos principais modelos de referência em gestão de riscos a serem 

utilizados por organizações surge-se a necessidade de selecionar ferramentas e técnicas 

convenientes a cada etapa do processo de avaliação de risco assegurando as funcionalidades 

necessárias bem como a própria filosofia de gestão de riscos da administração. A próxima 

seção possui a função de apresentar um conjunto de técnicas para o processo de avaliação de 

riscos. 

2.4.1 Técnicas para o processo de avaliação de riscos 

 

De um modo geral, a identificação de eventos necessita ser suficientemente eficaz pelo 

fato de ser à base dos componentes da avaliação de riscos e da resposta a estes. Ficando claro 

que a gestão de riscos deve ser adaptada à realidade de cada organização, de modo que atenda 

a sua realidade, não sendo algo engessado e imutável. Inclusive a norma ISO 31000 considera 

como um dos princípios da gestão de riscos é que essa deve ser feita sob medida (COSO ERM, 

2007). 

O processo de avaliação de riscos, conforme visto anteriormente e expresso na Figura 

7, é um processo global que envolve três (3) ações em relação ao risco: 

1. Identificação de riscos; 

2. Análise de riscos; e 

3. Avaliação de riscos. 

Esse processo pode ser ao nível organizacional, departamental, para projetos, 

atividades individuais ou riscos específicos, sendo que para cada contexto existem ferramentas 

e técnicas apropriadas (ABNT, 2012). Com a finalidade de tornar evidente as ações 

(identificação, análise e avaliação), bem como de reunir elementos e/ou característica que 

possa distinguir cada ação apresenta-se uma síntese no Quadro 9.  
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Quadro 9 - Síntese sobre as ações do processo de avaliação de riscos 

Ações em 

relação ao 

risco 

 

Conceito 

 

Finalidade 

 

Métodos 

Identificação 

de risco 

É o processo de 

encontrar, reconhecer 

e registrar os riscos. 

(ABNT, 2012, p.7). 

É identificar o que 

poderia acontecer ou 

quais situações poderiam 

existir que poderiam 

afetar o alcance dos 

objetivos. (ABNT, 2012, 

p.7). 

Inclui a identificação das causas e fontes do 

risco (perigo no contexto de dano físico), 

eventos, situações ou circunstâncias. Os 

métodos podem ser: 

 Baseados em evidências (exemplo: lista de 

verificação e análise crítica de dados 

históricos); 

 Abordagens sistemáticas de equipe 

(exemplo: conjunto estruturado de 

instruções ou perguntas); e  

 Técnicas de raciocínio indutivo (exemplo: 

HAZOP). 

Outros métodos para identificação estão 

descritos no Anexo B da ISO 31010. (ABNT, 

2012, p.7).  

Análise de 

risco 

Diz respeito ao 

entendimento do 

risco. Ela fornece uma 

entrada para o 

processo de avaliação 

de riscos e às decisões 

sobre se os riscos 

necessitam ser 

tratados, sobre as 

estratégias e método 

de tratamento. 

(ABNT, 2012, p.8). 

Consiste na determinação 

das consequências e suas 

probabilidades para 

eventos identificados de 

risco, levando em 

consideração a presença 

(ou não) e a eficácia dos 

controles existentes. 

(ABNT, 2012, p.8). 

Os métodos utilizados na análise de riscos 

podem ser qualitativos, semi-qualitativos ou 

quantitativos. O grau de detalhe requerido 

dependerá da aplicação em particular, em 

alguns casos podem ser prescritos pela 

legislação.  

Vários métodos para estas análises estão 

descritos no Anexo B da ISO 31010. (ABNT, 

2012, p.8). 

Avaliação de 

risco 

Consiste em comparar 

os níveis estimados de 

risco com critérios de 

risco definidos 

quando o contexto foi 

estabelecido, a fim de 

determinar a 

significância do nível 

e do tipo de risco. 

(ABNT, 2012, p.11). 

A avaliação de riscos 

utiliza a compreensão do 

risco, obtida durante a 

análise de riscos, para 

tomar decisões sobre as 

ações futuras. 

Considerações éticas, 

financeiras e outras, 

incluindo as percepções 

do risco, são também 

dados de entrada para a 

decisão. (ABNT, 2012, 

p.11). 

A estrutura mais simples para a definição dos 

critérios de risco é um nível único que divide 

os riscos que necessitam de tratamento 

daqueles que não necessitam. 

Vários métodos para estas análises estão 

descritos no Anexo B da ISO 31010.  (ABNT, 

2012, p.12).   

Fonte: Elaborado pela autora, com base na NBR ISO 31010. 

Diante dessas informações reunidas depreende-se como consequência que o método é 

determinante para o processo de avaliação de riscos, pois será por meio da seleção de 

ferramentas e técnicas que será conduzido todo o processo e dessa forma precisa-se conhecer 

a correlação dessas técnicas potenciais de acordo com suas categorias.  

O Quadro 10 demonstra essa correlação das ferramentas e técnicas utilizadas no 

processo de avaliação de riscos de acordo com cada etapa, classificando como as técnicas se 

aplicam a cada etapa do processo de avaliação de riscos, sendo tais etapas: 
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1. Identificação de Riscos;  

2. Análise de Riscos (Consequência, Probabilidade, Nível de Risco); e 

3. Avaliação de Riscos.  

E para cada etapa no processo, a ferramenta e técnica, podem ser definidas como 

fortemente aplicável (FA), aplicável (A) ou não aplicável (NA) de acordo com a etapa 

analisada (ABNT, 2012).  

Quadro 10 - Aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o processo de avaliação de riscos 

 Ferramentas e técnicas 

Processos de avaliação de Riscos 

Ver 

Anexo 
Identificação 

de riscos 

Análise dos Riscos 
Avaliação 

de Riscos Consequên

cia 

Probabili

dade 

Nível 

de risco 

Brainstorming FA ¹ NA ² NA NA NA B 01 

Entrevistas estruturadas ou semi-

estruturadas 
FA NA NA NA NA B 02 

Delphi FA NA NA NA NA B 03 

Listas de verificação FA NA NA NA NA B 04 

Análise preliminar de perigos (APP) FA NA NA NA NA B 05 

Estudo de perigos e operabilidade 

(HAZOP) 
FA FA A ³ A A B 06 

Análise de perigos e pontos críticos de 

controle (APPCC) 
FA FA NA NA FA B 07 

Avaliação de risco ambiental FA FA FA FA FA B 08 

Técnica estruturada “E se” (SWIFT) FA FA FA FA FA B 09 

Análise de cenários FA FA A A A B 10 

Análise de impactos no negócio A3 FA A A A B 11 

Análise de causa-raiz NA FA FA FA FA B 12 

Análise de modos de falha e efeito FA FA FA FA FA B 13 

Análise de árvore de falhas A NA FA A A B 14 

Análise de árvore de eventos A FA A A NA B 15 

Análise de causa e consequência A FA FA A A B 16 

Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA B 17 

Análise de camadas de proteção (LOPA) A FA A A NA B 18 

Árvore de decisões NA FA FA A A B 19 

Análise da confiabilidade humana FA FA FA FA A B 20 

Análise Bow tie NA A FA FA A B 21 

Manutenção centrada em confiabilidade FA FA FA FA FA B 22 

Sneak analysis (SA) e sneak circuit 

analysis (SCA) 
A NA NA NA NA B 23 

Análise de Markov A FA NA NA NA B 24 

Simulação de Monte Carlo NA NA NA NA FA B 25 

Estatística Bayesiana e Redes Bayes NA FA NA NA FA B 26 

Curvas FN A FA FA A FA B 27 

Índices de riscos A FA FA A FA B 28 

Matriz de probabilidade/consequência FA FA FA FA A B 29 

Análise de custo/benefício A FA A A A B 30 

Análise de decisão por multicritérios 

(MCDA) 
A FA A FA A B 31 

1 FA - Fortemente aplicável 

2 NA - Não aplicável 

3 A – Aplicável 
          

 

Fonte: ISO/IEC 31010. ABNT (2012, p. 18). 



58 

 

 

Dentre as trinta e uma (31) ferramentas e técnicas citadas no Quadro 12, quatro (4) 

delas enquadram-se como fortemente aplicáveis (FA) nas três etapas (Identificação, Análise e 

Avaliação) do processo de avaliação de riscos, sendo: Avaliação de risco ambiental, Técnica 

estruturada “E se” (SWIFT), Análise de modos de falha e efeito e Manutenção centrada em 

confiabilidade.  

Cada uma das ferramentas e técnicas para o processo de avaliação de riscos, citadas no 

Quadro 12, pode ser consultada com mais detalhes no anexo B da NBR ISO/IEC 31010 que 

descreve cada uma sob seis perspectivas (Visão geral, Utilização, Entradas, Processo, Saídas, 

Pontos fortes e Limitações). 

Em complemento ao quadro anterior, a NBR ISO 31010, descreve fatores que 

influenciam na seleção das técnicas de acordo com os atributos dos métodos em termos: 

 Da complexidade do problema e os métodos necessários para analisá-lo; 

 Da natureza e grau de incerteza do processo; 

 Da extensão de recursos requeridos em termos de tempo e nível de conhecimento 

especializado, necessidade de dados ou custos; 

 Se o método pode fornecer uma saída quantitativa. 

Cada método é classificado como alto, médio ou baixo em função desses atributos. 

(ABNT, 2012, p.17). 

 

Para fins de elucidação prática demonstra-se no Quadro 11 um recorte da NBR ISO 

31010 sobre os atributos que devem ser considerados na seleção de ferramentas de avaliação 

de riscos. 

Quadro 11 - Recorte dos atributos de uma seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Tipo de 

técnica para o 

processo de 

avaliação de 

riscos 

 

Descrição 

Pertinência da influência de 

fatores Pode fornecer 

resultados 

quantitativos

? 

Recursos 

e 

Capacida

de 

Natureza 

e grau de 

incerteza 

Comple

xidade 

MÉTODOS DE CONSULTA 

Listas de 

Verificação 

(checklists) 

Uma forma simples de identificação de 

riscos. Uma técnica que fornece uma 

lista de incertezas típicas que precisam 

ser consideradas. Os usuários 

consultam uma lista, códigos ou  

normas previamente desenvolvidos. 

Baixo Baixo Baixa Não 

ANÁLISE DE CENÁRIO 

Análise de 

árvore de 

falhas 

Uma técnica que se inicia com o evento 

indesejado (evento de topo) e 

determina todas as formas em que ele 

poderá ocorrer. Estes são apresentados 

graficamente em um diagrama de 

árvore lógica. Uma vez que a árvore de 

falhas foi desenvolvida, consideração 

deve ser dada às formas de reduzir ou 

eliminar as causas potenciais. 

Alto Alto Média  Sim 

Fonte: ISO/IEC 31010. ABNT (2012, p. 20). 
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Constata-se a existência de ferramentas com objetivos similares, porém com 

particularidades que as diferenciam e dessa maneira o gestor deve selecionar a técnica que 

melhor se aplica às suas necessidades e contexto organizacional, podendo ser uma específica 

ou mais de uma combinada. Nesse sentido, os autores Oliveira et al. (2010) consideram que 

existe uma gama variada de técnicas que na maioria das vezes são usadas isoladamente. E 

diante dessa constatação propuseram um mapeamento de falhas que integra diferentes técnicas, 

usufruindo o benefício de cada uma, abordadas a seguir para fins de exemplificação concreta. 

Dentre as técnicas exploradas por Oliveira et al. (2010) estão: Árvore de Análise de 

Falhas (FTA), Análise dos Modos e Efeitos de Falhas (FMEA), Mapeamento de processos e 

Análise de Processos Críticos por especialistas (APCE). O Quadro 12 apresenta um resumo, 

na visão de Oliveira et al. (2010), sobre as características, procedimento e objetivos dessas 

técnicas. 

Quadro 12 - Características, procedimentos e objetivos das técnicas pesquisadas 

 Mapeamento de 

processo 
APCE FTA FMEA 

Objetivo 

Identificar as 

diversas etapas de 

um processo, na 

sequência que elas 

ocorrem; expor os 

detalhes do 

processo de modo 

gradual e 

controlado. 

Identificar as atividades 

críticas de um processo 

mapeado; poupar tempo e 

proporcionar economia de 

recursos com os 

desdobramentos da FTA e 

FMEA somente para 

processos críticos. 

Identificar as causas 

primárias das falhas; 

elaborar uma relação 

lógica entre falhas 

primárias e falha 

final do produto; 

analisar a 

confiabilidade do 

sistema. 

Identificar as falhas 

críticas em cada 

componente, suas 

causas e 

consequências; 

hierarquizar as falhas; 

analisar a 

confiabilidade do 

sistema. 

Procedimento 

Colocar em um 

gráfico o processo 

de um setor, 

departamento ou 

organização, para 

orientação em fases 

de avaliação, 

desenho e 

desenvolvimento. 

Analisar todos os 

processos e detectar 

aqueles que, em caso de 

falhas, compromete o 

objetivo final do processo, 

ou seja, identificar os 

processos críticos. 

O método Delphi pode ser 

um instrumento 

metodológico para a 

condução das discussões 

dos especialistas. 

Identificar a falha 

(evento) que é 

detectada pelo 

usuário do produto; 

relacionar essa falha 

com as falhas 

intermediárias e 

eventos mais básicos 

por meio de 

símbolos lógicos. 

Analisar as falhas em 

potencial de todos os 

elementos do sistema, 

e previsão das 

consequências; 

relacionar as ações 

corretivas (ou 

preventivas) a serem 

tomadas. 

Característica 

básica 

Melhor método 

para visualizar o 

desencadeamento 

das atividades de 

um processo; a 

observação é 

efetuada em nível 

macro. 

Todos os processos são 

passíveis de análise; o 

enfoque é dado aos 

processos críticos; elimina 

trabalhos desnecessários 

com o mapeamento de 

falhas de processos não 

críticos. 

Melhor método para 

análise individual de 

uma falha específica; 

o enfoque é dado à 

falha final do 

sistema. 

Pode ser utilizadas na 

análise de falhas 

simultâneas ou 

correlacionadas; todos 

os componentes do 

sistema são passíveis 

de análise. 

Fonte: Oliveira et al. (2010). 



60 

 

 

Pelas exposições realizadas nessa seção pode-se auferir que a melhor técnica a ser 

utilizada deve ser a que melhor(es) se adapta(m) ao grupo, contexto vivenciado, ou melhor 

dizendo a filosofia da gestão de risco da instituição. 

As organizações mais avançadas em termos de gerenciamento de riscos corporativos 

utilizam uma combinação de técnicas que aliam eventos passados e potenciais eventos futuros 

(COSO ERM, 2007, p. 48). Na sequência aborda-se a ferramenta selecionada e utilizada para 

auxiliar no gerenciamento de risco com foco nos processos de compras realizados via pregão 

eletrônico. 

2.4.2 Análise de modo e efeito de falha (FMEA)  

A sigla FMEA é a abreviação para Failure Mode and Effects Analysis, em português é 

Análise de modo de falha e efeito, foi originalmente desenvolvida em organizações não 

acadêmicas, proveniente de procedimentos Militares nos Estados Unidos (EUA). Sendo essa 

técnica aplicada pela NASA para o programa Apollo em 1966 e adaptada em outro padrão pela 

Society of Automotive Engineers (SAE) em 1996 (SIMON; ZENG, 2016).  

No documento de referencia (IEC 60812) sobre FMEA e FMECA considera que: 

 
O objetivo da análise de modos e efeitos de falha (FMEA) é estabelecer como os 

itens ou processos podem falhar no desempenho de suas funções, para que quaisquer 

tratamentos necessários possam ser identificados. Uma FMEA fornece um método 

sistemático para identificar modos de falha, juntamente com seus efeitos no item ou 

processo, local e globalmente. Também pode incluir a identificação das causas dos 

modos de falha. Os modos de falha podem ser priorizados para apoiar decisões sobre 

o tratamento. Nos casos em que a classificação da criticidade envolve pelo menos a 

gravidade das consequências, e muitas vezes outras medidas importantes, a análise é 

conhecida como análise de modos de falha, efeitos e criticidade (FMECA). (IEC 

60812, p. 10, 2018 traduzido). 
 

Considerando que existem diversas maneiras de classificar cada um dos modos de 

falhas identificados e segundo a Norma ISO 31010 “os métodos mais comuns incluem: o 

índice de criticidade de modo; o nível de risco; e o número de prioridade de risco”. (ABNT, 

2012, p. 49).  Dentre esses três métodos citados, nessa pesquisa, utiliza-se o de nível de risco 

conforme justificativas apresentadas na próxima seção (5.4.2). 

“Uma vez que os modos e os mecanismos de falha são identificados, ações corretivas 

podem ser definidas e implementadas para os modos de falha mais significativos.” (ISO 31010, 

p.50). De acordo com Simon e Zeng (2016) a utilidade da FMEA é capturar sistematicamente 

os julgamentos de especialistas sobre a identificação dos modos de falha e as respectivas 

causas e efeitos. 
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Por todo o exposto e transcorrido até aqui a FMEA apresenta correspondência com o 

problema investigado, aos objetivos estabelecidos e especialmente possui atributos 

característicos para atender o construto do artefato tecnológico a ser obtido como resultado de 

todo os esforços empregados nessa pesquisa. As organizações que usam métodos de prevenção 

de falhas corretamente poupam recursos financeiros e apresentam níveis elevados de satisfação 

dos clientes (LAURENTI; ROZENFELD; FRANIECK, 2012). 

Na próxima seção discute-se o diagnóstico do problema a ser investigado na instituição 

de ensino IFMT.  
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

Todas as licitações do IFMT, quando possível, são realizadas por Sistema de Registro 

de Preços (SRP11) e os processos licitatórios elaborados de forma conjunta entre as unidades 

por meio das Compras Compartilhadas, que foi instituída em 2015 e regulamentada pela 

instrução normativa nº 02.   

Os processos licitatórios são organizados e distribuídos por campus que ficará 

responsável pela condução do processo licitatório, de acordo com lista de demandas em 

comum. Essa distribuição ocorre em reunião do Conselho de Planejamento e Administração 

(COPLAN12) em que os membros deverão adotar como critérios para a definição do 

responsável a afinidade, o Know-how 13 e a estrutura de cada campus. 

O Tribunal de Contas da União defende algumas vantagens em se adotar essa 

metodologia de compras compartilhadas conforme pode ser observado na Figura 14. 

Figura 14 - Vantagens de se adotar as compras compartilhadas 
  

 

Fonte: TCU (2017). 

Nos últimos anos, intensificou-se o foco e a preocupação com o gerenciamento de 

riscos, por meio de novas leis, regulamentos e de padrões a serem seguidos. Em 2001, o 

                                                           
11 Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 

de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. (Art. 2º, Decreto nº 7.892, 2013), 
12 Órgão propositivo, consultivo, normativo e deliberativo referente às políticas institucionais de orçamento e 

finanças, infraestrutura e expansão física, gestão de pessoas, planejamento e desenvolvimento institucional. 
13 Conhecimento ou habilidade técnica para realizar algo, experiência prática na sua realização; saber-fazer. 

(Dicionário Online). 
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‘COSO’ iniciou um projeto capaz de fornecer os princípios e conceitos fundamentais capazes 

de identificar, avaliar e administrar riscos (COSO, 2007). 

Bessa no prefácio do livro Como Gerenciar Riscos na Administração Pública cita que 

“carecemos de prática consistente e literatura sistematizada sobre o tema da gestão de riscos 

na Administração Pública. Em função de vícios históricos, nos acostumamos a gerenciar 

problemas (o clássico ‘apagar incêndios’)” (SOUZA; BRASIL, 2017, p. 12). 

Apesar de não ser tão recente a discussão sobre a necessidade de gerenciar riscos no 

setor público, isso ainda é um paradigma a ser atingido. Persiste a necessidade não apenas de 

estruturas e processos, mas também de uma cultura de gerenciamento de riscos, a fim de 

contribuir para que a organização obtenha resultados com desempenho otimizado (BRASIL, 

2018b, p. 3). 

Os gestores do IFMT, apesar das vantagens, reconhecem a existência de dificuldades 

geradas pela metodologia de compras compartilhadas e, por consequência, seus transtornos 

em decorrência de atrasos na disponibilização de uma ata de registro homologada para 

contratação de um bem ou serviço. Diante desse contexto existe a necessidade de conhecer as 

principais causas que ocasionam atrasos no processo e como mitigar esses riscos. 

Compras compartilhadas é pauta cativa nas reuniões realizadas pelo COPLAN do 

IFMT, as quais reúnem todos os membros dos 19 campi e Reitoria. Nessa reunião cada órgão 

gerenciador responsável por realizar os trâmites licitatórios para atendimento da instituição 

como um todo, realiza-se uma apresentação sobre o objeto que está sob a sua responsabilidade 

para licitar e nesse momento também ocorre à atualização do cronograma de execução das 

compras compartilhadas pela DADM, caso esteja desatualizada as informações. 

Para relato das atualizações segue-se a ordem dos objetos listados no cronograma e 

seus respectivos responsáveis (unidade gerenciadora) expõem as informações sobre o 

andamento do processo apresentando as dificuldades encontradas, empecilhos vivenciados, 

motivação dos atrasos e os acontecimentos ocorridos em relação ao objeto da licitação 

analisado.  

Nesse contexto de discussão em conjunto com todas as unidades, a pesquisadora como 

membro do Conselho tomou nota das causas relatadas como justificativa pelo andamento do 

processo licitatório e, posteriormente, realizou entrevistas não estruturadas com aqueles que 
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apresentam maior experiências técnicas14 de modo a identificar detalhes que corroboraram 

para melhor entendimento e diagnóstico do problema.  

Tais reuniões ocorreram conforme cronograma apresentado a seguir por meio da 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Cronograma de participação em reuniões do Coplan ( 2018 e 2019) 

Datas das reuniões do Coplan 
Pauta em foco: Cronograma Compras Compartilhada 

Ano 2018 Ano 2019 

1ª Reunião 12 e 13 Abril 1ª Reunião 14 e 15 Maio 

2ª Reunião 09 e 10 Agosto 2ª Reunião 21 e 22 Novembro 

3ª Reunião 13 e 14 Dezembro ------ 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Verifica-se que não existe uma uniformidade nas agendas de reuniões entre os anos de 

2018 e 2019 sugerindo que não há uma programação anual padronizada. Além desse 

procedimento relatado para compor os resultados, nessa fase do diagnóstico, surgiu a 

necessidade de buscar outras fontes para compreender os trâmites de um processo licitatório 

modalidade pregão eletrônico, bem como confirmar o diagnóstico do problema.  

Iniciou-se por meio da aplicação de duas ferramentas da qualidade, sendo:  

 

1. Fluxograma: Representação gráfica que mostra todos os passos de um processo 

licitatório modalidade pregão eletrônico. Segundo Jorge e Miyake (2016) as 

ferramentas de mapeamento têm sido muito utilizadas com o objetivo de 

visualizar os fluxos dos processos sob a perspectiva das organizações; 

2. Diagrama de Causa e Efeito: as causas são representadas por setas que concorrem 

para o efeito (problema) que está sendo analisado. Possui uma representação 

gráfica que lembra uma espinha de peixe proporcionando de forma organizada a 

visualização de diversas causas e seu efeito.  É uma ferramenta bastante popular 

para representar de forma simples as causas potenciais de um problema e seus 

efeitos, contribuindo para o trabalho em equipe e a melhoria nos processos 

(LEAL, 2017).   

Demonstra-se com mais detalhes, no Quadro 13, as etapas realizadas para confirmação 

do diagnóstico do problema, bem como as informações complementares consideradas para o 

contexto da instituição. 

                                                           
14 Nesse quesito vale observar que existe alguns Chefes de Departamento de Administração que além da chefia 

exercida também exerce a função de pregoeiro do seu campus de origem, ou seja, é o servidor designado para 

conduzir e coordenar a sessão pública do pregão eletrônico. 
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Quadro 13 - Etapas realizadas no diagnóstico do problema 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Para o desenvolvimento das duas técnicas (fluxograma e diagrama de causa e efeito) 

foi necessária uma pesquisa em diversas fontes de dados e bases científicas explícitas no 

Quadro 14.  

 

 

 

 

 

Etapas Função Técnica Utilizada  Pontos Fortes  

Estabeleci

mento do 

Contexto 

Considerar os parâmetros 

internos e externos 

relevantes para a 

organização como um 

todo, bem como o 

conhecimento dos riscos 

específicos a serem 

avaliados. (ABNT, 2012, 

p. 3). 

Fluxograma 

 

Motivação: 

Um fluxograma 

traça o fluxo de 

informação, 

pessoas, 

equipamentos, ou 

materiais através 

das várias partes do 

processo. (PINHO 

et al., 2007, p. 4). 

Estabelecer o contexto 

interno* envolve o 

seguinte entendimento:  

- dos fluxos de 

informação e processos 

de tomada de decisão; 

- das partes interessadas 

internas; 

- das percepções, 

valores e cultura; 

- das políticas e 

processos; e 

- de normas e modelos 

de referência adotados 

pela organização. 

 

*Em conformidade com 

a NBR ISO/IEC 31010 

(ABNT, 2012, p. 4). 

Estabelecer o contexto 

externo* da 

instituição envolve 

familiarizar-se com o 

ambiente em que a 

organização e o 

sistema operam, 

incluindo: 

- fatores culturais, 

políticos, legais e 

regulatórios. 

- fatores chave e 

tendências que tenham 

impacto sobre os 

objetivos da 

organização. 

 

*Em conformidade 

com a NBR ISSO/IEC 

31010. (ABNT, 2012, 

p. 4). 

Análise do 

Problema 

Identificar as possíveis 

causas de um evento ou 

problema indesejado. 

Diagrama de Causa 

e Efeito 

 

Motivação: 

Ferramenta 

considerada pela 

ISO 31010 como 

fortemente aplicável 

(FA) para 

identificação de 

riscos e para a 

análise de riscos 

quanto à 

consequência. 

Pontos fortes incluem: 

- Envolvimento de especialistas trabalhando em 

um ambiente de equipe; 

- Análise estruturada; 

-Consideração de todas as hipóteses prováveis; 

- Ilustração Gráfica de fácil leitura dos resultados;  

- Identificação de áreas onde dados adicionais são 

necessários;  

- Pode ser utilizada para identificar os fatores 

contributivos para os efeitos pretendidos bem 

como os não pretendidos. (ABNT, 2012, p. 62). 
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Quadro 14 - Listagem de conteúdo e base de dados consultada 

 Base Consultada Assunto 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 

DE 1993. 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002. 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 

termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE 

MAIO DE 2005. 

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2019. 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para 

a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços 

comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no 

âmbito da administração pública federal. 

CARTILHA SEBRAE (2017) 

O propósito dessa cartilha é apresentar os ritos processuais, a utilização das 

modalidades licitatórias e os benefícios que devem ser dispensados aos 

pequenos negócios. 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE 

PROBLEMAS PARA 

AUDITORIAS (2013) 

Este documento sintetiza as melhores práticas na aplicação de técnicas de 

análise de problemas em auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

CONSULTA A ESPECIALISTAS 

Consultas informais a servidores da área de compras do IFMT, dentre eles 

pregoeiros, coordenadores de compras, Chefe do Departamento de 

Administração e Planejamento e/ou funções equivalentes. 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 
Periódicos indexados a base de dados disponibilizadas no portal de periódico 

da CAPES. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas fontes citadas. 

As bases de dados citadas no Quadro 14 proporcionaram à pesquisadora conhecer 

melhor os fundamentos da questão investigada, propiciando amadurecimento sobre a temática 

de estudo. Direcionando nesse primeiro momento a construção do fluxograma do processo 

licitatório na modalidade pregão eletrônico apresentado na Figura 15.  
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Figura 15 - Fluxograma – Processo Licitatório - Pregão Eletrônico 

 

Fonte: Elaborada pela autora.
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“Complementa-se que a entrada para uma análise de causa e efeito pode ser proveniente 

de conhecimentos e experiências dos participantes ou de um modelo previamente 

desenvolvido que tenha sido utilizado no passado.” (ABNT, 2012, p. 74). No caso em questão 

utilizou-se da opção de conhecimentos e experiências dos participantes e da pesquisadora para 

obtenção das causas, considerando que o problema já estava estabelecido intrinsecamente na 

instituição como sendo: atraso na disponibilização de uma ata de registro de preços para 

contratação de um bem ou serviço. 

Na sequência focou-se em identificar as possíveis causas recorrentes no cotidiano da 

instituição que ocasionam o problema indesejado para esse tipo de processo licitatório, 

resultando no diagrama de causa e efeito apresentado na Figura 16.   
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Figura 16 - Diagrama de Causa e Efeito – Processo Licitatório Pregão Eletrônico 

 

                                                                               Fonte: Elaborado pela autora 
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Com a aplicação das duas ferramentas foi possível confirmar o problema levantado no 

decorrer da pesquisa e complementar algumas lacunas informacionais quanto às origens do 

problema, sendo tais técnicas de grande valia para compreensão do contexto organizacional.  

Todavia esse processo licitatório [Pregão Eletrônico] apresenta falhas e 

consequentemente problemas como atrasos na disponibilização de uma ata de registro de preço 

para atendimento de uma demanda existente. Não existe um mecanismo de gerenciamento de 

riscos capaz de identificar quais são os fatores/causas que ocasionam esse problema, e sendo 

assim, a questão de pesquisa é como identificar, analisar, avaliar e mitigar os riscos dos 

processos de compras via modalidade pregão eletrônico do IFMT? 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos e responder à questão de pesquisa, 

apresentam-se na próxima seção os procedimentos metodológicos a serem aplicados ao longo 

dessa pesquisa. 
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4 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

Nessa seção propõem-se os procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos 

estabelecidos. Considerando que uma pesquisa pode ser classificada em tipologias de acordo 

com a sua abordagem, sua natureza, seus objetivos, seus procedimentos e tratamento dos 

dados.  

O caminho a ser utilizado por essa pesquisa, quanto a sua classificação, é demonstrado 

na Figura 17 e posteriormente exploram-se suas definições.  

Figura 17 - Classificação por tipologia da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

A Figura 18 apresenta um esquema simplificado dos procedimentos metodológicos 

utilizados nessa pesquisa.  
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Figura 18 -  Esquema Metodológico simplificado da pesquisa 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em resumo as etapas de execução desta pesquisa são representadas por meio da Figura 

19. 

 

 

Pesquisa 
Aplicada

•"A pesquisa aplicada é dedicada à geração de conhecimento para solução de
problemas específicos, é dirigida à busca da verdade para determinada aplicação
prática em situação particular." (NASCIMENTO, 2016, p.2).

Pesquisa 
Descritiva

•"As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre
variáveis." (GIL, 2002, p.42).

•Emprega-se para o encaminhamento dessa pesquisa descritiva: observação, registro e
análise do objeto em estudo.

Procedimentos

•Procedimentos metodológicos são etapas para coleta e análise dos dados, realizados
por meio: Sistema de revisão da Literatura, Pesquisa Documental, Participante e
Design Science.

•Essa pesquisa coletará dados primários (entrevista para identificar opinião),
secundários (acesso via bases institucionais para extração de dados), bem como dados
de escalas nominais (aplicação de questionário semi-estruturado).

•

Pesquisa 
Qualitativa

•"Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha correta de
métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na análise de diferentes
perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte
do processo de produção de conhecimento, e na variedade de abordagens e métodos."
(FLICK, 2004, p. 20).

Tratamentos 
dos Dados

•Para o tratamento dos dados coletados utilizou-se a técnica análise de conteúdo que
visa analisar comunicações e não apenas um simples instrumento. A organização da
análise dos dados, de acordo com Bardin (1977), deve ocorrer em três etapas: 1-Pré-
análise; 2-Exploração do Material; e 3-Tratamento dos resultados obtidos e
interpretação.
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Figura 19 - Síntese da Execução da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na sequência detalha-se sobre cada método utilizado para a solução do problema 

pesquisado, iniciando pela pesquisa aplicada. 

4.1 PESQUISA APLICADA 

A pesquisa aplicada significa dizer que é dedicada à geração de conhecimento para 

solução de problemas específicos, é dirigida à busca da verdade para determinada aplicação 

prática em situação particular (NASCIMENTO, 2016, p. 2).  

Trazendo para o contexto investigado desse estudo temos um problema [Como 

identificar, analisar, avaliar e mitigar os riscos dos processos de compras via modalidade 

pregão eletrônico do IFMT? que ocorre no IFMT (situação particular), na qual busca-se uma 

solução para ser aplicada na instituição.  

Marcondes et al. (2017) acrescentam que a pesquisa aplicada tem a finalidade de servir 

de base para que os gestores possam tomar decisões, possui uma natureza de suprir 

informações, previsões e recomendações.  

Observado as principais características da pesquisa aplicada expõem-se na próxima 

seção definições conceituais sobre a pesquisa descritiva. 

4.2 PESQUISA DESCRITIVA 

Uma pesquisa ser considerada descritiva significa dizer que “[…] tem como objetivo 

principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

estabelecendo relações entre as variáveis [...].” (SILVA, 2003, p. 65). 

Para responder à questão problema mencionada anteriormente é preciso estabelecer um 

objetivo geral [Desenvolver um procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos no 

processo de compras de uma autarquia federal de ensino] e a partir disso realizar investigação 
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na instituição por meio de observação in loco, registros e análise, obtendo conhecimento 

aprofundado que permita caracterizá-la de forma particularizada. 

Tendo definido e justificado o porquê de ser uma pesquisa descritiva passa-se para a 

próxima etapa que é quanto análise do problema por meio de uma abordagem qualitativa. 

4.3 PESQUISA QUALITATIVA 

Quanto à análise e abordagem do problema ocorrerá de forma qualitativa (descrevendo 

e compreendendo a interação de variáveis) dos dados coletados, ou seja, não se tem a pretensão 

de numerar ou medir unidades, uma vez que o que é medido continua a ser uma qualidade. 

Visando assim aprofundar a compreensão sobre gerenciamento de riscos dos processos de 

compras realizados via pregão eletrônico e seus impactos. 

Oliveira, (1997, p. 117) considera que: 

As pesquisas que se utilizam à abordagem qualitativa possuem a facilidade de poder 

descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais apresentar contribuições no processo de 

mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em 

maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos indivíduos. (OLIVEIRA, 1997, p. 117). 

Durante o trajeto percorrido nessa pesquisa esteve presente características de uma 

abordagem qualitativa que proporcionou analisar o contexto organizacional (interno e externo) 

da instituição estudada, possibilitando condições de compreender processos realizados, bem 

como de aprofundar na temática pesquisada por meio da reunião de consensos de ideias de 

especialistas. A pesquisa qualitativa proporciona opções para compreender a complexidade 

em volta da temática gestão de risco. 

Na busca de concretizar a pesquisa é preciso delinear as ações a serem executadas por 

meio dos procedimentos técnicos a serem utilizados e detalhados na próxima seção. 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Na visão de Gil (2002) para analisar os fatos baseados na experiência e na observação, 

de forma a confrontar a visão teórica em relação à realidade é necessário traçar um modelo, 

que é chamado por ele de delineamento. 

Gil (2002, p.43) considera como elemento mais importante para a identificação de um 

delineamento o procedimento adotado para a coleta de dados. Podendo ser definidos dois 

grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas fontes de ‘papel’ e 

aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas, sendo utilizados os dois grupos nessa 
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pesquisa. Adota-se como delineamento para essa pesquisa a revisão bibliográfica, pesquisa 

documental, pesquisa participante e a Design Science, as quais serão abordadas separadamente 

a seguir. 

“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente.” (GIL, 2002, p. 45).  

Para a construção do embasamento teórico, base de confiança de qualquer trabalho, 

utilizou-se como fontes de referência pesquisas bibliográficas em artigos científicos, livros, 

publicações de revistas, dentre outras, possibilitando a pesquisadora explorar com mais riqueza 

de detalhes o objeto de pesquisa.  

Pesquisa bibliográfica objetiva explicar um problema com base em contribuições 

teóricas publicadas em documentos (livros, revistas, jornais etc.) e não por 

intermédio de relatos de pessoas ou estar inserida (levantamento bibliográfico) nos 

demais tipos de pesquisa (MARION; DIAS; TRALDI, 2002, p. 62). 

Para fins de ilustração apresenta-se, no Quadro 15, uma listagem parcial dos assuntos 

pesquisados e a base de dados consultada para a construção do embasamento teórico dessa 

pesquisa. 

Quadro 15 - Listagem parcial de Conteúdo pesquisado e a base de dados consultada 

CONTEÚDO PARCIAL 

PESQUISADO 
BASE DE DADOS CONSULTADA 

Risco 

Gestão de Risco 

Gerenciamento de Risco 

Compras Públicas 

Legislação Brasileira 

Técnicas e Ferramentas para a gestão 

Governança 

NBR ISO 31000 

NBR ISO 31010 

Plataforma Spell (Scientific Periodicals Electronic Library) 

Plataforma Scielo (Scientific Electronic Library Online) 

Banco de Teses e Dissertações – CAPES 

Portais de Gestão do Governo Federal (Comprasnet, Painel de 

Compras e Licitações) 

Biblioteca Digital de Teses 

Diversos Repositórios Institucional (RI) de acesso à produção 

cientifica 

Livros 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Outra fonte de pesquisa é a documental, de acordo com Gil (2017, p. 30), é utilizada 

em praticamente todas as ciências sociais e constitui um dos delineamentos mais importantes 

[...] apresenta muitos pontos semelhantes à pesquisa bibliográfica, posto que nas duas 

modalidades utilizam-se dados já existentes. 

[…] a pesquisa documental vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com 

finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação etc. Mas há 

fontes que ora são consideradas bibliográficas, ora documentais etc. […] O que se 

recomenda é que seja considerada fonte documental quando o material consultado é 

interno à organização, e fonte bibliográfica quando for obtido em bibliotecas ou base 

de dados. (GIL, 2017, p. 30). 
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A pesquisa documental foi realizada por meio de consulta aos seguintes documentos 

internos: 

1. Instruções Normativas que regulamentam as compras compartilhadas no 

âmbito do IFMT;  

2. Política de Gestão de Riscos no âmbito do IFMT;  

3. Cronograma de execução das compras compartilhadas do IFMT; e  

4. Relatório individual da autoavaliação emitido pelo TCU. 

Outros fatores a serem considerados é o vínculo funcional dessa pesquisadora com a 

instituição IFMT e o fato do problema de pesquisa estar intrinsecamente ligado ao contexto de 

atribuições funcionais da servidora. Essas duas condições relatadas classifica a pesquisa em 

participante que na percepção de Nascimento (2016): 

É uma concepção de pesquisa em que a investigação social ocorre por meio de forte 

interação entre o pesquisador e o público pesquisado – a comunidade. [...] A 

conjugação dos esforços de pesquisa permite à comunidade fazer análise de sua 

realidade para descobrir causas de situações que careçam de mudança, e respectivas 

soluções para benefício próprio [...] (NASCIMENTO, 2016, p. 8). 

 A observação participante ocorre desde o momento da concepção do anteprojeto, 

sendo desenvolvida continuamente pela vivência cotidiana no contexto organizacional de 

forma a permear todas as fases do estudo desenvolvido, refletindo diretamente na construção 

dessa pesquisa. Na sequência elencam-se algumas situações práticas de vivência da 

pesquisadora que ocorrem no contexto organizacional que se julga caracterizar a pesquisa 

como participante, sendo: 

1. Intermediação entre órgãos gerenciadores e os demandantes do 

IFMT/campus Avançado Sinop15: A pesquisadora no desempenho de sua 

função realiza levantamentos e encaminhamentos das demandas para inclusão 

de itens em licitações (modalidade pregão eletrônico) a serem adquiridos por 

meio de intenção registro de preço (IRP) para fornecimento eventual e futuro;  

2. Recebimento de reclamações realizadas pelos demandantes: A 

pesquisadora é responsável pelo Setor de Administração e em função disso 

recebe relatos de insatisfação e problemas gerados pelo não atendimento de 

determinadas demandas. Tais reclamações ocorrem pela inexistência de 

licitação homologada para os objetos requisitados, atrasos no processo 

                                                           
15 Campus de lotação da pesquisadora, lembrando que o IFMT é composto por 19 campi mais Reitoria. 
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licitatório, possíveis divergências constatadas no momento da entrega do 

objeto, dentre outros motivos; 

3. Membro do Conselho de Planejamento do IFMT: A pesquisadora na 

qualidade de responsável pelo Setor de Administração é representante do 

campus Avançado Sinop como membro do Conselho de Planejamento do 

IFMT e consequentemente acompanha as discussões e problemas levantados 

pelos demais membros nas pautas relacionadas a compras compartilhadas 

desde o ano de 2015; 

4. Membro do grupo Forcompras do IFMT: A pesquisadora participa do 

Fórum das Compras Compartilhadas (FORCOMPRAS), acompanhando as 

discussões e assuntos relacionados à licitação. A comunicação desse grupo 

ocorre via e-mail institucional dos responsáveis pela realização de licitações 

no âmbito do IFMT, sendo a sua composição de membros ocupada por 

servidores da Pró Reitoria de Administração, servidores que atuam na área de 

licitação, servidores que atuam no Setor de Compras e Chefes do 

Departamento de Administração e Planejamento (ou equivalentes). Esse 

grupo Forcompras tem por objetivo facilitar a comunicação e informes gerais 

sobre andamento de determinada licitação bem como também os problemas 

vivenciados com fornecedores após a homologação da licitação, como por 

exemplo, divergências de produtos entregues em relação ao acordado, 

dificuldades de comunicação com o fornecedor, dentre diversas situações que 

podem ocorrer no percurso da contratação; 

5. Observação de todos os procedimentos relacionados à contratação local 

do campus Avançado Sinop: Em resumo a pesquisadora participa em seu 

Campus desde o início de um processo de contratação até a finalização. Sendo 

que a contratação realizada por meio das compras compartilhadas inicia-se 

pela divulgação da intenção de registro de preço (IRP) por meio de envio de 

correio eletrônico ao Forcompras e a partir disso informa-se localmente aos 

futuros demandantes sobre a possibilidade de participar da licitação com a 

inclusão de demandas; em um segundo momento consolida as demandas 

locais e realiza o registro da mesma no Sistema de Registro de Preço (SRP); 

e após a homologação da licitação e recebimento da ata de registro de preço 

assinada informa-se aos demandantes sobre a disponibilidade para 

contratação imediata. 
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Por fim, quanto aos procedimentos e buscando alcançar os objetivos propostos como 

resultado adota-se o Design Science (ciência do projeto) que tem como finalidade gerar um 

artefato16. A esse respeito Lacerda et. al (2013) em seu estudo estabelecem que a pesquisa 

fundamentada nesse método deve produzir um artefato viável, na forma de um constructo, 

modelo e/ou uma instanciação. 

“Epistemologicamente, a pesquisa Design Science incorpora características típicas de 

paradigmas de pesquisa pragmáticos: centradas em problemas, voltadas para consequências e 

orientadas para prática do cotidiano, do fazer.” (SORDI; AZEVEDO; MEIRELES, 2015, p. 

166). Na concepção dos autores a pesquisa Design Science tem sido intensamente utilizada 

em países reconhecidamente inovadores, apresentando-se como um formato interessante ao 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Consideram ainda que esse tipo de pesquisa conduz 

para resultados aplicados a problemas organizacionais e sociais. 

Pelo exposto o método demonstra a sua relevância e utilidade para alcance dos 

objetivos propostos a fim de responder à questão de pesquisa e auxiliar na resolução de 

problemas genuínos. Na sequência apresenta-se, na Figura 20, as etapas executadas na 

pesquisa Design Science de acordo com Dresch (2013) e Lacerda et al. (2013) e considerando 

o contexto organizacional pesquisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 De acordo com Dresch (2013) artefato significa algo que é construído pelo homem, seria uma ligação entre o 

ambiente interno e externo de um determinado sistema. 
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Figura 20 -  Etapas da Pesquisa Design Science 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Dresch (2013) e Lacerda et al. (2013). 

ETAPA 6: Comunicar e sugerir os resultados a instituição pesquisada

Ação: Explicar analiticamente todas as etapas (1 a 5) percorridas anteriormente que culminou no procedimento

sistemático para gerenciamento de riscos no processo de compras de uma autarquia federal de ensino.

Resultado: Validação do procedimento sistemático para desenvolver o processo de avaliação de riscos

(Identificar, Analisar e Avaliar), bem como a apresentação da ferramenta FMEA adaptada.

ETAPA 5: Conclusão do Artefato

Ação: Formalizar a conclusão, nessa etapa o pesquisador terá como produto os resultados da sua pesquisa, que 

devem ser analisados, consolidados e devidamente registrados. 

Resultado: Artefato produzido [FMEA adaptada] que compreende um procedimento sistemático que oportuniza

condições para centralizar em um único instrumento um conjunto de fatores para proceder ao processo de

avaliação de riscos (identificar, analisar e avaliar) e de resposta ao risco por meio do plano de gerenciamento de

risco.

ETAPA 4: Desenvolver possíveis soluções

Ação: Aprofundar o conhecimento por meio de referências literárias abrangentes sobre o problema identificado e

o contexto organizacional específico.

Resultado: Validou-se o diagnóstico do problema por meio de questionário semiestruturado que resultou no

agrupamento de vinte e quatro causas que ocasionam atrasos na disponibilização de uma ata de registro de preços.

Após considerar a filosofia da gestão de risco, o contexto da instituição investigada e as potencialidades de cada

técnica foi possível desenvolver um procedimento sistemático por meio da junção do Diagrama de Causa e Efeito,

Matriz de Risco e FMEA.

ETAPA 3: Revisão sistemática da literatura

Ação: Compreender a temática investigada por meio de buscas de trabalhos científicos publicados em bases de

dados para obtenção e compreensão de referências literárias.

Bases Dados: Biblioteca Digital de Teses, Plataforma Scielo, Spell, Banco de Teses e Dissertações (CAPES) [...]

Palavra Chave: Risco, Gestão de Risco, Gerenciamento de Risco, Compras Públicas, Legislação Brasileira,

Técnicas e Ferramentas para a gestão, Governança, NBR ISO 31000 e NBR ISO 31010.

Resultado: Conceitos apresentados na fundamentação teórica.

ETAPA 2: Investigar e pesquisar o problema levantado

Ação: Entender como ocorre o processo licitatório realizado na modalidade pregão eletrônico e quais as causas e

efeitos gerados pela ausência de um gerenciamento de riscos nos processos de compras.

Resultado: Elaboração de duas ferramentas sendo Fluxograma e Diagrama de causa e efeito.

ETAPA 1: Identificar a necessidade 

Ação: Estabelecer o diagnóstico do problema a ser investigado no IFMT.

Resultado: Como identificar, analisar, avaliar e mitigar os riscos dos processos de compras via modalidade

pregão eletrônico do IFMT?
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“O novo conhecimento projetado para resolução de problemas, o design, tem de ser 

aplicado na solução de problemas específicos, daí o emprego do termo artefato para o 

conhecimento gerado pela pesquisa Design Science.” (SORDI; AZEVEDO; MEIRELES, 

2015, p. 167). Alcançado assim a finalidade da pesquisa que é produzir conhecimento que 

possa ser aplicado na solução de problemas. Além disso, constata-se uma proximidade entre 

esse método e os oito componentes estruturante do modelo para o gerenciamento de risco. 

Dando continuidade, explica-se na sequência sobre a procedência dos dados e o 

respectivo tratamento.   

4.5 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

No que tange à parte empírica, a presente pesquisa procedeu-se com a coleta de dados 

conforme sua natureza, a seguir explicitados:  

 

 Primários: são coletados por meio de entrevistas, questionários e/ou conversas para 

identificar opinião, como por exemplo, especialistas na área de compras públicas. Por 

meio da observação participante e conversas verbais (entrevistas não estruturadas) com 

pregoeiros e responsáveis pelo Departamento de Administração e Planejamento (DAP) 

ou especialistas equivalentes possibilitou-se identificar em um primeiro momento a 

opinião dos especialistas sobre as prováveis causas recorrentes no cotidiano da 

instituição que ocasiona como efeito atrasos na homologação de uma ata de registro de 

preço (ARP). No final da observação esses dados coletados contribuíram para a 

formação do Diagrama de Causa e Efeitos demonstrados na Figura 16. 

 Secundários: são coletadas informações via acesso à base de dados abertos para 

extração de dados institucionais e informacionais. Acessou-se, para fins de 

exemplificação, Portal da Transparência do Governo Federal, Portal de Compras do 

Governo Federal (Comprasnet), Painel de Compras, Site da instituição pesquisada 

(IFMT) entre outros, relevantes para pesquisa. Resultando em levantamento de dados 

para o estabelecimento do contexto organizacional, bem como os principais números 

das contratações públicas e do comportamento licitatório no âmbito da Administração 

Pública Federal, como pode ser observado na Figura 4 (estrutura administrativa), na 

Figura 23 (mapa de risco das contratações do IFMT), nas Tabelas 1 e 2 (quantidade de 
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processos de compras por modalidade e porcentagem de processos realizados por tipo 

de pregão) dentre outras. 

 Escalas nominais: é utilizada para identificar diferentes categorias, Mattar (1996, p.82) 

diz que é aquela em que os números servem apenas para nomear, identificar e (ou) 

categorizar dados sobre pessoas, objetos ou fatos. Aplicou-se um questionário 

semiestruturado ao DADM tendo como respondentes o: Diretor de Administração; 

Chefe do departamento de aquisições e contratos (DAC); Coordenador Geral de 

Compras; Coordenador de Contratos e Convênios; e Coordenador de Licitações.  

Obtendo-se como resultado um agrupamento de causas por critério, conforme ilustrado 

no Quadro 30, com a relação das causas identificadas.  

Por fim, para o tratamento dos dados obtidos na pesquisa qualitativa verifica-se que a 

técnica de análise de conteúdo, conforme explica Bardin (1977), é a mais apropriada, pois se 

trata de um conjunto de técnicas que visam analisar comunicações e não apenas um simples 

instrumento. A referida técnica é caracterizada por diversidade de formas e adaptável ao 

imenso campo das comunicações e pode apresentar dois tipos: análise dos significados (análise 

temática) e análise dos significantes (análise dos procedimentos) sendo esse aplicável ao 

contexto dessa pesquisa. 

Seguindo a orientação dos procedimentos de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977), a organização da análise dos dados deve ocorrer em três etapas: 

1. Pré-análise, na qual ocorre diálogo para levantamento da ideia primária do tema, 

problematização e objetivos da pesquisa, além de discussões sobre o acesso 

documental e a forma de abordagem propiciando o desenvolvimento de um plano de 

análise. 

2. Exploração do material, fase em que as informações coletadas serão sistematizadas e 

ordenadas propiciando identificar aspectos importantes dos documentos levantados de 

maneira a contribuir para a próxima fase. 

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, é por meio da tabulação dos dados 

que se torna possível realizar a análise do conteúdo propriamente dita, buscando 

alcançar uma análise reflexiva e crítica de maneira a gerar possíveis inferências em 

relação aos objetivos propostos. 

Dessa maneira, a coleta e o tratamento dos dados, proporcionam concretizar o 

delineamento da pesquisa e em decorrência obter conclusões. Para demonstrar como os 

procedimentos metodológicos de uma forma em geral contribuem para os resultados 
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apresenta-se o Quadro 16 que tem como objetivo e função demonstrar a relação existente entre 

os dados coletados, o tratamento empregado e o atingimento dos objetivos da pesquisa 

delineados. 

Quadro 16 - Delineamento realizado para atingir os objetivos específicos 

Objetivo específico Ação desenvolvida para o alcance dos objetivos 

Mapear o processo de licitação realizados pela 

modalidade de pregão eletrônico 

Observação participante  

Pesquisa documental 

Pesquisas Bibliográficas 

Entrevistas não estruturadas 

Análise de conteúdo 

Elaboração de Fluxograma 

Identificar as principais causas que podem 

ocasionar o risco atraso na disponibilização de 

uma ata de registro de preço gerenciada pela 

Diretoria de Administração da Reitoria do 

IFMT. 

Observação participante;  

Elaboração de Diagrama de Causa e Efeito 

Entrevista Estruturada aplicada a DADM 

Matriz de probabilidade /consequência 

Análise de conteúdo 

Analisar as causas identificadas do risco atraso 

na disponibilização de uma ata de registro de 

preços sob a ótica da Diretoria de 

Administração da Reitoria do IFMT. 

Diagrama de causa e efeito (especificamente para 

análise de consequência) 

Matriz de probabilidade /consequência 

Entrevista semiestruturada aplicada a DADM 

Análise de conteúdo 

Avaliar a criticidade do risco identificado 

como extremo e recomendar medidas. 

Matriz de probabilidade /consequência 

Análise de conteúdo 

Análise de Modos de Falha e Efeito (FMEA) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No Quadro 16 pode-se observar uma síntese das ações desenvolvidas para o alcance 

dos objetivos propostos. O estabelecimento assistemático de relações entre os fatos no dia a 

dia é que fornece os indícios para a solução dos problemas propostos pela ciência (GIL, 2002, 

p. 35). Assim, acredita-se que seja possível gerar um artefato tecnológico que possa ser 

aplicado na realidade investigada. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

Essa seção dedica-se a apresentar os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento 

dessa pesquisa, sendo abordado: o contexto da gestão de risco no IFMT, bem como os 

resultados obtidos com os métodos aplicados no transcorrer do trabalho. 

Inicialmente para alcançar uma proposta de intervenção relevante para a organização 

pesquisada é preciso conhecer o seu contexto organizacional. Para isso buscou-se nos registros 

documentais que norteiam as ações da organização identificar falhas existentes no processo de 

contratação realizada pela modalidade pregão eletrônico. Os documentos internos analisados 

são: A Política de Gestão de Riscos no âmbito do IFMT; Cronograma de execução das compras 

compartilhadas e o Relatório individual da autoavaliação emitido pelo TCU. 

Para o desenvolvimento dessa proposta utilizou-se: 

 Pesquisa documental; 

 Diagrama de Causa e Efeito; 

 Aplicação de Questionário (estruturado); 

 Análise de conteúdo. 

 

5.1 RESULTADOS DA ANÁLISE DOCUMENTAL -  IFMT 

A pesquisa de dados documental almejando informações internas da instituição 

analisou os seguintes registros de acordo com as respectivas justificativas de contribuições:  

1. A Política de Gestão de Riscos no âmbito do IFMT por representar a 

“declaração das intenções e diretrizes gerais da organização em relação à 

gestão de riscos (ABNT, 2009, p. 2).” Considerando os elementos 

constituintes do gerenciamento de risco essa análise está 

vinculada/relacionada ao componente Ambiente Interno17 

2.  O Cronograma de execução das compras compartilhadas, por ser o principal 

meio de controle e gerenciamento das compras compartilhadas utilizado pela 

instituição. Esse documento por sua vez, considerando os elementos 

                                                           
17 O ambiente interno determina os conceitos básicos sobre a forma como os riscos e os 

controles serão vistos e abordados pelos empregados da organização, fornece a base pela qual os riscos são 

identificados. (COSO ERM II,) 
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constituintes do gerenciamento de risco, está vinculado à Identificação de 

Eventos18 

3. O Relatório de autoavaliação emitido pelo TCU para estabelecimento do 

contexto da organização, pois apresenta informações sobre o perfil de 

governança e gestão de contratações fornecendo um panorama da 

Administração Pública Federal, bem como uma autoavaliação que identifica 

os pontos mais vulneráveis que necessitam de melhorias.                              

A norma ISO 31000 justifica a relevância de compreender a organização e seu contexto 

pelo seguinte motivo: 

Antes de iniciar a concepção e a implementação da estrutura para gerenciar riscos, é 

importante avaliar e compreender os contextos externo e interno da organização, uma 

vez que estes podem influenciar significativamente a concepção da estrutura. (ISO 

31000, 2009, p.10). 

Procedeu-se com a exploração do material por meio da análise de conteúdo dos 

documentos internos da instituição, buscando sistematizar e ordenar as informações dos 

registros de maneira a identificar aspectos importantes e, na sequência, apresenta-se os 

resultados alcançados. 

5.1.1 Documento: Política de Gestão de Riscos 

A política de Gestão de Riscos foi aprovada por meio da resolução nº 003, de 27 de 

fevereiro de 2018, com abrangência em todos os níveis e unidades organizacionais do IFMT, 

e para ser efetivamente implantada no ano de 2019 com a seguinte estrutura:  

I. Objetivos;  

II. Definições;  

III. Integração aos processos;  

IV. Princípios;  

V. Diretrizes sobre o processo de gestão de riscos; e  

VI. Papéis e responsabilidades.  

De acordo com o relatório de gestão19 do ano de 2018, a estrutura de gestão de riscos 

é composta pela Política de Gestão de Riscos, pela Comissão Permanente de Gestão da 

                                                           
18 Os eventos em potencial que podem impactar a organização devem ser identificados, uma vez que esses 

possíveis eventos, gerados por fontes internas ou externas, afetam a realização dos objetivos. (COSO II, 2007a, 

p. 22). 
19 O Relatório de gestão é um documento apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade 

como prestação de contas anual, conforme parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de 

acordo com as disposições da IN TCU 63/2010, da DN TCU 170/2018, da Portaria TCU 369/2018. 
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Integridade e pelo Processo de Gestão de Riscos, e ainda deverá ser implementado, conforme 

apresentado na Figura 21. 

Figura 21 - Estrutura de Governança no IFMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão. IFMT (2018, p. 37). 

A Matriz de Risco20 que o IFMT adota é a de quatro níveis (Extremo, Alto, Médio e 

Baixo), construída com ordem cinco (Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto), sendo 

que as várias disciplinas de riscos da instituição, cada uma com sua própria métrica, deverão 

seguir esta matriz como padrão (IFMT, 2018b, p. 8.). 

Antes de apresentar a matriz de risco padrão, propriamente dita, aborda-se como os 

riscos são classificados de acordo com duas tabelas de escala de classificação (por 

probabilidade e por impacto), em que se descreve a classificação, descrição do evento e o 

respectivo peso.  O Quadro 17 apresenta a classificação de riscos por probabilidade. 

 

 

                                                           
20 A Matriz de Riscos é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de 

riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos 

estratégicos. (Fonte: Site do Ministério da Economia). 

 

- CGU 

- TCU 
- Poder Judiciário 
- Poder Legislativo 
-MPF 
 

MEC 

Sociedade 

- Consup 
- Codir 
- Consepe 
- Coplan 
- Cis 
- CPPD 

Legenda 
 Instâncias Internas de Apoio 
 Instância Externa de Governança 
 Instância Externa de Apoio e 

Governança 

- Comitê Gestão de Risco 
- Com. Perm. Gestão da 

Qualidade 
- Ouvidoria 
- Corregedoria 
- Com. De Ética 
- Audin 
 

Alta Administração 

Direção Geral dos 

campi 



86 
 

 

Quadro 17 - Classificação de riscos por probabilidade 
Classificação da probabilidade por evento 

Classificação Descrição Peso 

Muito Baixa Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. 1 

Baixa 
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há históricos de ocorrência conhecido por 

parte dos gestores e operadores do processo. 
2 

Médio Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente conhecido). 3 

Alta 
Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente 

conhecido por parte de gestores e operadores do processo. 
4 

Muito Alta 

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa 

e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo 

evidentes mesmo para os que conheçam pouco o processo. 

5 

Fonte: Resolução Nº 003 que trata da Política de Gestão de Riscos. IFMT (2018b). 

Já no Quadro 18 pode-se visualizar a classificação do risco sob a ótica do impacto por 

evento. 

Quadro 18 - Classificação de riscos por impacto 
Classificação do impacto por evento 

Classificação Descrição Peso 

Muito Baixo Não afeta os objetivos 1 

Baixo Torna duvidoso seu atingimento 2 

Médio Torna incerto 3 

Alto Torna improvável 4 

Muito Alto Capaz de impedir o alcance 5 

Fonte: Resolução Nº 003 que trata da Política de Gestão de Riscos. IFMT (2018b). 

A Matriz de Riscos demonstra os pontos de cruzamento entre a probabilidade de 

ocorrência de um evento de risco e do impacto do risco, que para ambas são cinco (5) 

possibilidades, conforme Quadro 19. Quanto maior for a probabilidade e o impacto de um 

risco, maior será seu nível de criticidade.  
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Quadro 19 - Matriz de Riscos do IFMT 

Classificação da probabilidade por evento 

Classificação  Descrição Peso 

Muito baixa Evento extraordinário 1 

Baixa Evento casual, inesperado. 2 

Médio 
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido). 
3 

Alta Evento usual, corriqueiro. 4 

Muito Alta 
Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de 

maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. 
5 

Legenda Nível de Risco 
 

NÍVEL DO RISCO 

Extremo ( 15 - 25) 

Alto ( 8 -12) 

Médio ( 3 - 6) 

Baixo ( 1 - 2) 

Probabilidade 

1 

Muito Baixa 

2 

Baixa 

3 

Média 

4 

Alta 

5 

Muito 

Alta 

Impacto 

5 

Muito Alto 

5 10 15 20 25 

4 

Alto 

4 8 12 16 20 

3 

Médio 

3 6 9 12 15 

2 

Baixo 

2 4 6 8 10 

1 

Muito Baixo 

1 2 3 4 5 

Classificação do impacto por evento 

Classificação  Descrição Peso 

Muito baixo Não afeta os objetivos 1 

Baixo Torna duvidoso seu atingimento 2 

Médio Torna incerto 3 

Alto Torna improvável 4 

Muito Alto Capaz de impedir o alcance 5 

Fonte: Matriz de Risco adaptada da Resolução Nº 003 que trata a Política de Gestão de Risco. IFMT (2018b). 
 

Outro fator a ser considerado, de acordo com a Política de Gestão de Risco, é o 

controle, que é qualquer medida aplicada pela administração para gerenciar os riscos e 

aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados 

(BRASIL, 2017c). 

Os controles são classificados em quatro tipologias: Inexistente, Fraco, Mediano ou 

Forte. Para cada classificação de controle existe um multiplicador do risco inerente a ser 

considerado conforme é demonstrado no Quadro 20 com a escala de controles estabelecida na 

Política de Gestão de Riscos do IFMT. 
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Quadro 20 - Escala de controles estabelecida na Política de Gestão de Risco do IFMT 

CONTROLES 

Multiplicador 

do Risco 

Inerente 

Inexistente Ausência Completa de controle 1,00 

Fraco 

Controle em desenvolvimento ou depositado na 

esfera de conhecimento pessoal dos operadores do 

processo, em geral realizado de maneira manual. 

0,70 

Mediano 

Controle estruturado e embora passível de 

aperfeiçoamento esteja sustentado por ferramentas 

adequadas e mitiga o risco razoavelmente. 

0,40 

 

Forte 

Controle mitiga o risco associado em todos os 

aspectos relevantes, podendo ser enquadrado em 

um nível de “melhor prática”. 

0,08 

Fonte: Política de Gestão de Risco. IFMT (2018b, p. 16). 

O nível de risco, de acordo com a Política de Risco do IFMT, deve ser calculado sempre 

que houver a avaliação de riscos, possibilitando mensurar o grau de riscos dos processos, 

projetos e das áreas analisadas, visando facilitar o monitoramento e acompanhamento da 

evolução dos riscos. O cálculo se dará por meio da multiplicação do grau de impacto pelo grau 

da probabilidade e controle. 

Para fins de exemplificação considere que um determinado evento venha a ser julgado 

com grau médio (3) para o impacto, muito alta (5) a probabilidade e que seja inexistente (1,00) 

o controle atual, sendo assim o nível de risco é extremo pois resulta no quadrante 15 (memória 

de cálculo: 3x5x1=15) (IFMT, 2018b). Para fins de melhor entendimento observe abaixo, no 

Quadro 21,  a escala do nível do risco de acordo com a pontuação obtida no cálculo. 

Quadro 21 - Escala do nível do risco 

PONTUAÇÃO NÍVEL DO RISCO 

( 15 - 25) EXTREMO 

( 8 -12) ALTO 

( 3 - 6) MÉDIO 

( 1 - 2) BAIXO 

  Fonte: Elaborado pela autora com base na Matriz de Risco do IFMT. 

 

Os riscos na instituição investigada, após serem avaliados, podem ser tratados de quatro 

maneiras, ou seja, existem quatro possibilidades de respostas, sendo as seguintes categorias: 

Evitar, Mitigar, Compartilhar ou Aceitar, conforme demonstrado na Figura 22. Para o contexto 

exemplificado e considerando a Política de Gestão de Risco do IFMT tem-se um risco avaliado 

como de nível extremo [15]. 
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Figura 22 - Categorias de tratamento ao riscos no IFMT 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Política de Gestão de Risco do IFMT. 

Os riscos de nível extremo (quadrante vermelho) são intoleráveis para todas as 

unidades organizacionais do IFMT, cabendo ao gestor executar medidas para reduzir o risco a 

níveis aceitáveis (quadrante laranja ou amarelo) da Matriz de risco da instituição (IFMT, 

2018b). 

Na concepção de Miranda (2018), é importante observar que aceitar o risco é também 

uma forma de responder, ou seja, não ‘fazer nada’ desde que seja uma decisão consciente e 

motivada é considerada uma resposta. 

Em Junho de 2019, o IFMT atualizou a instrução normativa que regulamenta as 

compras compartilhadas no âmbito da instituição, e um dos seus anexos é o documento Mapa 

de Riscos que pode ser observado na Figura 23.  

 

Resposta ao 
Risco

EVITAR 
(Descontinuação 

das atividades que 
geram riscos)

MITIGAR 

(São adotadas 
medidas para 

reduzir a 
probabilidade ou o 
impacto dos riscos

COMPARTILHAR 

(Redução da 
probabilidade ou do 
impacto dos riscos 

pela transferênciade 
de uma porção do 

risco)

ACEITAR

(Nenhuma medida 
é adotada para 

afetar a 
probabilidade ou o 

grau de impacto 
dos riscos)
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Figura 23 - Mapa de Risco das contratações do IFMT 

Mapa de Riscos 

RISCO 01 

Fase de ocorrência do risco: ( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 

1.  

Id Ação Preventiva Responsável 

1.   

Id Ação de Contingência Responsável 

1.   

RISCO N 

Fase de ocorrência do risco: ( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 

1.  

Id Ação Preventiva Responsável 

1.   

Id Ação de Contingência Responsável 

1.   

Assinatura dos membros da equipe de planejamento 

Local, _____de ______________ de _______. 

Nome: 

Matrícula Siape: 

Nome: 

Matrícula Siape: 

Fonte: Anexo VI. IFMT (2019b). 

Outro fator relevante a ser compreendido sobre o ambiente interno da instituição é o 

fluxo de execução das compras compartilhadas do IFMT, conforme descrito na Figura 24. 
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Figura 24 - Fluxograma de execução de compras compartilhadas 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo VII. IFMT (2019b). 

 

Após essa análise da política de gestão de risco da instituição pesquisada complementa-

se, na próxima seção, com o documento utilizado para distribuição dos processos licitatórios 

que são elaborados de forma conjunta entre as unidades (19 campi e Reitoria). 

 

5.1.2 Documento: Cronograma de execução das Compras Compartilhadas 

O principal instrumento utilizado para controle e acompanhamento das compras 

compartilhadas realizadas pelos campi e Reitoria do IFMT (Gerenciadores) é uma planilha 

intitulada de “Cronograma de execução das compras compartilhadas” disponibilizada no 

Google Drive21 por meio de login ao endereço eletrônico (e-mail) institucional. “As unidades 

deverão atualizar as informações do cronograma de execução até o quinto dia útil de cada 

mês.” (IFMT, 2019b).  

A Figura 25 representa a estrutura do Cronograma de execução das compras 

compartilhadas. 

                                                           
21 É um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos na nuvem  que foi apresentado pela Google em 

24 de abril de 2012. É um novo serviço de disco virtual por meio da conta do Google que permite definir o nível 

de permissão de cada pessoa, escolhendo quem apenas poderá visualizar editar ou comentar no arquivo. 

(TECHTUDO, 2012). 
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1.  Incluir e 

confirmar as 

demandas da 

IRP no SIASG; 

2. Encaminhar 

documento de 

formalização 

de demanda, 

Estudo 

preliminar e 

mapa de riscos. 

1.  Consolidar as 

informações 

relativas à 

estimativa 

individual e 

total de 

consumo, 

promovendo a 

adequação dos 

respectivos 

termos de 

referência ou 

projetos 

básicos para 

atender aos 

requisitos de 

padronização e 

racionalização; 

2. Executar a 

licitação. 

campus 

 Gerenciador 

               campi  

           Participantes 

                 campi  

              Gerenciador 

                 campi  

             Participantes 

               campi  

           Gerenciador 



92 
 

 

Figura 25 - Estrutura do cronograma de execução das Compras Compartilhadas do IFMT 

 
Fonte: Anexo I, IN IFMT nº 02/2019. IFMT (2019b). 

 

São 62 (sessenta e dois) objetos licitados em conjunto e distribuídos entre as 15 

(quinze) unidades gerenciadoras, cujo controle ocorre por esse cronograma de execução das 

compras compartilhadas. Ressalva-se que os campi Avançados (5) que estão em processo de 

implantação estão vinculados e subordinados a outro campus executor do IFMT, por esse 

motivo não compõe o número de unidades para realização de licitações.  

 A seguir apresenta-se o Quadro 22, que objetiva detalhar a distribuição dos 62 

(sessenta e dois) objetos [Descrição] licitados por unidade licitante [campus Gerenciador], 

bem como o subtotal que estão sob a responsabilidade de cada unidade para gerenciar e 

executar os ritos processuais da contratação. As informações serão ordenadas [1 a 15] de 

acordo com o mapa de distribuição dos campi da instituição e por fim a Reitoria. Tal critério 

visa contribuir com a análise e relacionamento com as demais tabelas que serão transcorridas 

no decorrer dessa seção. 
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Quadro 22 -  Detalhamento da distribuição de objeto por unidade gerenciadora 

Ordem 
Campus 

Gerenciador 
Descrição do objeto a ser Licitado 

1 CBA 

Contratação de empresa para prestar serviços de coffe break e eventos. 

Contratação de empresa especializada na execução de serviços gráficos. 

Seguro Escolar/ Estagiário (contínuo) 

Publicação, editoração, formatação da revista proficiência 

Aquisição de materiais Pedagógicos para laboratórios 

Subtotal 5 

2 SVC 

Aquisição Material Construção e Ferramentas 

Aquisição de Computador e Notebook 

Aquisição Material Elétrico 

Aquisição Material Hidráulico 

Contratação de serviços de locação de máquinas para manutenção de laboratórios 

didáticos e infraestrutura 

Aquisição de tratores, implementos, pulverizadores e outros equipamentos para o 

departamento de produção 

Aquisição de suprimentos de impressão 

Aquisição de suprimentos de impressão - REPUBLICAÇÃO itens cancelados do 

Pregão 01/2019 

Aquisição de peças para projetos multimídia 

Aquisição de Ferramentaria 

Aquisição de Peças e Sistema Operacional 

Aquisição materiais de telefonia IP 

Aquisição de ativos de rede Switchs e Access Points 

Aquisição de materiais de Infraestrutura 

Aquisição de peças especifica HP e DELL 

Aquisição de impressoras e scanners. 

Aquisição de Materiais Diversos de TI 

Aquisição de Semoventes e Sêmen 

Serviço de Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas 

Subtotal 19 

3 CAC 

Material Institucional 

Contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem 

Contratação de empresa para controle de pragas e vetores 

Subtotal 3 

4 BLV 

Aquisição de vidrarias e reagente para Laboratório 

Aquisição de placas de Identificação e Sinalização 

Manutenção de equipamentos de laboratórios 

Serviço Terceirizado - Copeira, Jardineiro e Carpinteiro 

Subtotal 4 

5 PLC 

Fornecimento e instalação eventual de aparelho Ar condicionado. 

Fornecimento e instalação eventual de aparelho Cortina de Ar (Republicação de Ar 

Condicionado) 

Manutenção de impressoras 

Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de 

climatização (ar condicionados parede / teto) com fornecimento de todas as peças 

Contratação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 

refrigeração com fornecimento de todas as peças 

Subtotal 5 

6 CNP 

Aquisição de insumos para o setor zootecnia (Pregão de Produção) 

Aquisição de animais vivos de pequeno porte (pintainhas, frangas para postura, pintos 

de corte e codornas) e gaiola 

Subtotal 2 

7 JNA 

Aquisição de pneus de veículos automotivos 

Contratação de empresa especializada em gerenciamento informatizado de 

combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel), envolvendo a implantação, e o 
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Ordem 
Campus 

Gerenciador 
Descrição do objeto a ser Licitado 

fornecimento com utilização de cartão eletrônico ou magnético. Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços em limpeza, conservação, higienização 

e lavagem de veículos oficiais, com fornecimento do material de consumo, máquinas 

e equipamentos necessários á execução dos serviços. Aquisição de peças e serviço de 

manutenção de veículos (gerenciamento) 

Subtotal 2 

8 CFS 

Aquisição de materiais ( gás GLP P13 e P45) 

Aquisição de Materiais (café em grãos, açúcar, materiais para limpeza da cafeteira 

Espression) 

Subtotal 2 

9 ROO 

Aquisição de Livros em diversas áreas do conhecimento editados por editoras nacionais 

e internacionais 

Aquisição de material de expediente 

Subtotal 2 

10 SRS Aquisição de Materiais de Limpeza comum e industrial, Copa e Higienização 

Subtotal 1 

11 VGD 

Locação de container 

Pregão para aquisição de motores, moto bombas e materiais e equipamentos para 

oficina. 

Subtotal 2 

12 BAG 

Aquisição de materiais esportivos 

Suprimentos de enfermaria 

Aquisição de equipamentos diversos 

Subtotal 3 

13 PDL Manutenção de elevador 

Subtotal 1 

14 ALF 

Serviço Terceirizado - Motorista 

Serviço Terceirizado - Auxiliar de Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais e 

Zelador 

Serviço Terceirizado - Vigilância 

Serviço Terceirizado - Recepcionista, Copeira e Agente de Portaria 

Locação de ônibus 

Subtotal 5 

15 RTR 

Equipamentos para laboratório 

Contratação de agenciamento de viagens: aérea nacional (exceto Compra Direta) e 

internacional e terrestre. 

Aquisição de mobiliário, divisórias e persianas. 

Serviço de telefonia móvel 

Serviço de telefonia e internet. 

Contratação de Manutenção Predial 

Subtotal 6 

TOTAL GERAL 62 

Fonte: Elaborada pela autora com base no cronograma de execução disponibilizado. 

 

Após conhecer a quantidade total [62] de objetos licitados por meio de compras 

compartilhadas, a descrição desses objetos e a quantidade distribuída por unidade gerenciadora 

é preciso aprofundar o conhecimento quanto à atualização do cronograma de execução. 

Tal aprofundamento ocorre com o objetivo de identificar se o principal meio de 

controle e gerenciamento utilizado pela instituição é uma prática usual e comum entre os 

órgãos licitantes, ou seja, se está inserida na rotina administrativa como uma ação frequente 
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de atualização dada a importância que esse documento representa frente à tomada de decisão 

quanto às contratações compartilhadas da instituição. 

Para saber quais campi e a periodicidade que realizaram as atualizações no cronograma 

foi necessário acessar a funcionalidade <histórico de versões> do Google Drive que detalha 

os seguintes dados: dia, mês, ano, horas, nome completo ou nomenclatura de setor (quando o 

e-mail institucional não pertence a um servidor).  

Para a identificação das atualizações realizadas pelos respectivos gerenciadores22 no 

documento Cronograma foi necessário acessar o Sistema Unificado de Administração Pública 

(SUAP) e utilizar a funcionalidade <consulta servidor> para descobrir o campus de lotação do 

servidor. Em relação a esse procedimento de coleta de dados documental faz-se necessário 

pontuar alguns critérios utilizados, sendo: 

1. Na consulta <servidor> realizada no SUAP para identificar o campus de Lotação foi 

observado também no histórico funcional a existência de portaria de remoção23 entre 

campi do IFMT, bem como a data da movimentação entre o campus de origem e o 

campus de destino; 

2. Os acessos pelo mesmo usuário no mesmo dia em horários diferentes foram 

considerados como uma única atualização; 

3. Acessos que constava para identificação apenas nomenclatura de setor ou 

departamento foi realizado a identificação do órgão gerenciador por consulta de e-mail 

institucional na lista de contatos, tal situação ocorreu para 2 gerenciadores (SVC e 

CNP); 

4. Consultas realizadas pela Auditoria e demais campi Avançados que não realizam 

licitação não foram consideradas para fins de atualização, sendo desconsideradas na 

contagem. 

Foi realizado levantamento dos dados de atualização e acesso ao Cronograma de 

execução das compras compartilhadas pertinente aos anos de 2017, 2018 e 2019, conforme 

demonstrado nas Tabelas 4, 5 e 6. 

 

                                                           
22 II – Unidade Gerenciadora: trata-se do campus/Reitoria responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrentes. (Art.1º da 

IN IFMT nº 02/2019).  
23 A Remoção consiste no deslocamento do servidor no âmbito do quadro do IFMT, com ou sem mudança de 

sede.(Artigo 2º da Resolução CONSUP/IFMT nº 058, de 10 de dezembro de 2018). 
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Tabela 4 - Número de atualizações do documento Cronograma de Compras 

Compartilhadas – Ano 2017 

Ordem Gerenciador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 CBA - 2 - - - - 1 2 2 - - 2 

2 SVC 1 2 - - - - 1 1 - 1 - 1 

3 CAC 1 2 1 1 - 1 4 - - - - - 

4 BLV - 1 1 1 2 - 1 2 1 - - - 

5 PLC 1 2 - - - - 1 1 2 - 2 1 

6 CNP 1 2 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 

7 JNA - 1 4 - 1 - 1 1 1 1 - 1 

8 CFS 1 - - - - - - - - - - - 

9 ROO 1 2 1 - 3 2 1 1 3 3 - - 

10 SRS - 2 - - - - - 1 1 1 3 1 

11 VGD - 1 - - - - - - - - - - 

12 BAG - 1 - - - 1 - 1 2 - - 1 

13 PDL - - - - - - - 1 1 - - 1 

14 ALF 1 1 - - - 3 3 3 5 1 1 2 

15 RTR 7 4 1 2 12 14 5 8 14 4 3 5 

Total Atualização/Mês 14 23 8 5 18 21 19 23 33 11 10 16 

Legenda de identificação dos campi Gerenciadores*: 

1 - CBA: campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 

2 - SVC: campus São Vicente 

3 - CAC: campus Cáceres - Professor Olegário Baldo 

4 – BLV: campus Cuiabá - Bela Vista 

5 – PLC: campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste 

6 – CNP: campus Campo Novo do Parecis 

7 – JNA: campus Juína 

8 – CFS: campus Confresa 

9 – ROO: campus Rondonópolis 

10 – SRS: campus Sorriso 

11 –VGD: campus Várzea Grande 

12 –BAG: campus Barra do Garças 

13 – PDL: campus Primavera do Leste 

14 – ALF: campus Alta Floresta 

15 – RTR: Reitoria 

*Considerar essa identificação para as tabelas seguintes. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Analisando os dados do ano de 2017 constata-se que teve apenas um gerenciador 

[RTR] que atualizou o cronograma todos os meses, seguido pelos gerenciadores [ROO e ALF] 

que realizaram nove atualizações nesse período de doze meses. Outro fator que chama atenção 

é o fato de não haver nesse período um mês em que todos os gerenciadores tenham realizado 

atualizações concomitantes, sendo o maior número de participações [13] realizadas pela 

http://www.cas.ifmt.edu.br/
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maioria dos gerenciadores no mês de Fevereiro. Já os meses de menor ocorrência de 

participação foram Abril e Maio com quatro unidades gerenciadoras. Na sequência, apresenta-

se Tabela 5, com os dados referentes ao ano de 2018. 

Tabela 5 - Número de atualizações do documento Cronograma de Compras 

Compartilhadas – Ano 2018 

Ordem Gerenciador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 CBA 1 1 1 - 2 - - 2 - - - - 

2 SVC - - - 2 - - 1 - 1 - 1 - 

3 CAC - - - 1 - - - 1 - - - - 

4 BLV - - - 1 - - - 1 - 1 - - 

5 PLC - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 

6 CNP - - - 1 1 1 - 2 3 2 1 - 

7 JNA - 1 - 1 - - - 1 2 - - - 

8 CFS - 2 1 - 2 3 1 - - - - - 

9 ROO 2 1 - 1 1 - - 3 1 1 1 1 

10 SRS 1 1 - 2 - - - 1 - 1 - - 

11 VGD - - - 1 - - - - - - - - 

12 BAG - - - 2 - - 1 - - 1 2 1 

13 PDL - - - - - - - - - - - - 

14 ALF - - 1 - - 1 - - - 1 - - 

15 RTR - 1 - 5 1 - 1 2 - 2 1 2 

Total Atualização/Mês 4 7 3 18 8 5 5 14 8 9 6 4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em 2018 considerando o contexto individual destaca-se a unidade gerenciadora [ROO] 

que realizou atualização em nove meses do ano de 2018, enquanto que a unidade gerenciadora 

[PDL] não realizou nenhuma atualização no decorrer do ano. Levando em consideração o 

contexto coletivo das 15 unidades gerenciadoras, observa-se que o mês que teve maior número 

de participação [11] e atualizações [18] foi no mês de Abril. Já os meses de menor número de 

participação foram Janeiro, Março, Junho e Dezembro, com a participação de três unidades 

gerenciadoras por mês. 

Para fechar o período dos 03 anos de dados coletados apresenta-se a Tabela 6 referente 

ao número de atualizações realizadas em 2019.  
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Tabela 6 - Número de atualizações do documento Cronograma de Compras 

Compartilhadas – Ano 2019 

Ordem Gerenciador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 CBA - 1 - - 1 - - 3 - - 4 - 

2 SVC - - - - 3 - - 3 - 1 - 1 

3 CAC - - - - 1 - - 1 - - - - 

4 BLV - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

5 PLC - - - - 3 - 1 2 2 3 1 - 

6 CNP 1 2 - - 3 1 - 2 - 2 1 1 

7 JNA - - 2 1 1 1 - 1 - 1 - 2 

8 CFS - 1 - 1 1 2 - 2 1 1 - - 

9 ROO - - 1 - 1 - 1 1   1 - 

10 SRS - - - 1 2 - 1 2 5 3 3 - 

11 VGD - - - - - - - - - - - - 

12 BAG - - - - - - - 1 - 1 1 - 

13 PDL - - - - 1 - 1 1 - - - - 

14 ALF - - 1 2 2 1 1 7 - 1 - - 

15 RTR - 3 - - 4 - 2 2 - - 2 - 

Total Atualização/Mês 1 8 5 6 23 5 7 29 8 13 13 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Observa-se que no ano de 2019 o contexto individual que se destaca é a unidade 

gerenciadora [CNP] com atualizações em oito meses do ano, em oposição à unidade 

gerenciadora [VGD] que não realizou atualizações nesse período. E ao analisar o contexto 

coletivo, o mês com maior número de participações [14] e atualizações [29] foi Agosto, e o 

mês de oposição a esse cenário foi Janeiro com o menor número de participações [1] e 

atualizações [1]. 

 No Quadro 23, apresenta-se, um resumo dos principais pontos a serem destacados de 

acordo com análise realizada para fins comparativos dos três anos [2017, 2018 e 2019]. 
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Quadro 23 -  Resumo do contexto individual e coletivo do Cronograma de Execução das 

Compras Compartilhada 

 

CONTEXTO INDIVIDUAL 

ANO 2017 ANO 2018 2019 ANO 2017 ANO 2018 2019 

Quant de 

Atualização  (> 

nº Mês) 

Quant de 

Atualização  (> 

nº Mês) 

Quant de 

Atualização  (> 

nº Mês) 

Quant de 

Atualização  

(< nº Mês) 

Quant de 

Atualização  

(< nº Mês) 

Quant de 

Atualização 

 (< nº Mês) 

12 [RTR] 9 [ROO] 8 [CNP] 1 [CFS] 0 [PDL] 0 [VGD] 
 

CONTEXTO COLETIVO 
 

ANO 2017 ANO 2018 ANO 2019 ANO 2017 ANO 2018 ANO 2019 

Maior nº 

Participação 

(Gerenciador) 

Maior nº 

Participação 

(Gerenciador) 

Maior nº 

Participação 

(Gerenciador) 

Menor nº 

Participação 

(Gerenciador) 

Menor nº 

Participação 

(Gerenciador) 

Menor nº 

Participação 

(Gerenciador) 

13 [FEV] 11 [ABR] 14 [AGO] 
4 [ABRI, 

MAI] 

3 [JAN,  MAR, 

JUN, DEZ] 
1 [JAN] 

Quant de 

Atualização  (> 

nº/ Mês) 

Quant de 

Atualização  (> 

nº/ Mês) 

Quant de 

Atualização  (> 

nº Mês) 

Quant de 

Atualização  

(< nº Mês) 

Quant de 

Atualização  

(< nº Mês) 

Quant de 

Atualização  

(< nº Mês) 

33[SET] 18 [ABR] 29 [AGO] 5 [ABR] 3 [MAR] 1 [JAN] 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No contexto individual foram considerados os resultados de cada unidade gerenciadora 

[do total das 15 unidades] selecionando o de maior representatividade de acordo com o período 

analisado [2017, 2018 e 2019]. Identificou-se um decréscimo [12, 9 e 8] no número de meses 

que se efetuou atualização do cronograma, respectivamente aos períodos analisados. E quanto 

ao número de meses de menor incidência de atualização do cronograma, considerando o 

período de 12 meses, percebe-se que em 2017 teve unidade gerenciadora que atualizou a 

planilha uma única vez e nos anos seguintes [2018 e 2019] esse número chega a zerar, ou seja, 

existe unidade que simplesmente não atualizou.  

No contexto coletivo identifica-se que atualizar mensalmente as informações do 

cronograma de execução não representa uma ação homogênea dos gerenciadores em sua 

totalidade, como preconiza a normativa interna. Verifica-se também uma queda no número de 

atualizações realizadas mensalmente no decorrer dos anos, sendo mais expressiva a queda no 

ano de 2018 [18]. E em relação ao número de meses de menor incidência de atualização do 

cronograma também apresenta resultados [5, 3 e 1] não desejáveis, pois o ideal seria apresentar 

um crescimento na ação de atualizar mensalmente. 

No dia 10 de junho de 2020, a Diretoria de Administração enviou e-mail para o Fórum 

das Compras Compartilhadas (FORCOMPRAS) e Conselho de Administração e Planejamento 

(COPLAN) do IFMT solicitando atualização do Cronograma Compras Compartilhadas. Com 
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intuito de identificar quais unidades gerenciadoras realizou a atualização procedeu-se a 

consulta ao documento em 09 de julho de 2020, observando as informações constantes na 

coluna <Data da última atualização>. Coluna essa que deve ser preenchida pela unidade 

gerenciadora para que os demais campi possam ter ciência de que as informações constantes 

no documento são atuais e assim avaliar o seu planejamento local. 

Partindo dos registros constantes na coluna <Data da última atualização> obteve-se os 

registros constantes no Quadro 24. 

Quadro 24 - Transcrição do campo <data da última atualização> - Documento 

Cronograma 

Gerenciador 

Data da solicitação de atualização 10/06/2020 

Dados da coluna <Data da última atualização> registrada no 

Documento (Coleta em 09/07/2020) 

CBA 22/06/2020; e  01/11/2019 

SVC 22/08/2019; 23/08/2019; 09/04/2019; 28/05/2019; e 11/12/2019. 

CAC 28/08/2019; 13/05/2019; e 11/04/2018. 

BLV 27/08/2019; 18/09/2017; e 13/03/2019. 

PLC 10/06/2020 

CNP 06/03/2020 

JNA 10/06/2020; e 21/05/2019 

CFS 06/03/2020 

ROO 08/06/2020 

SRS 19/06/2020 

VGD Não consta preenchimento nessa coluna. 

BAG 15/06/2020 

PDL 22/08/2019 

ALF 08/06/2020 

RTR 11/03/2020 

Fonte: Elaborado pela autora com base no documento coletado. 

Algumas considerações e percepções da análise realizada por essa pesquisadora em 

relação ao momento da exploração do documento na íntegra para construção do Quadro 24, 

sendo: 

1. Como existe unidade gerenciadora com a responsabilidade de licitar mais de 

um objeto, constatou-se a existência do preenchimento da coluna com datas 

diferentes de atualização, e justificando aparecer mais de um período 

registrado por unidade gerenciadora; 

2. Não foi considerado para os dados apresentados a possibilidade que talvez os 

processos que não constam atualização recente ocorram porque estão 

homologados e vigente, porém não se descarta as possibilidades de tal fato; 

3. Teve um gerenciador que atualizou o cronograma antes da solicitação, 

demonstrando total atenção ao artigo 18 da IN 02/2019/IFMT que estabelece 
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que " As unidades deverão atualizar as informações do cronograma de 

execução até o quinto dia útil de cada mês."  

4. O contraponto à situação relatada anteriormente foi de um gerenciador que 

está em branco o preenchimento da coluna <Data da última atualização> 

demonstrando que até o presente momento a unidade não registrou 

informações. 

5. Observa-se que tem objeto que a última atualização aconteceu no ano de 2017; 

6. Outra situação para repensar é o fato de existir preenchimento na coluna <Data 

da última atualização> atendendo à solicitação da DADM, porém não consta 

nenhum registro de informações no quadrante <Licitações Atuais> como, por 

exemplo: Data de início /Abertura de Processo; Número do Processo no 

SUAP; Número da IRP; Número do Pregão; Data do lançamento da IRP; Data 

do envio para Parecer Jurídico; Data da Publicação da Licitação; Data da 

Homologação e Observação. Sem o preenchimento do mínimo possível de 

informações desse quadrante compromete o saber do andamento do 

procedimento licitatório. Ou por outro lado pode significar que nada foi feito 

até o momento, essas suposições não é o ideal e gera insegurança e se for esse 

motivo deveria registrar algo na coluna <Observações>; 

7. A própria unidade (DADM) que solicitou as demais proceder com a 

atualização com base no regulamento não efetuou tal ação; 

8. Na exploração do documento, chamou atenção, um objeto específico <locação 

de ônibus> que teve o vencimento da licitação anterior em 26/09/2017 e no 

quadrante Licitações Atuais consta a palavra <retirar>, porém na sequência 

na coluna Observação consta <campus verificar possibilidade de 

prosseguimento no processo (iniciar em 2020 ou passar para outro campus) > 

sendo a data da última atualização em 21/11/2019. 

9. Existe no documento dados que poderiam ser detalhados em um nível maior, 

porém, essas constatações apresentadas atingiu o objetivo da coleta que é 

proporcionar um panorama atual e suficiente do principal instrumento 

utilizado pela instituição pesquisada, evitando assim uma análise maçante e 

cansativa.  

Essa aparente desconformidade entre os gerenciadores pode ocasionar uma 

insegurança em relação à atualidade de todas as informações registradas no documento, já que 
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é notória a existência de gerenciador que ignora essa ação, comprometendo o esforço daqueles 

que efetuam as atualizações, e consequentemente prejudicando a tomada de decisão dos 

gestores que carecem de informações fidedignas da real situação do procedimento licitatório. 

5.1.3 Relatório: Levantamento do perfil de governança do IFMT no ano de 2018 

O Tribunal de Contas da União vem realizando, sistematicamente, levantamentos para 

conhecer melhor a situação da governança no setor público e apresentando as notas em gráfico 

tipo radar, variando de 0 (0%) a 1 (100%) sendo que os dados da instituição investigada 

(IFMT) são enfatizados em azul (BRASIL, 2018f). 

Antes de apresentar os resultados do levantamento faz-se necessário realizar alguns 

esclarecimentos para melhor compreensão sobre os dados coletados pelo TCU, sendo: 

1. O trabalho se desenvolveu em duas etapas. Na primeira houve a validação dos 

questionários, e na segunda fase foram obtidas respostas válidas de 498 

organizações por meio de questionários autoavaliativos, com respostas suportadas 

em evidências referenciadas e graduadas de 0 a 1, sendo 0 o valor que denota o nível 

mínimo de capacidade e 1, o nível máximo (BRASIL, 2018h); 

2. O questionário foi elaborado com o intuito de colher informações da forma mais 

próxima possível à realidade. Por esse motivo as questões apresentadas não 

possuem uma escala ou forma única. De tal modo, para que fosse feita uma análise 

estatística das respostas, objetivando calcular um índice ao final, foram executados 

procedimentos para que as respostas envolvidas no cálculo estivessem em uma 

mesma escala de valores, qual seja um número real entre zero e um (BRASIL, 

2018h, p.125). O questionário apresenta a atribuição de valores de acordo com a 

resposta, conforme demonstrado no Quadro 25; 

3. Para apresentar os dados de forma mais clara, optou-se por categorizar as respostas, 

conforme Quadro 26, em quatro ‘estágios de capacidade’: inexpressivo, iniciando, 

intermediário e aprimorado. (BRASIL, 2018i, p.2); 

4. Para o cálculo dos diversos agregadores (ex: iGG; iGovTI; iGovContrat; 

iGovPessoas), foi utilizado o método estatístico Análise de Componentes 

Principais (PCA), e os pesos calculados por regressão linear múltipla ((BRASIL, 

2018i, p. 4); 

5. Apresenta-se um recorte, no Quadro 28, sobre os agregadores que formam as 

práticas e índices para uma melhor compreensão da metodologia utilizada, bem 

como dos gráficos a serem apresentados para análise. 
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Quadro 25 - Valores atribuídos em função da adoção de práticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apêndice VII. Brasil (2018h, p. 125). 

. 

O Quadro 26 mostra como interpretar o perfil de acordo com a categorização das 

respostas nos estágios de capacidade, cujos valores limítrofes foram definidos da seguinte 

forma: 

Quadro 26 - Níveis de capacidade em Governança ou Gestão 
 ESTÁGIOS INTERVALOS 

INICIAL 
Inexpressivo 0 a 14,99% 

Iniciando 15 a 39,99% 

INTERMEDIÁRIO 40 a 69,99% 

APRIMORADO 70 a 100% 
Fonte: Brasil (2018i, p. 3). 

Os estágios (Inicial, Intermediário, Aprimorado) demonstrados acima servem para 

evidenciar o grau de maturidade da prática de governança na área avaliada. 

As categorias inexpressivo e iniciando são apresentadas juntas com cores 

avermelhadas, representando o conceito de capacidade INICIAL, ou seja, todos os 

casos em que o controle não é adotado de maneira muito significativa, onde é muito 

provável que o risco residual que o controle pretendia mitigar ainda seja 

relevante.(BRASIL, 2018i, p.3). 

 

O TCU ao sistematizar um diagnóstico sobre governança em organizações públicas 

federais pode identificar os pontos mais vulneráveis da Administração Pública (BRASIL, 

2018f). O relatório24 individual de autoavaliação considerou quatro levantamentos de 

governança, sendo:  

 

1. Gestão de Pessoas; 

2. Gestão de Tecnologia da Informação; 

3. Contratações; e 

4. Governança Pública. 

                                                           
24 Trata-se de relatório de acompanhamento, com o objetivo de medir, em 2018, a capacidade de governança e 

gestão das organizações públicas federais. 

 

Resposta Significado Valor 

1 Não prevê adotar a prática 0,0 

2 Pretende adotar a prática 0,1 

3 Elaborou plano de ação para adotar a prática 0,2 

4 Adota parcialmente a prática 0,4 

5 Adota integralmente a prática 1,0 
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No Quadro 27, apresenta-se um resumo da autoavaliação do IFMT de acordo com cada 

indicador analisado em relação ao fator Governança (BRASIL, 2018f). 

Quadro 27 - Resumo da autoavaliação do IFMT 

Indicador Valor 

iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) 46% 

iGovPub (índice de governança pública) 66% 

iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) 48% 

iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas) 30% 

iGovTI (índice de governança e gestão de TI) 62% 

iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI) 51% 

iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações) 49% 

iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) 35% 

Fonte: Adaptado relatório individual da autoavaliação IFMT. Brasil (2018f, p. 3) 

Devido ao grande volume de informações e dados serão apresentadas e comentadas 

apenas as questões relacionadas diretamente à temática em estudo. Posto isso, destaca-se no 

Quadro 27 dois índices sendo índice de governança e gestão de contratações 

(49%/intermediário) e índice de capacidade em gestão de contratações (35%/iniciando), pois 

dentre os oito (8) indicadores analisados do IFMT ambos estão entre os menores índices de 

resultados obtidos pela instituição demonstrando uma evidente fragilidade. 

Além do resumo dos resultados obtidos pela instituição investigada julga-se importante 

detalhar outros dados específicos e relevantes para compor o contexto dessa pesquisa, de 

acordo com o Quadro 28, que demonstra um recorte dos agregadores aplicados para obtenção 

dos resultados apresentados na Figura 25 e 26. 

Quadro 28 - Recorte dos agregadores que formam as práticas e índices 

Agregador/Capacidade Questões/subquestões resumidas pelo agregador 

2110. Gerir os riscos da organização 2111 2112 2113 

2130. Promover a gestão estratégica  2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 

4330. Gerir riscos em contratações 4331 4332 

GestContrat  4341 4342 

Pessoas 4121B 4122B 4123C 4131B 4151B 4172B 

RiscoContr  4331 4332 2111 2112 

iGestContrat Pessoas Processos RiscoContr GestContrat 

iGovContrat  GovContrat iGestContrat 

Fonte: TCU. Brasil (2018i, p.5). 
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O Índice de Governança e Gestão das Contratações (IGovContrat) avalia a existência 

de atividades coordenadas para implementar diretrizes de governança nessa área, sendo uma 

das questões consideradas para a construção do índice a existência de gestão de riscos, 

incluindo a análise dos riscos das contratações relevantes (BRASIL, 2018g). 

Na sequência a Figura 26 demonstra o resultado para o índice governança e gestão 

em contratações do IFMT. 

Figura 26 - Resultado para índice de governança e gestão em contratações (iGovContrat) 

 

Fonte: Relatório individual de autoavaliação IFMT. Brasil (2018f, p. 14). 

 

Dentre os resultados do IFMT para índice de governança e gestão em contratações 

exibidos nesse gráfico chama-se atenção para dois resultados apresentados, sendo para o 

RiscoContr (capacidade em gestão de riscos nas contratações) e a questão 2138 (à alta 

administração monitora o desempenho da gestão de contratações) que para ambas resultou em 

inexpressivo. Sendo que essa classificação decorre do fato que tais respostas declaram a 

inexistência da prática proposta. 

Para a capacidade em gestão de contratações são considerados os índices: Pessoas, 

Processos, RiscoContr e GestContrat conforme resultados demonstrados na Figura 27 

(detalhamento para os quatro índices) e no Quadro 29 (Análise resumida da capacidade em 

gestão de contratações). 
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Figura 27 - Resultado para Pessoas, Processos, RiscoContr e GestContrat 

 

Fonte: Relatório individual de autoavaliação IFMT. Brasil (2018f, p. 15). 

 No Quadro 29 apresenta-se um resumo do resultado da análise quanto à capacidade 

em gestão de contratações. 

Quadro 29 - Análise resumida da capacidade em gestão de contratações 

Índice Tem como objetivo medir Resultado 

Pessoas25 A capacidade de gestão de pessoas em contratações Inexpressivo (0 a 14,9%). 

Processos A capacidade de gestão de processos de contratação Aprimorado  (70 a 100%) 

RiscoContr A capacidade em gestão de riscos nas contratações Inexpressivo (0 a 14,9%) 

GestContrat A capacidade em gestão de contratos Intermediário (40 a 69,9%) 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Relatório individual de autoavaliação IFMT. 

As questões 2111 (o modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido) e 

2112 (os riscos considerados críticos para a organização são geridos), apesar de tratarem de 

governança pública, foram incorporadas nesse índice para melhor compreensão dos resultados 

na gestão dos riscos em contratações. As questões 4331 e 4332 (gerir riscos em contratações) 

trataram da gestão de riscos realizada em cada contratação, usando como referência o art. 20 

da seção III da IN-Seges/MP 5/201726 que trata do planejamento da contratação (BRASIL, 

2018g). 

                                                           
25 87. Não há boa gestão de pessoas (seleção, alocação, capacitação, gestões de desempenho e de incentivos) sem 

planejamento adequado da força de trabalho, já que esse é o processo pelo qual são identificadas eventuais lacunas 

qualitativas e quantitativas entre o pessoal existente e o necessário para a consecução da estratégia organizacional, 

bem como pelo qual se organizam as ações adequadas para atender às necessidades atuais e futuras identificadas 

no âmbito da organização. (BRASIL, 2018h, p. 25). 
26 Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas: 

I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e  III - Termo de Referência ou Projeto Básico. 
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Após conhecer o perfil de governança e gestão das contratações da instituição de ensino 

IFMT sob a ótica da autoavaliação e metodologias estabelecidas pelo TCU, aborda-se na 

próxima seção os riscos identificados pela análise de conteúdo dos documentos internos 

discutidos anteriormente. 

5.1.4  Riscos identificados pela análise documental 

Com base na análise documental (Política de Gestão de Riscos, Cronograma e 

Relatório de levantamento do perfil de governança do IFMT) foi possível identificar os 

seguintes riscos que podem expor a instituição a resultados indesejados, sendo: 

1. Comunicação; 

2. Monitoramento; 

3. Ausência de uniformidade nas ações entre as unidades; 

4. Falta expressar diretamente os critérios para distribuição dos objetos a serem licitados, 

essa ausência pode ocasionar um desequilíbrio entre as quantidades de objetos por 

unidade gerenciadora ocasionando uma sobrecarga e atrasos na homologação; 

5. O resultado do perfil da instituição ser inexpressivo (%) quanto a capacidade de gestão 

de riscos nas contratações;  

6. À alta administração apresenta resultado inexpressivo (%) quanto ao monitoramento 

do desempenho da gestão de contratações; 

7. iGovContrat(índice de governança e gestão de contratações) 49% 

8. iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) 35%; 

9. Planejamento inadequado da força de trabalho demonstrado pelo resultado do índice, 

Pessoas, como estágio inicial.  

Após conhecer os riscos identificados pela análise documental expõem-se na próxima 

seção os resultados alcançados com o questionário (estruturado) que teve como objetivo 

validar o diagnóstico do problema e conhecer a percepção dos servidores lotados na Diretoria 

de Administração da Reitoria do IFMT sobre probabilidade e impacto para cada causa 

identificada.  
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5.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO A DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO (DADM)    

Na etapa (análise do problema) realizada para o diagnóstico identificou-se diversas 

causas, por meio do diagrama de causa e efeito, ao analisar um processo licitatório 

(Modalidade pregão eletrônico) que ocasiona como efeito atrasos na disponibilização de uma 

ata de registro de preço. Slack et al. (2010) indicam que, diagrama de causa e efeito, é uma 

técnica utilizada para o gerenciamento e controle, e principalmente para auxiliar na pesquisa e 

descoberta de causas de problemas encontrados nas organizações. 

As vinte e quatro causas identificadas de acordo com seus respectivos critérios estão 

relacionadas no Quadro 30. 

Quadro 30 - Relação das causas identificadas por critério 

CRITÉRIO CAUSA 

C1 – TIC 

1. Desconhecimento da operacionalização sistema 

2. Ausência Internet 

3. Problemas de infraestrutura 

4. Ausência Energia Elétrica 

C2 - PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO 

5. Não assinatura ARP (Licitante) 

6. Atraso na assinatura ARP (Licitante) 

7. Licitação fracassada/Deserta (Licitante) 

8. Cláusulas Restritivas em excesso (Licitante) 

9. Inabilitação Jurídica 

10. Impugnação de Edital (Fase Recursal) 

11. Recurso contra a proposta vencedora (Fase Recursal 

C3 - FORNECEDOR 

12. Desinteresse em participar Licitação 

13. Exigências de habilitação (Documentação) 

14. Venda com recebimento Postecipada 

15. Burocracia 

C4 - PESSOAL 

16. Número Insuficiente 

17. Afastamentos 

18. Inexperiência 

19. Falta de capacitação 

C5 - OBJETO 

20. Análise Técnica 

21. Localidade de execução/entrega 

22. Esclarecimentos Objeto (Especificação fragilizada/incompleta) 

23. Cancelamento do item (Especificação fragilizada/incompleta) 

24. Atraso no envio da ata de registro de preço (ARP) assinada 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Lembrando que se utilizou como base as causas [24] identificadas na fase de 

diagnóstico por meio do Diagrama de Causa e Efeito para elaboração do questionário a ser 

aplicado. 
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Diante desse contexto aplicou-se o questionário estruturado (Apêndice A) com o 

objetivo de confirmar o levantamento dessas causas e conhecer a perspectiva dos servidores 

lotados na Diretoria de Administração da reitoria do IFMT sobre probabilidade e impacto27 

relacionados aos cinco critérios (Tecnologia da Informação e Comunicação; Procedimento 

Licitatório; Fornecedor; Pessoal; e Objeto). Teve-se como pesquisados: Diretor de 

Administração; Chefe do Departamento de Aquisições e Contratos (DAC); Coordenador Geral 

de Compras; Coordenador de Contratos e Convênios; e Coordenador de Licitações. 

As entrevistas estruturadas ou semiestruturadas são classificadas pela Norma ISO 

31010 como uma técnica fortemente aplicável para identificação de riscos. É um meio de 

fornecer as entradas para o processo de avaliação de riscos, em uma entrevista estruturada, “os 

entrevistados são solicitados individualmente a responder um conjunto de questões pré-

elaboradas que constam de um roteiro de instruções e que incentivam o entrevistado a ver uma 

situação a partir de uma perspectiva diferente e assim identificar os riscos a partir dessa 

perspectiva.” (ABNT, 2012, p. 25). 

As questões deveriam ser respondidas com base na escala do Quadro 31, informando 

o peso de acordo com a perspectiva de probabilidade e impacto para cada critério apresentado. 

Sendo que essa tabela de classificação de riscos é a utilizada na Política de Gestão de Riscos 

aprovada no âmbito do IFMT.  

Quadro 31 - Escala de classificação de riscos no IFMT 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

1 MUITO BAIXA  MUITO BAIXO  

2 BAIXA  BAIXO 

3 MÉDIO MÉDIO 

4 ALTA ALTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

Fonte: Adaptada da política de Gestão de Risco  (IFMT, 2018a). 

De acordo com a Política de Gestão de Risco do IFMT, o risco pode ser considerado 

de nível extremo (15-25), alto (8-12), médio (3-6) ou baixo (1-2) a depender do peso atribuído 

à probabilidade e ao impacto que multiplicados irá resultar no que se chama nível de risco 

(IFMT, 2018b). Apresenta-se, no Quadro 32, um resumo das perspectivas de nível de risco por 

entrevistado obtidas em relação as vinte e quatro causas apontadas e de acordo com a indicação 

dos pesos para cada questão. 

 

                                                           
27 A probabilidade representa a chance de algo acontecer enquanto que o impacto é o resultado de um evento que 

afeta os objetivos com a combinação de ambas temos o risco. 
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Quadro 32 - Resumo das perspectivas do nível do risco por entrevistado 

NÍVEL DO RISCO E1 E2 E3 E4 E5 

Extremo ( 15 - 25) 4 3 11 14 12 

Alto ( 8 -12) 7 6 12 6 2 

Médio ( 3 - 6) 9 8 1 2 7 

Baixo ( 1 - 2) 4 7 0 2 3 

Total de causas 24 24 24 24 24 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Em relação as 24 causas apresentadas, de acordo com suas perspectivas, dois dos cinco 

entrevistados concentraram a maioria das causas [9,8], como riscos de nível Médio, um dos 

entrevistados como riscos de nível Alto [12] e os outros dois entrevistados como causas de 

riscos Extremos [14,12]. 

Observa-se que cada especialista possui atribuições distintas entre si, ocupando cargos 

de Diretor de Administração, Chefe do Departamento de Aquisições e Contratos, Coordenador 

de Compras, Coordenador de Licitações e Coordenador de Contratos. E consequentemente as 

atividades desenvolvidas não são idênticas, possuindo em comum o objetivo institucional de 

disponibilizar uma ata de registro de preço para contratação dentro do prazo, e suas ações 

somadas, contribuem para atingir tal objetivo. 

 Tal distinção os caracteriza como especialistas com habilidades e conhecimentos 

práticos em uma determinada etapa do processo de contratação, ou seja, cada especialista 

participa e vivência ocorrências diferentes no transcorrer do processo da contratação e assim 

é compreensível possuírem percepções diferentes entre si para o mesmo risco analisado. 

Na sequência apresenta-se o detalhamento das causas de acordo com a perspectiva do 

nível do risco por entrevistado da DADM por meio do Quadro 33.  

Quadro 33 - Detalhamento das causas de acordo com a perspectiva do nível do risco por 

entrevistado 

NÍVEL DO RISCO 
Entrev

istados 
Extremo Alto Médio Baixo 

E1 

Não assinatura ARP 

(Licitante) 

Licitação 

fracassada/Deserta 

(Licitante) 

Desconhecimento 

operacionalização 

sistema 

Ausência Internet 

Atraso na assinatura ARP 

(Licitante) 

Número Insuficiente 

servidores 

Cláusulas Restritivas 

em excesso 

(Licitante) 

Problemas 

infraestrutura 

Venda com recebimento 

Postecipada 

Falta de capacitação Inabilitação Jurídica Ausência Energia 

Elétrica 

Análise Técnica 

Impugnação de Edital 

(Fase Recursal) 

Esclarecimentos Objeto 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) 

Localidade de 

execução/entrega 

Recurso contra a 

proposta vencedora 

(Fase Recursal) 

Exigências de 

habilitação 

(Documentação) 
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NÍVEL DO RISCO 
Entrev

istados 
Extremo Alto Médio Baixo 

Cancelamento do item 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) 

Desinteresse em 

participar Licitação 

 

Atraso no envio da ata 

de registro de preço 

(ARP) assinada 

Burocracia  

Afastamentos 

Inexperiência 

E2 

Ausência Internet Não assinatura ARP 

(Licitante) 

Desconhecimento da 

operacionalização 

sistema 

Licitação 

fracassada/Desert

a (Licitante) 

Problemas infraestrutura Atraso na assinatura 

ARP (Licitante) 

Cláusulas Restritivas 

em excesso 

(Licitante) 

Exigências de 

habilitação 

(Documentação) 

Ausência Energia 

Elétrica 

Recurso contra a 

proposta vencedora 

(Fase Recursal) 

Inabilitação Jurídica Venda com 

recebimento 

Postecipada 

Impugnação de Edital 

(Fase Recursal) 

Burocracia 

Desinteresse em 

participar Licitação 

Afastamentos Localidade de 

execução/entrega 

Número Insuficiente 

servidores 

Inexperiência Esclarecimentos 

Objeto 

(Especificação 

fragilizada/incom

pleta) 

Atraso no envio da ata 

de registro de preço 

(ARP) assinada 

Falta de capacitação Cancelamento do 

item 

(Especificação 

fragilizada/incom

pleta) 

Análise Técnica 

E3 

Desconhecimento 

operacionalização sistema 

Problemas 

infraestrutura 

Afastamentos 

 

Não houve riscos 

de nível baixo. 

Atraso na assinatura 

ARP (Licitante) 

Ausência Internet 
Cláusulas Restritivas 

em excesso (Licitante) 

Ausência Energia Elétrica 

Recurso contra a 

proposta vencedora 

(Fase Recursal) 

Não assinatura ARP 

(Licitante) 

Desinteresse em 

participar Licitação 

Licitação fracassada/ 

Deserta (Licitante) 

Exigências de 

habilitação 

(Documentação) 

Inabilitação Jurídica 

Venda com 

recebimento 

Postecipada 

Impugnação de Edital 

(Fase Recursal) Burocracia 

Localidade de 

execução/entrega 

Número Insuficiente 

servidores 

Esclarecimentos Objeto 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) 

Inexperiência 

Falta de capacitação 
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NÍVEL DO RISCO 
Entrev

istados 
Extremo Alto Médio Baixo 

Cancelamento do item 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) Análise Técnica 

Atraso no envio da ata de 

registro de preço (ARP) 

assinada 

------------ 

E4 

Ausência Internet Desconhecimento da 

operacionalização 

sistema 

Atraso na assinatura 

ARP (Licitante) 

Venda com 

recebimento 

Postecipada 
Problemas infraestrutura 

Ausência Energia Elétrica 
Cláusulas Restritivas 

em excesso (Licitante) 

Exigências de 

habilitação 

(Documentação) 

 

 

 

 

 

Burocracia 

 

 

 

 

 

 

 

Não assinatura ARP 

(Licitante) 

Número Insuficiente de 

servidores 

Licitação 

fracassada/Deserta 

(Licitante) 

Afastamentos 

Localidade de 

execução/entrega 

Inabilitação Jurídica Atraso no envio da ata 

de registro de preço 

(ARP) assinada 
Recurso contra a proposta 

vencedora (Fase 

Recursal) 

Desinteresse em 

participar Licitação 

Inexperiência 

Falta de capacitação 

Análise Técnica 

Esclarecimentos Objeto 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) 

Cancelamento do item 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) 

E5 

Ausência Internet 
Atraso na assinatura 

ARP (Licitante) 

Desconhecimento da 

operacionalização 

sistema 

Cláusulas 

Restritivas em 

excesso 

(Licitante) 

Problemas infraestrutura 

Recurso contra a 

proposta vencedora 

(Fase Recursal) 

Impugnação de Edital 

(Fase Recursal) 

Inabilitação 

Jurídica 

Ausência Energia Elétrica 

 

Desinteresse em 

participar Licitação 

Venda com 

recebimento 

Postecipada Não assinatura ARP 

(Licitante) 
Afastamentos 

Licitação 

fracassada/Deserta 

(Licitante) 

Localidade de 

execução/entrega 

Exigências de habilitação 

(Documentação) 

Cancelamento do 

item (Especificação 

fragilizada/incomplet

a) 

Burocracia  

Atraso no envio da 

ata de registro de 

preço (ARP) assinada 

Número Insuficiente 

servidores 

Inexperiência 

Falta de capacitação 

Análise Técnica 
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NÍVEL DO RISCO 
Entrev

istados 
Extremo Alto Médio Baixo 

Esclarecimentos Objeto 

(Especificação 

fragilizada/incompleta) 

Resumo em porcentagem da percepção do nível do risco por entrevistado 

 

NÍVEL DO RISCO E1 E2 E3 E4 E5 

Extremo ( 15 - 25) 17% 13% 46% 58% 50% 

Alto ( 8 -12) 29% 25% 50% 25% 8% 

Médio ( 3 - 6) 38% 33% 4% 8% 29% 

Baixo ( 1 - 2) 17% 29% 0% 8% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

É característica da Matriz de risco a utilização de cores para classificar e identificar 

cada nível de risco, sendo as cores verde para risco baixo, amarelo para um risco médio, laranja 

para um risco alto e vermelho para um risco extremo. Considerando essa característica para o 

processo de análise visual mais imediata adotou-se as respectivas cores citadas para ilustrar no 

Quadro 34 a perspectiva do nível do risco por entrevistado. 

Quadro 34 - Resultado da avaliação e comparativo da perspectiva do nível de risco por 

entrevistado  

Perspectiva do nível do risco por entrevistado 

C1. TIC (TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) 
E1 E2 E3 E4 E5 

1. Desconhecimento operacionalização de 

sistemas 
Médio Médio Extremo Alto Médio 

2. Ausência Internet Baixo Extremo Extremo Extremo Extremo 

3. Problemas de infraestrutura Baixo Extremo Alto Extremo Extremo 

4. Ausência Energia Elétrica Baixo Extremo Extremo Extremo Extremo 

C2. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E1 E2 E3 E4 E5 

5. Não assinatura de Ata de Registro de 

Preço (Licitante) 
Extremo Alto Extremo Extremo Extremo 

6. Atraso na assinatura ARP (Licitante) Extremo Alto Alto Médio Alto 

7. Licitação fracassada/Deserta (Licitante) Alto Baixo Extremo Extremo Extremo 

8. Cláusulas Restritivas em excesso 

(Licitante) 
Médio Médio Alto Alto Baixo 

9. Inabilitação Jurídica Médio Médio Extremo Extremo Baixo 

10. Impugnação de Edital (Fase Recursal) Médio Médio Extremo Extremo Médio 

11. Recurso contra a proposta vencedora 

(Fase Recursal) 
Médio Alto Alto Extremo Alto 

C3. FORNECEDOR E1 E2 E3 E4 E5 

12. Desinteresse em participar Licitação Médio Alto Alto Extremo Médio 

13. Exigências de habilitação 

(Documentação) 
Baixo Baixo Alto Médio Extremo 

14. Venda com recebimento Postecipada Extremo Baixo Alto Baixo Baixo 

15. Burocracia Médio Baixo Alto Baixo Extremo 
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Perspectiva do nível do risco por entrevistado 

C4. PESSOAL E1 E2 E3 E4 E5 

16. Número Insuficiente Alto Alto Alto Alto Extremo 

17. Afastamentos Médio Médio Médio Alto Médio 

18. Inexperiência Médio Médio Alto Extremo Extremo 

19. Falta de capacitação Alto Médio Alto Extremo Extremo 

C5. OBJETO E1 E2 E3 E4 E5 

20. Análise Técnica Alto Médio Alto Extremo Extremo 

21. Localidade de execução/entrega Alto Baixo Extremo Alto Médio 

22. Esclarecimentos Objeto (Especificação 

fragilizada/ incompleta) 
Extremo Baixo Extremo Extremo Extremo 

23. Cancelamento do item (Especificação 

fragilizada/incompleta) 
Alto Baixo Extremo Extremo Médio 

24. Atraso no envio da ata de registro de 

preço (ARP) assinada 
Alto Alto Extremo Alto Médio 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Depreende-se que não houve unanimidade entre os entrevistados em relação ao número 

de causas por nível de risco apresentado no resumo comparativo das perspectivas. Existindo 

uma proximidade em relação ao número de causas enquadradas por nível de risco entre três 

entrevistados por nível. Analisando o panorama apresentado verifica-se que teve um 

entrevistado que não classificou causas com nível baixo. 

No final do questionário aplicado deixou em aberto um campo com a possibilidade do 

entrevistado registrar uma manifestação, caso necessário, sobre os cincos critérios analisados. 

Na sequência apresenta-se a transcrição literal das manifestações conforme os preenchimentos 

realizados. 

O primeiro critério aborda causas relacionadas à Tecnologia da Informação e 

Comunicação, registrou-se que “o cenário tecnológico deve possuir condições mínimas e 

estáveis, a falta do mesmo prejudica consideravelmente o início, meio e fim da atividade 

proposta (aquisição pública por meio de Pregão eletrônico)”. 

O segundo critério engloba causas ligadas a procedimento licitatório dentre elas a ‘não 

assinatura de ata de registro de preço pelo licitante’ que seria a desistência do fornecedor 

vencedor após todos os trâmites procedimentais. Abaixo o relato textual em relação a esse 

critério. 

Referente a licitante desistir após o processo, prejudica muito ao nível de ser 

necessário o novo lançamento do edital, frustrando o planejamento da aquisição, 

assim a necessidade de punição rápida e eficaz evitaria empresas ruins a 

participarem.”  

 

O terceiro critério reúne causas com origens no fornecedor dentre essas destacou-se a 

burocracia comentando-se que: 

Na questão da burocracia ela atinge todos os níveis do processo, pois o sistema deve 

ser mais exigido, você necessita de mais recurso humano com exímia qualificação e 

retira diversas empresas de participar pelo arcabouço documental necessário, um 
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ponto positivo atual foi o SICAF 100%, porém o acesso dele ainda deve ser 

facilitado, ampliando a quantidade de empresa habilitadas. 

O critério 4 aborda causas ligadas a pessoal e nesse quesito relatou-se que “essa 

necessidade de recurso humano com o atual cenário de desvalorização e desmonte da máquina 

pública faz com que qualquer movimento de pessoal com qualquer justificativa atrase o 

planejamento e execução das aquisições necessárias”.  No IFMT a movimentação de 

servidores poderá ocorrer por remoção, redistribuição, cessão, exercício provisório e 

colaboração técnica.  

E por último o critério 5 que trata causas com origens no objeto tendo destaque a análise 

técnica que pela transcrição abaixo é fundamental para o sucesso de qualquer processo 

licitatório. 

No que tange o objeto, a análise técnica duma descrição objetiva e clara daquilo que 

a instituição busca é fundamental para o sucesso de qualquer aquisição realizada 

através de processo licitatório. Primeiro ponto a ser alterado é a compilação de todo 

arcabouço jurídico retirando todo a burocracia desnecessária para a aquisição e 

exigindo mais um planejamento das aquisições, o porquê e a sua finalidade e o 

alcance de qual objetivo. Fazendo isso diversos item proposto no formulário deixa 

até de existir como análise. (Entrevistado 5). 

   

Após as contribuições manifestadas e os resultados gerais por entrevistado identificou-

se a necessidade de realizar uma nova coleta de dados para obter a percepção coletiva da 

Diretoria de Administração, e por meio de uma discussão em grupo analisar as causas e seus 

controles atuais com base na Política de gestão de risco da instituição IFMT. Apresenta-se na 

próxima seção os resultados obtidos por meio do consenso de opiniões. 

5.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES 

ATUAIS 

Com o objetivo de obter o consenso dos especialistas quanto à Probabilidade e Impacto 

com base na Matriz de Risco utilizada pela instituição, bem como identificar os controles 

atuais para as vinte e quatro causas validadas realizou-se uma discussão em grupo com um 

roteiro pré estabelecido conforme Apêndice B. 

Esse grupo da DADM é composto pelo Diretor de Administração, Chefe do 

Departamento de Aquisições e Contratos, Coordenador Geral de Compras, Coordenador de 

Contratos e Convênios e Coordenador de Licitações que atuam na Reitoria do IFMT. Iniciou-

se realizando uma breve apresentação ao grupo informando sobre: 

 Objetivo da pesquisa: Desenvolver um procedimento sistemático para o 

gerenciamento de riscos no processo de compras de uma autarquia federal de 

ensino. 
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 Ressalva quanto ao uso das informações para fins acadêmicos e científicos; 

 Objetivo da coleta de dados: Obter o consenso dos especialistas quanto à 

Probabilidade e Impacto com base na Matriz de Risco utilizada pela 

instituição, bem como identificar os controles atuais para as causas validadas; 

 Introdução e contextualização do problema investigado com apresentação 

dos conceitos principais (Probabilidade, Impacto, Controle e Risco) para 

melhor entendimento do grupo no julgamento das questões a serem 

analisadas; 

 Origem do diagnóstico do problema por meio da apresentação do Diagrama 

de Causa e Efeito com as vinte e quatro (24) causas identificadas em um 

processo licitatório (Modalidade pregão eletrônico) que ocasiona como 

consequência atrasos na disponibilização de uma ata de registro de preço; 

 Quais os parâmetros a serem utilizados para o julgamento das questões a 

serem discutidas, estando em conformidade com a Política de Gestão de 

Risco do IFMT, com base nas escalas de classificação estabelecidas para 

Probabilidade, Impacto e Controle. 

Após essa explanação, iniciou-se a discussão em grupo para análise da criticidade do 

risco para cada um dos cinco critérios na seguinte ordem: Tecnologia da Informação e 

Comunicação; Procedimento Licitatório; Fornecedor; Pessoal; e Objeto.  

Ressalva-se que nessa segunda fase da coleta de dados em grupo com a DADM foi 

considerado o fator controle (Inexistente, Fraco, Mediano, Forte), com seu respectivo 

multiplicador do risco inerente por evento sendo possível realizar a avaliação do risco por meio 

do cálculo: Probabilidade x Impacto x Controle = Nível do risco que pode ser avaliado em 

Extremo, Alto, Médio ou Baixo. 

Na sequência apresentam-se os resultados alcançados pela discussão e análise da 

DADM e o respectivo tratamento desses dados por meio da avaliação do risco. Devido à 

necessidade de adequação as normas de formatação e ao volume de informações optou-se em 

organizar cada critério por quadro e assim tem se na sequência os Quadros 35 ao 38. 
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Quadro 35 - Análise e avaliação do critério Tecnologia da Informação e Comunicação 

*Nota explicativa: A política de gestão de risco do IFMT, estabelece, para avaliação do risco quatro tipo de níveis (Extremo, Alto, Médio e Baixo) que pode ocupar um quadrante na Matriz de Risco de acordo 

com o resultado da métrica (PxIxC) que inicia em 1 até 25, não especificando valores inferiores a esse limite. Sendo assim para as causas em que a avaliação do risco resultou em valores inferiores a 1 considerou-

se como N/A (Não Aplicável) por não estar definido na Política aprovada. Franco (2017) considera que para resultados insignificantes nenhuma ação é requerida para tal resultado. 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES ATUAIS 

Escala de Classificação de risco para Probabilidade e 

Impacto 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

4 ALTA ALTO 

3 MÉDIO MÉDIO 

2 BAIXA BAIXO 

1 MUITO BAIXA MUITO BAIXO 

 Escala de Controle 

CONTROLE MRI 

Inexistente Ausência Completa de controle 1,00 

Fraco 
Controle em desenvolvimento ou depositado na esfera de conhecimento pessoal dos 

operadores do processo, em geral realizado de maneira manual. 
0,70 

Mediano 
Controle estruturado e embora passível de aperfeiçoamento esteja sustentado por ferramentas 

adequadas e mitiga o risco razoavelmente. 

0,40 

 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado 

em um nível de “melhor prática”. 
0,08 

Legenda: 

 Probabilidade 

 Impacto 

 Controle 

 Multiplicador

Risco Inerente 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Resolução Nº 003 

que trata da Política de 

Gestão de Riscos (IFMT, 
2018b).  
 

C1. TIC (TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) 

Criticidade 

dos Riscos Controles Atuais 

Avaliação do 

Risco 

(P x I x C) 

P
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e 
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e Citar quais são os controles utilizados. 
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Avaliação 

1. Desconhecimento operacionalização de 

sistemas 
3 3   x  

Manual de operacionalização das plataformas utilizadas; Cursos; Canal de 0800 para suporte 

técnico; Consulta a outros especialistas internos ou externos que atuam na área. 
0,40 3,60 Médio 

2. Ausência Internet 1 5    x 

Redundância de internet (Rede Nacional de pesquisa (RNP) e OI), se o link cair migra para 

outro automaticamente. Tem duas opções de operadora de internet caso uma falha a outra 

assume automaticamente o fornecimento da internet. 

0,08 0,40 N/A* 

3. Problemas de infraestrutura 2 5    x 
Manutenção preventiva dos equipamentos; Possuir gerador de energia; Novas contratações, 

por exemplo, atualmente estão trabalhando em um processo para melhorias na rede lógica. 
0,08 0,80 N/A 

4. Ausência Energia Elétrica 1 1    x 

Gerador de energia elétrica; Possibilidade de buscar outros locais para continuar a 

operacionalização de um pregão eletrônico caso esteja em realização no momento da queda, 

exemplo residência.  

0,08 0,08 N/A 

Na opinião do grupo, qual (ou quais) 

causa(s) desse segmento (Tecnologia da 

informação) deve(m) ser priorizado(s) 

para tratamento? Por quê? Justifique sua 

resposta. 

 O Desconhecimento da operacionalização de sistemas porque quando ocorre mudanças no sistema podem não ser intuitivas tais mudanças, vai precisar de 

capacitação e os cursos são muitos teóricos que pode atrasar a contratação de um produto ou serviço que é útil para o IFMT, como por exemplo serviços de limpeza 

esse atraso fará com que fique sem o fornecimento do serviço de limpeza. 

 Infraestrutura porque todos os sistemas utilizados dependem de infraestrutura tecnológica, de acesso à internet e de computadores que sejam próprios para as 

atividades desempenhadas. Ela impacta no funcionamento como um todo porque se ela não é adequada você não consegue operacionalizar um pregão por exemplo, 

fazer as compras, atender um simples telefone, entrar em contato com fornecedor porque tem que ter os equipamentos e infraestrutura adequada pra isso. 
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Quadro 36 - Análise e avaliação do critério Procedimento Licitatório 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES ATUAIS 

Escala de Classificação de risco para Probabilidade e Impacto 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

4 ALTA ALTO 

3 MÉDIO MÉDIO 

2 BAIXA BAIXO 

1 MUITO BAIXA MUITO BAIXO 

 Escala de Controle 

CONTROLE MRI 

Inexistent

e Ausência Completa de controle 
1,00 

Fraco 
Controle em desenvolvimento ou depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em 

geral realizado de maneira manual. 
0,70 

ediano 
Controle estruturado e embora passível de aperfeiçoamento esteja sustentado por ferramentas adequadas e mitiga 

o risco razoavelmente. 

0,40 

 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado em um nível de 

“melhor prática”. 
0,08 

Legenda: 

  Probabilidade 

 Impacto 

 Controle 

 Multiplicador

Risco Inerente 

 

 

 

 

 
Fonte: Resolução Nº 003 que 

trata da Política de Gestão de 

Riscos (IFMT, 2018b).  

 
 

C2. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Criticidade 

dos Riscos 
Controles Atuais  

Avaliação do Risco 

(P x I x C) 
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Citar quais são os controles utilizados. 
 

MRI 

 

N
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el
 d
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R
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Avaliação 

5. Não assinatura de Ata de Registro de 

Preço (Licitante) 
1 5  x   Cadastro reserva de fornecedores; Critérios rigorosos para seleção por meio de Edital. 0,70 3,50 Médio 

6. Atraso na assinatura ARP (Licitante) 1 4   x  
Acompanha-se Cronograma; Por meio do sistema SUAP o Processo eletrônico pode ser monitorado; 

Configuração e-mail para receber notificação automática de e-mails enviado a fornecedores e que não 

foram respondidos. 

0,40 1,60 N/A 

7. Licitação fracassada/Deserta (Licitante) 3 5 x    -------------------------- 1,00 15 Extremo 

8. Cláusulas Restritivas em excesso 

(Licitante) 
3 3    x Regulamentos impostos por órgãos de controle; Acórdãos emitidos. 0,08 0,72 N/A 

9. Inabilitação Jurídica 4 2    x 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) que é responsável pelo cadastramento e 

habilitação de pessoas físicas e jurídicas que desejam participar de licitações; Demais Certidões negativas. 
0,08 0,48 N/A 

10. Impugnação de Edital (Fase Recursal) 4 3    x 
Perecer Jurídico emitido pela Procuradoria; Minutas utilizadas são modelos padrão para licitações e 

contratos fornecidos pela Advocacia Geral da União (AGU).  
0,08 0,96 N/A 

11. Recurso contra a proposta vencedora 

(Fase Recursal) 
4 3 x    -------------------------- 1,00 12 Alto 

Na opinião do grupo, qual (ou 

quais) causa(s) desse segmento 

(Procedimento Licitatório) 

deve(m) ser priorizado(s) para 

tratamento? Por quê? Justifique 

sua resposta. 

 Impugnação de edital  porque quando isso ocorre pode ser por um erro no Edital, no Termo de referência, Projeto básico ou alguma descrição incorreta que foi feita de um 

produto, gerando novamente atraso na entrega de um produto. 

 Atraso na assinatura ARP o motivo é porque muitas empresas não atuam com certificados digitais, o jurídico delas tem que assinar manualmente, ai tem que ir e voltar pelo 

correio ai demora até voltar, e se não assinar o contrato algum serviço não será prestado e ser for produto não será entregue. Por exemplo se for uma ata de registro de preço 

para atender um evento não vai dar andamento e o evento fica todo comprometido. Recurso contra a proposta vencedora porque se abrir um recurso irá gerar atraso no processo 

da licitação e quanto mais rápido responder melhor, geralmente os recursos é por causa de especificação que alega que a proposta vencedora não está de acordo com o 

descriminado no termo de referência e quando isso acontece tem prazos para respeitar que vai de novo atrasar a licitação para a próxima fase. 
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Quadro 37 - Análise e avaliação do Fornecedor 

 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES ATUAIS 

Escala de Classificação de risco para Probabilidade e Impacto 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

4 ALTA ALTO 

3 MÉDIO MÉDIO 

2 BAIXA BAIXO 

1 MUITO BAIXA MUITO BAIXO 

 Escala de Controle 

CONTROLE MRI 

Inexistente Ausência Completa de controle 1,00 

Fraco 
Controle em desenvolvimento ou depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em 

geral realizado de maneira manual. 
0,70 

Mediano 
Controle estruturado e embora passível de aperfeiçoamento esteja sustentado por ferramentas adequadas e mitiga 

o risco razoavelmente. 

0,40 

 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado em um nível de 

“melhor prática”. 
0,08 

Legenda: 

 
 Probabilidade 

 Impacto 

 Controle 

 Multiplicador

Risco Inerente 

 

 

 

 
 
Fonte: Resolução Nº 003 que 

trata da Política de Gestão de 

Riscos (IFMT, 2018b).  

 
 

C3. FORNECEDOR 

Criticidade 

dos Riscos 
Controles Atuais 

Avaliação do Risco 

(P x I x C) 
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Citar quais são os controles utilizados. 

 

MRI 

 

N
ív

el
 d
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Avaliação 

12. Desinteresse em participar 

Licitação 
4 4  x   

Publicação em site institucional informando sobre abertura de edital de licitação; Publicação obrigatória 

no Diário Oficial da União (DOU). 
0,70 11,20 Alto 

13. Exigências de habilitação 

(Documentação) 

1 2    x 
Acompanha-se por meio do Edital Licitação que trás bem detalhado a relação de documentos exigidos 

(item a item).  
0,08 0,16 N/A 

14. Venda com recebimento 

Postecipada 
4 5    x 

Legislação impõe essa obrigatoriedade que é observada por todos os servidores envolvidos no processo, 

sendo pré-requisito o ateste de recebimento do objeto no documento fiscal para liquidação e pagamento. 
0,08 1,60 Baixo 

15. Burocracia 5 5 x    ------------------ 1,00 25 Extremo 

Na opinião do grupo, qual (ou 

quais) causa(s) desse segmento 

(Fornecedor) deve(m) ser 

priorizado(s) para tratamento? 

Por quê? Justifique sua resposta. 

 Burocracia porque muitas pessoas acreditam que a burocracia é ruim, de fato ela em excesso é ruim, mas ela estabelece controles e esses controles se bem analisados eles 

podem ao invés de causar problemas e impactar em atrasos eles podem até acelerar. Você pega, por exemplo, um Check List da AGU pra utilizar em um processo de contratação 

parece que você vai perder um tempo fazendo esse Check List mas se você fizer ele e seguir o que esta lá evita até de o processo retornar da Procuradoria com muitos mais 

erros. A burocracia é uma ferramenta de controle, que aparentemente parece que está estragando e atrapalhando a gente e por isso precisamos desmistificar um pouco a 

dificuldade da burocracia e que não é excesso. E o agente público as vezes coloca excesso de burocracias nas coisas criando mais condições ainda que dificulta ainda mais o 

processo, precisamos balancear as coisas. 
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Quadro 38 - Análise e avaliação do critério Pessoal 

 

 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES ATUAIS 

Escala de Classificação de risco para Probabilidade e Impacto 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

4 ALTA ALTO 

3 MÉDIO MÉDIO 

2 BAIXA BAIXO 

1 MUITO BAIXA MUITO BAIXO 

 Escala de Controle 

CONTROLE MRI 

Inexistent
e Ausência Completa de controle 

1,00 

Fraco 
Controle em desenvolvimento ou depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, 

em geral realizado de maneira manual. 
0,70 

Mediano 
Controle estruturado e embora passível de aperfeiçoamento esteja sustentado por ferramentas adequadas e 
mitiga o risco razoavelmente. 

0,40 
 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado em um nível de 

“melhor prática”. 
0,08 

Legenda: 

 
 Probabilidade 

 Impacto 

 Controle 

 Multiplicador

Risco Inerente 

 

 

 

 
 

Fonte: Resolução Nº 003 que 

trata da Política de Gestão de 
Riscos (IFMT, 2018b).  

 

 

C4. PESSOAL 

Criticid

ade dos 

Riscos 

Controles Atuais  
Avaliação do Risco 

(P x I x C) 
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Citar quais são os controles utilizados. 
MRI 
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Avaliação 

16. Número Insuficiente 5 5 x    ------------------ 1,00 25 Extremo 

17. Afastamentos 
3 5  x   

Edital anual de afastamento estipulando número de servidores de acordo com vagas e 

lotação. 
0,70 10,50 Alto 

18. Inexperiência 5 5   x  Cursos ofertados; Política de capacitação. 0,40 10 Alto 

19. Falta de capacitação 
2 4    x 

Tabela de quem saiu nos últimos anos e qual o curso que foi realizado; Mudanças na 

legislação motiva capacitação; Cursos in company; Cursos on-line gratuitos. 
0,08 0,64 N/A 

Na opinião do grupo, qual (ou quais) 

causa(s) desse segmento (Pessoal) deve(m) 

ser priorizado(s) para tratamento? Por quê? 

Justifique sua resposta. 

 Número insuficiente de servidores porque existe pouco servidores para número de demandas existente na realidade da Pro Reitoria de 

Administração atualmente. 
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Quadro 39 - Análise e avaliação do critério Objeto 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES ATUAIS 

Escala de Classificação de risco para Probabilidade e Impacto 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

4 ALTA ALTO 

3 MÉDIO MÉDIO 

2 BAIXA BAIXO 

1 MUITO BAIXA MUITO BAIXO 

 Escala de Controle 

CONTROLE MRI 

Inexistente Ausência Completa de controle 1,00 

Fraco 
Controle em desenvolvimento ou depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em 

geral realizado de maneira manual. 
0,70 

Mediano 
Controle estruturado e embora passível de aperfeiçoamento esteja sustentado por ferramentas adequadas e mitiga 
o risco razoavelmente. 

0,40 
 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado em um nível de 

“melhor prática”. 
0,08 

Legenda: 

 
 Probabilidade 

 Impacto 

 Controle 

 Multiplicador

Risco Inerente 

 

 

 

 
 
Fonte: Resolução Nº 003 que 

trata da Política de Gestão de 

Riscos (IFMT, 2018b).  

 
 

C5. OBJETO 

Criticidade dos 

Riscos Controles Atuais  

Avaliação do 

Risco 

(P x I x C) 

P
ro

b
ab

il
id

ad
e 

Im
p

ac
to

 

In
ex

is
te

n
te

 

F
ra

co
 

M
ed

ia
n

o
 

F
o

rt
e 

Citar quais são os controles utilizados 
MRI 

 

N
ív

el
 d

o
 R

is
co

 

Avaliação 

20. Análise Técnica 5 5    x 

Obrigatoriedade de elaborar o Estudo Técnico Preliminar da contratação com envolvimento de um 

integrante técnico na equipe do planejamento;  

Existência de uma Comissão para análise do produto ofertado com participação da área técnica.  

0,08 2,00 Baixo 

21. Localidade de execução/entrega 
4 4    x 

Termo de referência já indica antecipadamente o endereço; E-mails enviados aos fornecedores; 

Aplicação de sanção administrativa pelo descumprimento contratual. 
0,08 1,28 Baixo 

22. Esclarecimentos Objeto (Especificação 

fragilizada/incompleta) 
3 3   x  

Termo de referência; Com a obrigatoriedade tem se um auto envolvimento do integrante técnico no 

planejamento da contratação a descrição do item fica bem mais elaborada e completa. 
0,40 3,60 Médio 

23. Cancelamento do item (Especificação 

fragilizada/incompleta) 
2 5   x  Idem a reposta anterior da causa 22. 0,40 4,00 Médio 

24. Atraso no envio da ata de registro de 

preço (ARP) assinada 

5 5    

x  

Cronograma das compras compartilhadas apesar de ser um controle forte é pouco eficaz porque 

apesar de cobrar dos responsáveis o cumprimento do cronograma porém mesmo assim ainda é pouco 

efetivo; Reuniões com equipes envolvidas na licitação. 

0,08 2,00 Baixo 

Na opinião do grupo, qual (ou quais) 

causa(s) desse segmento (Objeto) 

deve(m) ser priorizado(s) para 

tratamento? Por quê? Justifique sua 

resposta. 

 Atraso no recebimento da ARP  a gente volta na questão de não causar o impacto na prestação final do serviço ou material pro requisitante ou serviço prestado a 

sociedade. Tem muitas reclamações dos requisitantes quando isso ocorre. 

 Análise Técnica porque é uma ação que demora um tempo maior para acontecer não tem agilidade devido ao envolvimento da área técnica com área administrativa 

(morosidade integrar essas equipes para conseguir a informação). 
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A percepção do grupo sobre o nível de risco em relação as vinte e quatro causas 

identificadas que ocasionam o efeito “Atrasos na disponibilização de uma Ata de Registro 

de Preço” é representado no Gráfico 1, a seguir: 

Gráfico 1 - Consenso dos especialistas da Diretoria de Administração 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 De acordo com a Matriz de Risco da instituição verifica-se que a maioria dos riscos 

analisados pelos especialistas enquadram-se em nível Baixo, seguido pelos de níveis Alto e 

Médio e por último os de risco Extremo, após considerarem os controles atuais utilizados. 

Pela Política de Gestão de Risco aprovada na instituição, os riscos avaliados como Extremos 

são tratados como intoleráveis cabendo aos gestores elaborar e executar imediatamente 

planos de ação para reduzi-los a níveis aceitáveis (quadrante laranja ou amarelo) da Matriz 

de Risco adotada pelo IFMT. 

Para obter o nível do risco, ou seja, para determinar a sua criticidade considerou-se: 

 As variáveis Probabilidade, Impacto e Controle existente na Política da 

instituição;  

 Ao final de cada critério, após o julgamento das variáveis citadas por causa, 

foi questionado: Qual a opinião do grupo sobre qual (ou quais) risco(s) do 

segmento analisado deve(m) ser priorizado(s) para tratamento?; 

 A resposta para esse questionamento não considerou a escala de classificação 

(Probabilidade, Impacto e Controle) mas sim elegeram qual (is) causa(s) 

12%

17%

17%

54%

Nível do Risco considerando os controles atuais da DADM

Extremo Alto Médio Baixo
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deveriam ser priorizadas no caso de efetuar uma escolha sem critérios pré 

estabelecidos.  

Os resultados dessa opinião estão apresentados na Figura 28. 

Figura 28 - Comparativo de informações eletivas pelo grupo e o resultado da avaliação 

da criticidade com base na Política da Gestão de Risco 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na opinião do grupo, qual (ou 
quais) causa(s) desse segmento 

(Tecnologia da informação) 
deve(m) ser priorizada(s) para 

tratamento? Por quê? Justifique 
sua resposta.

C1/TIC:

Causa 1. 
Desconhecimento da 
operacionalização de 
sistemas

Causa 2. Infraestrutura 

C2/Procedimento Licitatório

Causa 6. Atraso na assinatura 
ARP (Licitante)

Causa 10. Impugnação de Edital 
(Fase Recursal)

Causa 11. Recurso contra a 
proposta vencedora (Fase 
Recursal)

C3/Fornecedor

Causa 15: Burocracia

C4/Pessoal

Causa 16: Número 
insuficiente de servidores 

C5/Objeto

Causa 20: Análise Técnica

Causa 24: Atraso no envio 
da ata de registro de preço 
(ARP) assinada

Resultado da criticidade dos 
dados avaliados pelo grupo da 

DADM após análise de 
Probabilidade, Impacto e 

Controle com base na Política de 
Gestão de Risco do IFMT

C2/Procedimento 
Licitatório: 

Causa 7: Licitação 
fracassada/deserta 

C3/Fornecedor

Causa 15: Burocracia

C4/Pessoal

Causa 16. Número 
insuficiente de servidores
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A coluna da direita expressa às três causas (Licitação fracassada, Burocracia e 

Número insuficiente de servidores) obtidas como de níveis extremos no resultado da 

avaliação do risco, que ocorreu após a análise dos especialistas, com base na Política de 

Gestão de risco da instituição. Enquanto a coluna da esquerda representa a opinião dos 

especialistas sem considerar critérios estabelecidos. 

A Figura acima provoca uma reflexão sobre a função que a Política de Gestão de 

Risco pode provocar no cotidiano de uma instituição por meio de critérios estabelecidos, 

auxiliando gestores em identificar qual situação enseja um nível de risco maior e 

consequentemente necessita de atenção e esforços para não se concretizar. De acordo com o 

resultado de criticidade, apoiado na Política da instituição, existe três causas prioritárias a 

serem tratadas. Se não existissem tais parâmetros para julgamento e fosse considerar a 

opinião eletiva do grupo teria-se nove causas para empenhar esforços de tratamento. 

Percebe-se que a inexistência de critérios para auxiliar no julgamento pode levar a 

instituição a empregar esforços em causas que no momento vivenciado não deveria ser a 

prioridade e com isso deixa-se de mitigar o que realmente é urgente. 

Também se observa que dos cinco critérios avaliados três deles destacaram-se com 

causas de níveis extremas, seguindo a organização no estudo, são: Procedimento licitatório, 

Fornecedor e Pessoal. Analisando o comparativo (Opinião e Resultado) nota-se em comum 

duas causas dentre às três prioritárias, Burocracia e Número insuficiente de servidores. A 

terceira causa, Licitação fracassada/deserta, não foi eleita pelo grupo como prioritária, porém 

observa-se que o critério [Procedimento licitatório] à qual pertence teve o maior número [3] 

de causas apontadas pelos especialistas quando questionados. 

Com base na análise de criticidade do risco, discutida em grupo,  as causas avaliadas 

em extremas pelos especialistas da DADM são apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Priorização de causas com base no Nível de Risco avaliado 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Uma vez que os modos e os mecanismos de falha são identificados, ações corretivas 

podem ser definidas e implementadas para os modos de falha mais significativos. (ISO 

31010, p.50). Infere-se pela Tabela 7, que as causas que devem ser primeiramente tratadas 

Grau de Priorização Nível do Risco Descrição 

1 25 Burocracia 

25 Número insuficiente de servidores 

2 
15 Licitação fracassada/Deserta (Licitante) 
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são a Burocracia e o Número insuficiente de servidores, pois apresentam o maior nível de 

risco [25], seguidas por Licitação fracassada/deserta (licitante). Diante do contexto 

identificado, analisado e avaliado, a próxima seção tem como objetivo detalhar o plano de 

ação sugerido à instituição investigada. 

5.4 PLANO DE AÇÃO  

Até esse momento, já se realizou o processo de avaliação do risco que inicia com a 

identificação, percorre-se pela análise, e finaliza-se com a avaliação de riscos, porém, ainda 

falta atingir o objetivo principal dessa pesquisa que é desenvolver um procedimento 

sistemático para o gerenciamento de riscos no processo de compras de uma autarquia federal 

de ensino. 

Para propor o plano de ação para solucionar o problema apresentado e alcançar o 

objetivo citado anteriormente foi necessário definir qual ferramenta selecionar para 

desenvolver o procedimento sistemático e assim estabelece-se como meta de pesquisa buscar 

uma técnica que seja capaz de apresentar estruturalmente e visualmente a compilação de 

todas as etapas percorridas do processo de avaliação do risco culminando em um 

procedimento sistemático que contribua para identificação, análise e avaliação do risco de 

forma integrada. E partindo dessa premissa buscou-se orientações sobre a seleção e aplicação 

de técnicas sistemáticas na Norma ISO 31010. 

Dentre as trinta e uma ferramentas e técnicas listadas pela Norma ISO 31010 para a 

gestão de risco estudou-se as características de quatro delas classificadas como fortemente 

aplicáveis, resultando no Quadro 40 no qual ao final seleciona-se uma e apresenta-se a 

justificativa pela escolha. 
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Quadro 40 - Demonstrativo das características das ferramentas fortemente aplicáveis 

ao processo de avaliação de riscos  
C

a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

A
n

a
li

sa
d

a
s 

Ferramentas e Técnicas Fortemente Aplicáveis (ISO 31010) 

Avaliação de risco 

ambiental 

Técnica estruturada “E 

SE” (SWIFT) 

Análise de modos de falha e 

efeito (FMEA) 

Manutenção centrada em 

confiabilidade 

V
is

ã
o

 G
er

a
l 

O método envolve a 

análise do perigo ou 

da fonte de dano e 

como ela afeta a 

população–alvo  e os 

caminhos pelos quais 

o perigo pode 

alcançar uma 

população-alvo 

suscetível. 

É um estudo 

sistemático, baseado em 

trabalho em equipe, que 

utiliza um conjunto de 

palavras ou frases de 

‘comando’ que é usado 

pelo facilitador dentro 

de uma oficina de 

trabalho para estimular 

os participantes a 

identificar riscos. 

É uma técnica utilizada  para 

identificar as formas em que 

componentes, sistemas ou 

processos podem falhar em 

atender o intuito de seu 

projeto. 

É um método para 

identificar as políticas que 

é conveniente que sejam 

implementadas para 

gerenciar falhas, a fim de 

alcançar a segurança, 

disponibilidade e 

economia de operação 

requeridas para todos os 

tipos de equipamento. 

U
ti

li
za

çã
o
 

É utilizado para o 

processo de avaliar 

riscos em vegetais, 

animais e seres 

humanos como um 

resultado da 

exposição a perigos, 

tais como produtos 

químicos, 

microrganismos ou 

outras espécies. 

É utilizada para 

examinar as 

consequências de 

mudanças e os riscos 

assim alterados ou 

criados. 

Existem diversas aplicações 

sendo: FMEA de projetos ou 

produto; FMEA de Sistema; 

FMEA de Processo; FMEA 

de Serviço; e FMEA de 

Software. 

É utilizada para assegurar 

que se faz uma 

manutenção aplicável e 

eficaz, e é geralmente 

utilizada durante a fase de 

projeto e desenvolvimento 

e, em seguida, 

implementada durante a 

operação e manutenção. 

E
n

tr
a

d
a

s 

O método requer bons 

dados sobre a 

natureza e a 

propriedades dos 

perigos. Este dados  

são normalmente 

baseados em 

pesquisas que podem 

ser laboratoriais ou 

epidemiológicas. 

Ambos os contextos 

externos e interno são 

estabelecidos pelo 

facilitador por meio de 

entrevistas e mediante 

os estudos de 

documentos, planos e 

desenhos. Outra entrada 

chave é o conhecimento 

especializado e a 

experiência presentes 

na equipe de estudo que 

convém ser 

cuidadosamente 

selecionada. 

Necessita de informações 

sobre os elementos do sistema 

em detalhes suficientes para 

análise do significado das 

formas em que cada elemento 

pode falhar. As informações 

podem incluir: Fluxograma 

do sistema, as etapas de um 

processo, compreensão da 

função de cada etapa de um 

processo, compreensão dos 

resultados de falhas 

específicas e informações 

históricas. 

Precisa de um bom 

entendimento do 

equipamento e da 

estrutura, do ambiente 

operacional e dos sistemas, 

subsistemas e itens do 

equipamento associados, 

juntamente com as 

possíveis falhas e as 

consequências dessas 

falhas. 

P
ro

ce
ss

o
 

Constitui-se pela 

Formulação do 

problema (definição 

do escopo da 

avaliação, definindo a 

gama de populações-

alvo e os tipos de 

perigo); Identificação 

do perigo  (de todas as 

fontes possíveis de 

dano); e Análise de 

perigos 

Antes do início dos 

estudos, o facilitador 

prepara uma lista de 

instruções adequada de 

palavras ou frases. A 

discussão é facilitada 

pela criação de uma 

pergunta utilizando as 

frases ‘e se’, “o que 

aconteceria se...”. 

“alguém ou alguma 

poderia...”; “há alguém 

Definir o escopo e objetivo; 

Montar a equipe; Entender o 

sistema/processo; Desdobrar 

o sistema em seus 

componentes ou etapas; 

Definir a função de cada 

etapa; Para cada etapa 

identificar: Como pode 

falhar? Quais mecanismos 

podem produzir estes modos 

de falha? Quais podem ser os 

efeitos se as falhas 

As etapas básicas são as 

seguintes: Inicio e 

planejamento; Análise 

funcional de falhas; 

Seleção de tarefas; 

Implementação; e 

Melhoria contínua. É 

baseada no risco, uma vez 

que ela segue as etapas 

básicas do processo de 

avaliação de riscos. 

 

Continua 
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(entendimento da 

natureza do perigo e 

como ele interage 

com o alvo). 

ou alguma coisa que 

nunca...”.  A intenção é 

estimular a equipe a 

explorar cenários 

potenciais, suas causas 

e consequências e 

impactos. 

ocorrerem? 

A falha é 

inofensiva 

ou prejudicial? Como a falha 

é detectada?; e identificar as 

medidas para compensar a 

falha. 

S
a

íd
a

s 

É normalmente uma 

indicação do nível de 

risco (por exemplo: 

alto, médio, baixo) a 

partir da exposição de 

um alvo particular a 

um perigo particular 

no contexto da 

questão. O risco pode 

ser expresso 

quantitativamente, 

semi-

quantitativamente ou 

qualitativamente. 

Incluem um registro do 

risco com as ações ou 

tarefas classificadas por 

risco. Estas tarefas 

podem então tornar-se a 

base para um plano de 

tratamento. 

Inclui uma classificação de 

importância com base na 

probabilidade de que o 

sistema irá falhar, o nível de 

risco resultante, do modo de 

falha ou uma combinação do 

nível de risco e a 

“detectabilidade” do modo de 

falha. 

Fornece uma definição das 

tarefas de manutenção, 

como monitoramento da 

condição, restauração 

programada, substituição 

programada, pesquisa da 

falha ou manutenção não 

preventiva. Outras ações 

possíveis podem incluir 

redesenho, alterações nos 

procedimentos de 

operação ou manutenção 

ou treinamento adicional. 

P
o

n
to

s 
F

o
rt

es
 

Fornece um 

entendimento muito 

detalhado da natureza 

do problema e os 

fatores que aumentam 

o risco. Permiti a 

identificação de como 

e onde ser possível 

melhorar os controles 

ou introduzir novos. 

Pode ser utilizada para 

identificar 

oportunidade de 

melhoria de processos e 

sistemas e geralmente 

pode ser utilizada para 

identificar as ações que 

conduzam e melhorem 

suas probabilidades de 

sucesso. 

Identificar modos de falha de 

componentes, suas causas e 

seus efeitos sobre o sistema, e 

apresentá-los em um formato 

facilmente legível; Fornecer 

entrada para o 

desenvolvimento de 

programas de 

monitoramento, destacando 

as características chave a 

serem monitoradas; entre 

outros. 

É uma metodologia 

comprovada e aceita, 

utilizada em uma ampla 

gama de indústrias. 

L
im

it
a

çõ
es

 

São necessários bons 

dados que muitas 

vezes não estão 

disponíveis ou têm 

um alto nível de 

incerteza associada a 

eles. 

Se a equipe da oficina 

de trabalho não tiver 

uma base 

suficientemente ampla 

de experiência ou se o 

sistema de instruções 

não for abrangente, 

alguns riscos ou perigos 

podem não ser 

identificados. 

Só pode ser usada para 

identificar modos de falha 

singulares; A menos que 

sejam adequadamente 

controlados e focados, os 

estudos podem ser demorados 

e onerosos; e Pode ser difícil 

e tediosa para sistemas 

multicamadas complexos. 

Não é abordada pela 

Norma ISO 31010. 

Técnica Selecionada Análise de Modo de Falha e Efeito (FMEA) 

Justificativa 

Nesse momento da pesquisa considerou-se para seleção, além dessas características expostas de cada 

técnica,  os dados (coletados, analisados e avaliados) , o contexto do IFMT e especialmente a 

necessidade de ser uma ferramenta que proporcione gerar um procedimento sistemático. Diante desses 

requisitos selecionou-se como um potencial artefato tecnológico a técnica FMEA por apresentar um 

formato facilmente legível e que destaca as características chave a serem monitoradas e demais atributos 

(ABNT, 2012).  

As principais características consideradas para a técnica escolhida (FMEA) em relação ao ambiente 

interno analisado [IFMT ] foi: 

 Amplamente aplicável a modo de falha humana e de procedimentos; 

 Apresenta os modos (falha, causas e efeitos) em um formato facilmente legível; 

 Evita a necessidade de modificações muito dispendiosas, sendo essa uma característica determinante 

já que a instituição pública tem vivenciado momentos de contingenciamento de despesas 

orçamentárias para evitar um desequilíbrio financeiro no decorrer do ano;  

 E por fim fornece entrada para o desenvolvimento de programas de monitoramento, destacando as 

características chave a serem monitoradas. (ABNT, 2012).  

Fonte: Elaborada pela autora com base na Norma ISO 31010. ABNT (2012). 

continua 

conclusão 
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Após a leitura analítica descartou-se três das quatro técnicas  previamente 

identificadas, pelos seguintes motivos: 

 Avaliação de risco ambiental é indicada para utilização de avaliação de toxicidade 

em vegetais, animais e seres humanos por exposição a perigos (ABNT, 2012), além 

disso utilizou-se como técnica para avaliar os riscos identificados a Matriz de Riscos 

da instituição investigada;  

 A Técnica estruturada “E SE”, possui como características, estimular os participantes 

a identificar riscos, examinar as consequências por meio de entrevistas e estudo de 

documentos visando melhorias de processos e sistemas (ABNT, 2012). Tais 

características já foram alcançadas nesse estudo por meio da elaboração do Diagrama 

de causa e efeito [método para identificar as possíveis causas de um evento ou 

problema indesejado]; Entrevistas estruturada [os entrevistados respondem a um 

conjunto de questões pré elaboradas que incentivam o entrevistado a ver uma 

situação e a identificar riscos]; discussão em grupo para julgamento de criticidade 

para análise de riscos com base na Matriz de probabilidade/consequência [é um meio 

de combinar classificações de consequências e probabilidades] (ABNT, 2012); e a 

 Manutenção centrada em confiabilidade é amplamente utilizada por indústrias para 

identificar falhas para todos os tipos de equipamento e assim não se encaixa no 

contexto investigado. (ABNT, 2012).  

Na sequência apresenta-se as justificativas para construção do artefato tecnológico. 

5.4.1 FMEA Adaptada: justificativas para construção do artefato tecnológico 

A Norma ISO 31010 explica em detalhes uma gama de ferramentas e técnicas para 

realizar um processo de avaliação de riscos, bem como considera que algumas vezes pode 

ser necessário empregar mais de um método de avaliação (ABNT, 2012). Oliveira et al. 

(2010) propõe em seus estudos uma metodologia que integra diferentes abordagens 

(Mapeamento de processo, APCE, FTA e FMEA) que se complementam, usufruindo o 

benefício e potencialidade de cada técnica, comprovando por meio de uma aplicação prática 

que é pertinente e viável a metodologia proposta pelo uso integrado. 

Partindo desse pressuposto selecionou-se duas técnicas para realização de uma 

aplicação combinada, buscando construir uma estrutura integrada e capaz de auxiliar no 

gerenciamento de risco e consequentemente na tomada de decisão. Sendo:  
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 Matriz de probabilidade/consequência: é uma ferramenta fortemente 

aplicável para duas etapas (identificação e análise) e aplicável à última etapa 

(avaliação). É utilizada para classificar os riscos com base no nível do risco 

auxiliando a comunicação de uma compreensão comum dos níveis 

qualitativos dos riscos em toda a organização (ABNT, 2012). E 

considerando tal especificidade justifica-se a escolha dessa ferramenta pelo 

fato de que a instituição IFMT baseia a sua política de gestão de risco por 

meio de uma matriz de riscos. E ainda essa matriz pode ser utilizada como 

um complemento “para análise de criticidade em FMECA”. 28(ABNT, 

2012, p. 89); 

 Análise de modos de falha e efeito (FMEA): é uma ferramenta fortemente 

aplicável nas três etapas (identificação, análise e avalição), é “utilizada para 

identificar as formas em que componentes, sistemas ou processos podem 

falhar em atender o intuito de seu projeto”. (ABNT, 2012, P.47). 

Diante dessa definição apresentada e considerando especificamente um dos 

princípios da gestão de risco que é ser “Feita sob medida” (ABNT, 2009) e adaptada à 

realidade de cada organização, de modo que atenda a sua realidade (COSO ERM, 2007). 

Bem como pelo fato de que “a administração seleciona técnicas que se ajustam à filosofia 

de gerenciamento de riscos e assegura que a organização desenvolva as funcionalidades 

necessárias à identificação de eventos (COSO ERM, 2007, p. 112).” 

No ambiente da administração pública o gerenciamento de risco tem como um de 

seus atributos marcantes a complexidade em volta do assunto (BRASIL, 2018e; ABNT, 

2009c; TAVARES; PACHECO; PIRES, 2016) e assim teve-se a preocupação e o cuidado 

em optar por intervenções que fossem simples e exequíveis para a instituição com o intuito 

de aumentar a probabilidade de sucesso da proposta de ação sugerida. 

Na sequência apresenta-se, por meio do Quadro 41, um comparativo estrutural entre 

as duas ferramentas [Matriz de probabilidade/consequência e FMEA] para melhor 

compreensão das técnicas e posteriormente o resultado da adaptação realizada. 

  

                                                           
28Análise de modo, efeito e criticidade (FMECA) estende uma FMEA de modo que cada modo de falha 

identificado seja classificado de acordo com a sua importância ou criticidade. (ABNT, 2012, p. 48).  
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F
e
r
ra

m
e
n

ta
s 

Objetivo Utilização Pontos Fortes Como identifica e prioriza o risco Escalas de Classificação do Risco 

M
a

tr
iz

 d
e 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e/

 C
o
n

se
q

u
ên

ci
a

 

 
Combinar 

classificações 

qualitativas ou semi-
quantitativas de 

consequências e 

probabilidades, a fim 
de produzir um nível 

de risco ou 

classificação de risco. 
(ISO/IEC 31010, 

2012, p. 88). 

 
- Classificar os riscos, 

fontes de risco ou 

tratamentos de risco com 
base no nível de risco; 

 

- Definir quais riscos 
necessita primeiro de 

tratamento; 

 
- Determinar se um dado 

risco é aceitável ou não 

aceitável de acordo com a 
sua localização na matriz.  

 

- Pode ser utilizada para a 
análise de criticidade em 

FMECA.  

(ISO 31010:2012, p. 89) 

 
- Relativamente fácil de 

usar; 

 
-Fornecer uma rápida 

classificação dos riscos 

em diferentes níveis de 
significância. 

 

(ISO/IEC 31010, 2012, 
p. 89). 

 

Probabilidade (P): Na terminologia de gestão de riscos, a palavra 

”probabilidade" é utilizada para referir-se à chance de algo 

acontecer” (ISO 31000, 2009, p.5). 
Impacto (I):  Consequência resultante da ocorrência do evento. 

(IFMT, 2018b, p. 4). 

Controle (C): “Os controles incluem qualquer processo, política, 
dispositivo, prática ou outras ações que modificam o risco”. (ISO 

31000, 2009, p.6). 

Nível do Risco (NR): está associado a uma regra de decisão, como 
tratar ou não tratar os riscos. É estabelecido em função da Matriz 

(ISO/IEC 31010, 2012). “Magnitude de um risco ou combinação de 

riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de 
suas probabilidades.” (ISO 31000, 2009, p.6). 

(P) (I) Peso 

Muito Alta  Muito Alto 5 

Alta Alto 4 

Médio Médio 3 

Baixa  Baixo  2 

Muito Baixa Muito Baixo  1 

 

Metodologia de cálculo para classificação do risco a ser 

avaliado 

 

P x I x C =  NR 

(C) – Multiplicador do risco inerente 

Inexistente 1,00 

Fraco 0,70 

Mediano 0,40 

Forte 0,08 

Fonte: (IFMT, 2018b). 

 

F
M

E
A

 

 

Identificar as falhas 
críticas em cada 

componente, suas 

causas e 
consequências; 

hierarquizar as falhas; 

analisar a 
confiabilidade do 

sistema. (OLIVEIRA 
et al. 2010) 

- Identifica os modos e 
efeitos de erros humanos; 

 

- Melhorar o projeto de 
procedimentos e processos; 

 

- Pode fornecer entrada de 
informações para outras 

técnicas de análise. 
(ISO/IEC 31010, 2012, p. 

48). 

 

-Amplamente aplicável 
a modo de falha 

humana, de 

equipamentos, e de 
sistemas, e para 

hardware, software e 

procedimentos; 
 

-Identifica modo de 
falha de componentes e 

apresentá-los em 

formato facilmente 
legível. 

(ISO/IEC 31010, 2012, 

p. 50). 
  

Severidade (S): Avalia a gravidade do impacto do perigo potencial 
ocorrendo. A pontuação S é avaliada em relação ao impacto do 

efeito causado pelo modo de falha. (BALARAJU et al 2019, p. 259). 

Ocorrência (O): Estima a recorrência de um risco potencial que 
ocorrerá para uma determinada circunstância ou estrutura. A 

pontuação O é avaliada em relação à probabilidade de que o efeito 

ocorra como resultado de um modo de falha. (BALARAJU et al 
2019, p. 259). 

Detecção (D): Identificar a falha antes do seu efeito no 
procedimento ou estrutura. A pontuação D é avaliada em relação à 

capacidade de reconhecer o resultado do modo de falha.  

(BALARAJU et al 2019, p. 259). 
Número de Prioridade de Risco (RPN): é uma medida 

semiquantitativa da criticidade, obtido pela multiplicação dos 

números de escalas de classificação (normalmente entre 1 e 10) para 
a consequência da falha, probabilidade de falha e capacidade de 

detectar o problema. (ISO/IEC 31010, 2012, p. 50). 

(S) (O) (D) Índice 

Quase 

imperceptível 
Improvável Alto 1 

De pouca 

importância 

Muito 

pequeno 
Moderado 

2 

3 

Moderado Moderado Pequeno 

4 

5 

6 

Forte Alto 
Muito 
Pouco 

7 

8 

Muito Severo Alarmante Improvável 
9 

10 

Metodologia de cálculo para classificação do risco a ser 

avaliado 

S x O x D =  RPN 

Fonte: TENG et al. apud OLIVEIRA e MACHADO, 
2020, p.7. 

(Continua) 

Quadro 41 – Comparativo estrutural entre as ferramentas Matriz de probabilidade/consequência e FMEA 
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Matriz de Risco do IFMT 

Probabilidade 

1 

Muito Baixa 

2 

Baixa 

3 

Média 

4 

Alta 

5 

Muito Alta 

Impacto 

5 

Muito Alto 
5 10 15 20 25 

4 

Alto 
4 8 12 16 20 

3 

Médio 
3 6 9 12 15 

2 

Baixo 
2 4 6 8 10 

1 

Muito Baixo 
1 2 3 4 5 

Escala de Controles  Multiplicador do Risco Inerente Legenda Nível de Risco 

NÍVEL DO RISCO 

Extremo ( 15 - 25) 

Alto ( 8 -12) 

Médio ( 3 - 6) 

Baixo ( 1 - 2) 

 
 

 
Fonte: Matriz de Risco adaptada da Resolução Nº 003 que trata a Política 

de Gestão de Risco (IFMT, 2018b). 

Controles 

Inexistente 1,00 

Fraco 0,70 

Mediano 0,40 

Forte 0,08 

Exemplos ilustrativos práticos                                                                                                                                                                                                                              (conclusão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMEA:Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária de uma Autarquia Federal de Ensino (parcial) 

Etapa 
crítica 

Falhas possíveis 

Controles atuais  
Índices  Ação corretiva e/ou  

preventiva recomendada  Modo de falha  Efeitos  Causas raízes  
O  D  S  RPN  

R
ed

im
en

si
o

n
am

en
to

 

p
o
st

er
io

r 
d
a 

p
ro

p
o

st
a 

o
rç

am
en

tá
ri

a 
ap

ó
s 

su
a 

co
m

p
at

ib
il

iz
aç

ão
 e

 

ap
ro

v
aç

ão
 

Questões políticas no sentido de 

mudar o planejamento e 

redimensionar a proposta 

posteriormente  

Críticas;  

Descrença por parte dos 

envolvidos  

Porque não se deseja expor a falta de 

cumprimento de prazos de alguns 

setores e servidores diante de toda a  

comunidade  

Três revisões anuais 

para ajustar o 

orçamento 

participativo 

2  5  8  80  

Criação de indicadores de eficiência por 

curso Vincular as demandas solicitadas 

no orçamento participativo ao 

cronograma de licitações  

Descrédito das pessoas quanto à 

efetiva execução da 

programação orçamentária  

Desmotivação para 

realizar um 

levantamento correto e 

real das demandas  

Perfil dos coordenadores e diretores, 

que muitas vezes não estão dispostos a 

realizar rotinas administrativas  

Controles 

inexistentes 
5  9  5  225  

Justificativas e transparência das 

alterações orçamentárias; 

Conscientização da comunidade sobre o 

real objetivo do orçamento participativo 

Ocorrência (O)  Detecção (D) Severidade (S)  

Improvável  1  Alta  1  Apenas perceptível  1  

Muito pequena  2 a 3  Moderada  2 a 3  Pouca importância  2 a 3  

Moderada  4 a 6  Pequena  4 a 6  Moderada  4 a 6  

Alta  7 a 8  Muito pequena  7 a 8  Grave  7 a 8  

Alarmante  9 a 10  Improvável  9 a 10  Gravíssima  9 a 10  

Graus de prioridade de risco  Baixo – 1 a 100  Moderado – 101 a 300  Alto – 301 a 1000  
Fonte: Abreu (2019, p. 94). 
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A ISO 31010 normatiza que existem diversas maneiras de classificar cada um dos 

modos de falhas identificados e que “os métodos mais comuns incluem: o índice de 

criticidade de modo; o nível de risco; e o número de prioridade de risco”. (ABNT, 2012, p. 

49). Constata-se que pode-se utilizar outro método além do tradicional RPN, sendo possível 

utilizar o nível de risco para escala de classificação da técnica FMEA e com essa opção 

proporcionar uma homogeneização entre as duas ferramentas comparadas anteriormente. 

Chama-se atenção ao fato de que a Matriz de probabilidade/consequência pode ser 

utilizada para a análise de criticidade em FMECA (ISO 31010, 2012), observa-se que no 

exemplo ilustrado anteriormente usou-se como escala de classificação de riscos por nível 

para a Matriz de Risco e número de prioridade de risco (RPN) para a FMEA. 

Dentre esses métodos de classificação de criticidade citados optou-se pelo nível de 

risco que é a metodologia utilizada na Política de Gestão de Risco da instituição investigada 

por meio da Matriz de Risco. “O nível de risco é obtido pela combinação das consequências 

da ocorrência de um modo de falha com a probabilidade de falha.” (ISO, 2012, p. 50). No 

IFMT o nível de risco é expresso de forma qualitativa podendo ser considerado: Extremo, 

Alto, Médio ou Baixo (IFMT, 2018b).  

O gerenciamento de risco por si só é um grande desafio para a instituição de ensino 

(IFMT) que apresentou por meio de levantamentos do TCU em 2018 resultados 

inexpressivos para a capacidade em gestão de riscos nas contratações e da alta administração 

monitorar o desempenho da gestão de contratações (BRASIL, 2018f). Sendo que esse 

resultado decorre de uma autoavaliação da instituição em que as respostas declaram a 

inexistência da prática proposta e reafirma-se a informação constante no Relatório de gestão 

sobre estar em construção o componente processo de gestão de riscos (IFMT, 2018a). 

Diante dessas constatações e considerações apresentadas realizou-se uma adaptação 

e junção, conforme Figura 29, dessas ferramentas [FMEA + Matriz de 

probabilidade/consequência] com os componentes do gerenciamento de risco, possibilitando 

assim o atendimento do objetivo geral dessa pesquisa que é desenvolver um procedimento 

sistemático para o gerenciamento de riscos no processo de compras de uma autarquia federal 

de ensino. Vindo a convergir com o entendimento de que aplicação combinada de técnicas 

é bastante auspiciosa como contribuição de cunho científico (OLIVEIRA et al., 2010).
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Figura 29 - Resultado da estrutura da FMEA adaptada ao contexto do IFMT 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Abreu (2019). 

  



134 
 

 

Na próxima seção aborda a integração das diferentes ferramentas utilizadas na 

construção do procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos das contratações de 

uma instituição de ensino.
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6 PROCEDIMENTO SISTEMÁTICO  

Essa seção almeja explicar como essa pesquisa resultou em um procedimento 

sistemático para o processo de avaliação do risco (identificar, analisar e avaliar) das 

contratações realizadas via modalidade pregão eletrônico de uma autarquia federal de 

ensino. 

O Quadro 42 apresenta o procedimento sistemático, propriamente dito, proposto 

nessa pesquisa. 

Quadro 42 - Procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos 

P
ro

ce
d

im
en

to
 s

is
te

m
á
ti

co
 p

a
ra

 p
ro

ce
ss

o
 d

e 
a
v
a

li
a
çã

o
 d

o
 r

is
co

 

ETAPA SEQ. AÇÃO 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

1. 
Definir o Risco (problema)  

Ferramenta: Conhecimento dos especialistas 

 

2. 

Identificar as causas que geram o risco definido e transcrevê-las para a 

FMEA. 

Ferramenta: Diagrama de causa e efeito/ FMEA 

A
N

Á
L

IS
E

 

3. 
Analisar as causas  

Ferramenta:  Matriz de Risco 

4. 
Registrar o julgamento das causas: Probabilidade, Impacto e Controle  

Ferramenta:  FMEA 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

5. 

Avaliar e registrar as causas de acordo com a Política de Gestão de 

Risco 

Ferramenta: Matriz de Risco e FMEA 

6. 
Listar as causas de acordo com o nível de criticidade  

Ferramenta: Matriz de risco e FMEA 

7. 
Selecionar as causas com níveis Extremos (Priorização) 

Ferramenta: Matriz de Risco e FMEA 

8. 
Propor ações de melhoria 

Ferramenta: FMEA 

P
L

A
N

O
 D

E
 G

E
R

E
N

C
IA

M
E

N
T

O
 D

E
 

R
IS

C
O

 

9. 
Decidir a ação a executar (Evitar, Mitigar, Compartilhar, Aceitar) 

Ferramenta: Matriz de Risco e FMEA 

10. 
Instituir as ações para o tratamento 

Ferramenta: FMEA 

11. 
Definir responsável por ação a ser executada 

Ferramenta: FMEA 

12. 
Fixar cronograma (início e término) por ação  

Ferramenta: FMEA 

13. 

Usar nota explicativa para informações complementares, quando 

necessário 

Ferramenta: FMEA 

14. 
Monitorar 

Ferramenta: FMEA 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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É salutar constar que a ferramenta FMEA não será executada da maneira tradicional 

preenchimento pela instituição investigada, pois levou-se em consideração a complexidade 

da técnica e as necessidades institucionais identificadas, sendo assim a mesma foi adaptada 

ao contexto do IFMT de maneira a convergir em uma FMEA adaptada. 

Na concepção de Abreu (2019, p.81) “tal procedimento deverá ser simples e claro, 

tanto no entendimento quanto na consecução”, desse modo a Figura 30 busca de maneira 

ordenada e concomitante ilustrar as ações e ferramentas utilizadas para desenvolver o 

procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos. 
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Figura 30 - Fluxo de ações e ferramentas utilizadas na construção do procedimento sistemático da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Machado e Oliveira (2021) 
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Foram identificadas vinte e quatro (24) causas em um processo licitatório na 

modalidade pregão eletrônico que gera o risco atraso na disponibilização de uma ata de 

registro de preços. Tais causas foram analisadas por especialistas quanto a probabilidade de 

ocorrência, qual o seu impacto caso se concretize e qual o tipo de controle existente com 

base na Matriz de risco da instituição. A partir dessa análise de criticidade os riscos foram 

avaliados (Baixo, Médio, Alto ou Extremo) possibilitando listar as causas por nível e a 

chegada em três causas prioritárias. Todas as informações necessárias e resultados obtidos 

foram compiladas e apresentadas por meio da FMEA Adaptada (Diagrama+Matriz+ FMEA) 

para aprovação dos gestores. 

Na sequência apresenta-se os resultados da avaliação e validação do procedimento 

sistemático. 

6.1 AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO ARTEFATO TECNOLÓGICO APRESENTADO 

Com a intenção de saber se o procedimento sistemático é valido e capaz de propiciar 

o gerenciamento de riscos foi realizada uma reunião apresentando-o e na sequência realizou-

se alguns questionamentos para a validação do artefato. Os gestores envolvidos nessa etapa 

foram o Pró Reitor de Administração e o Diretor de Administração que nas diretrizes da 

gestão de risco representam a Alta Direção que é a responsável por gerenciar riscos (ABNT, 

2018).  No Apêndice C pode-se conferir na íntegra o roteiro da entrevista de avaliação e 

validação. 

Os resultados alcançados são apresentados no Quadro 43. 

Quadro 43 - Validação do artefato proposto aos gestores do IFMT 

Na opinião de vocês, o procedimento sistemático desenvolvido para o gerenciamento de 

riscos, com foco nos processos de compras realizados via pregão eletrônico no IFMT, é capaz 

de: 

  Identificar os riscos desse processo 

  Analisar os riscos 

  Avaliar os riscos desse processo 

  Instituir ações para o tratamento de riscos desse processo 

  O procedimento sistemático desenvolvido se aplica à realidade institucional 

  O procedimento sistemático desenvolvido tem condições de ser utilizado como o início 

da implementação do processo de gestão de riscos da instituição e demonstra atender à 

IN 01/2016/MPOG/CGU e ao decreto federal 9.203/2017, no que tange ao 

gerenciamento de riscos 

  O procedimento sistemático desenvolvido tem condições de ser replicado para o 

gerenciamento de riscos de outros processos do IFMT 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Diante da manifestação favorável da Alta Direção, aos questionamentos realizados, 

infere-se como validado e aplicável o procedimento analisado, bem como tem condições de 

ser replicado a outros processos.  

Na próxima seção discute-se os resultados obtidos e sugeridos como artefato 

tecnológico para o gerenciamento de riscos das contratações da instituição de ensino IFMT. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES:  FMEA ADAPTADA AO GERENCIMENTO DE 

RISCO DAS CONTRATAÇÕES 

Diante dos dados coletados e técnicas utilizadas foi possível identificar, analisar e 

avaliar possíveis causas que levam ao risco [Atraso na disponibilização de uma ata de 

registro de preço] que a instituição está sujeita em seu ambiente de contratações realizadas 

via compras compartilhadas por meio da modalidade pregão eletrônico e a partir disso 

conhecer o contexto organizacional e suas fragilidades de gerenciamento de riscos ao ponto 

de proporcionar condições de sugerir um instrumento que possa auxiliar os gestores. 

E assim gerou-se um procedimento sistemático, por intermédio da FMEA adaptada, 

ao contexto organizacional do IFMT em relação aos processos de compras compartilhadas 

que é gerenciada pela Diretoria de Administração (DADM) da Reitoria em conformidade 

com a sua Política de gestão de risco. Encaminhou-se essa ferramenta como sugestão a Pro 

Reitoria de Administração (PROAD) a qual a DADM está vinculada, bem como aos 

especialistas que contribuíram com a pesquisa. 

 Após reunião e análise com o grupo de especialistas da DADM obteve-se o nível 

do risco e a partir disso realizou-se a avaliação. Sendo possível para cada causa identificada, 

avaliá-las de acordo com a Política de Gestão de Riscos aprovada para a instituição, como 

sendo de nível Baixo, Médio, Alto ou Extremo.  

Os riscos de nível extremo são intoleráveis para todos os níveis e as unidades 

organizacionais do IFMT. Cabe aos gestores dos riscos a elaboração e a execução 

imediata de planos de ação para reduzi-los a níveis aceitáveis, ou seja, quadrantes 

laranja ou amarelo da Matriz de Risco adotada pelo IFMT. (IFMT, 2018b, p. 9).  

 

 Com base na análise de criticidade, as causas do risco avaliado em extremos com 

prioridade de tratamento são três: 

1. Burocracia e Número insuficiente de servidores (Nível do Risco em 25); e  

2. Licitação fracassada/deserta (Nível do Risco em 15). 

Para fins de aplicação da ferramenta FMEA executou-se todas as etapas descritas 

ordenadamente no procedimento sistemático, possibilitando assim uma ilustração prática da 

sua utilização, a ser apresentada a Alta Direção do IFMT.  

A  FMEA adaptada é a solução tecnológica proposta para o problema pesquisado de 

como identificar, analisar, avaliar e mitigar os riscos dos processos de compras via 

modalidade pregão eletrônico do IFMT. A ferramenta foi elaborada em um editor de 

planilhas e para ter uma harmonia estrutural no trabalho será apresentada sequencialmente 

por meio das Figuras de 31, 32 e 33 a seguir.  
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Figura 31 - FMEA do Risco atraso na disponibilização de uma ata de registro de preço (Causa Burocracia)

1

2

3

Data: _____/____/______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

5

Probabili

dade
Impacto Controle

Nível do 

Risco

Avaliação 

do Risco

Ação a 

Executar

5 5 1 25 Extremo Mitigar

Extremo 15-25 1,00

Alto 8-12 0,70

Médio 3-6 0,40

Baixo 1-2 0,08

Responsável/Cronograma: Ação nº x Responsável XY (Prazo: Inicio e Término)

Notas Explicativas: 

Mediano Compartilhar Redução da  probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma  porção de riscos

Forte Aceitar Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Inexistente Evitar Descontinuação das atividades que geram riscos.

Fraco Mitigar São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.

Apresentação de 

propostas e 

documentos de 

habilitação

Atraso na 

disponibilização 

de uma Ata de 

registro de Preço

Burocracia Inexistente

1. Criar um comitê com participação de representantes/especialistas de 

cada etapa do processo de compras para planejar e divulgar ações 

visando desmitificar a burocracia por meio de palestras, divulgação de 

licitações, trabalhos locais de orientações dos trâmites, dentre outros 

meios que proporcione uma aproximação entre instituição e sociedade.

2. Criar um link no site que centralize todos os informes, avisos, 

orientações, cartilhas e vídeos desenvolvidos pelo IFMT em relação as 

compras compartilhadas do órgão.

3. Divulgar cronograma das contratações nas redes sociais, site da 

instituição e os respectivos responsáveis pela condução do certame 

licitatório para maiores informações.

4. Realizar palestras orientativas e informativas com especialistas de 

cada etapa de um licitação.

5. Elaborar Cartilha com orientações e procedimentos para participação 

nas contratações realizadas pelo IFMT visando ampla divulgação 

regional e local.

Nível do Risco Escala de Controle Respostas a Riscos

Processo de Avaliação do Risco

Etapa Critica por 

consenso
EFEITO

Causas (Modo 

de Falha)

Controles 

Atuais

Índices (PxIxC=Nível) Resposta ao Risco
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO                 

(Recomendações para tratamento)

Alta (o) Evento usual, corriqueiro. Torna improvável

Responsável:

Muito Alta (o)

Evento se reproduz muitas vezes, se repete 

seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não 

raro de modo acelerado.

Capaz de impedir o alcance

Atividade: Licitação realizada via pregão eletrônico pela Diretoria de 

Administração da Reitoria

Baixa (o) Evento casual, inesperado. Torna duvidoso seu atingimento

Médio
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido).
Torna incerto

Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) Escala Probabilidade  Impacto

Processo: Compras Compartilhadas Muito Baixa (o) Evento extraordinário. Não afeta os objetivos
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Figura 32 - FMEA do Risco atraso na disponibilização de uma ata de registro de preço (Causa Número insuficiente de servidores) 

1

2

3

Data: _____/____/______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

5

Probabili

dade
Impacto Controle

Nível do 

Risco

Avaliação 

do Risco

Ação a 

Executar

5 5 1 25 Extremo Mitigar

Extremo 15-25 1,00

Alto 8-12 0,70

Médio 3-6 0,40

Baixo 1-2 0,08

Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) Escala Probabilidade  Impacto

Processo: Compras Compartilhadas Muito Baixa (o) Evento extraordinário. Não afeta os objetivos

Atividade: Licitação realizada via pregão eletrônico pela Diretoria de 

Administração da Reitoria

Baixa (o) Evento casual, inesperado. Torna duvidoso seu atingimento

Médio
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido).
Torna incerto

Alta (o) Evento usual, corriqueiro. Torna improvável

Responsável:

Muito Alta (o)

Evento se reproduz muitas vezes, se repete 

seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não 

raro de modo acelerado.

Capaz de impedir o alcance

Nível do Risco Escala de Controle Respostas a Riscos

Processo de Avaliação do Risco

Etapa Critica por 

consenso
EFEITO

Causas (Modo 

de Falha)

Controles 

Atuais

Índices (PxIxC=Nível) Resposta ao Risco
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO                 

(Recomendações para tratamento)

Instrução e condução 

processual

Atraso na 

disponibilização 

de uma Ata de 

registro de Preço

Número 

insuficiente de 

servidores

Inexistente

1. Sensibilizar a alta gestão da importância e os impactos que o número  

insuficiente de servidores gera no atendimento das demandas da 

instituição como um todo quando trata-se de contratações públicas, 

oficializar as comunicações para obtenção das séries históricas.

2. Prospectar e requisitar remanejamento de servidores ociosos de 

outros setores ou funções.

3. Repensar a metodologia utilizada pela instituição atualmente para 

realizar as licitações, de maneira a avaliar a possibilidade (pontos 

positivos e negativos) de uma Central de Compras para o IFMT.

Inexistente Evitar Descontinuação das atividades que geram riscos.

Fraco Mitigar São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.

Responsável/Cronograma: Ação nº x Responsável XY (Prazo: Inicio e Término)

Notas Explicativas: 

Mediano Compartilhar Redução da  probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma  porção de riscos

Forte Aceitar Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.
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Figura 33 - FMEA do Risco atraso na disponibilização de uma ata de registro de preço (Causa Licitação fracassada/deserta) 

1

2

3

Data: _____/____/______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

5

Probabili

dade
Impacto Controle

Nível do 

Risco

Avaliação 

do Risco

Ação a 

Executar

3 5 1 15 Extremo Mitigar

Extremo 15-25 1,00

Alto 8-12 0,70

Médio 3-6 0,40

Baixo 1-2 0,08

Responsável/Cronograma: Ação nº x Responsável XY (Prazo: Inicio e Término)

Notas Explicativas: *A licitação deserta ocorre por ausência de interessados na licitação já a licitação fracassada segunda a Lei 8.666/93 é aquela em há interessados mas que não preenchem os requisitos necessários 

sendo portanto inabilitados ou desclassificados. Aplicando o disposto no Art. 48 serão desclassificadas: § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 

para três dias úteis (BRASIL, 1993). Os termos ‘deserto’ e ‘fracassado’ são utilizados especificamente para designar um acontecimento da fase externa do processo de contratação pública e eles ocorrem quando a licitação 

não possibilita à Administração o atingimento do fim desejado, isto é, a contratação da solução para a sua necessidade, pois, por vezes, nenhum interessado comparece ou, quando comparece, não atende aos requisitos de 

habilitação exigidos ou sua proposta não possui condições de ser classificada. No primeiro caso, diz-se que a licitação foi deserta e, no segundo, que foi fracassada (SILVA, 2014). 

Mediano Compartilhar Redução da  probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma  porção de riscos

Forte Aceitar Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Inexistente Evitar Descontinuação das atividades que geram riscos.

Fraco Mitigar São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.

Planejamento da 

Contratação

Atraso na 

disponibilização 

de uma Ata de 

registro de Preço

Licitação 

fracassada/des

erta 

(Licitante)*

Inexistente

1. Divulgar além da impressa oficial (Diário Oficial da União), utilizando-

se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.

2. Criar um grupo de estudos para revisar processos já realizados que 

culminou em Licitação deserta ou fracassada para identificar, analisar e 

avaliar as falhas ocorridas (riscos concretizados). De maneira a 

proporcionar um aprendizado por séries históricas para detectar quais os 

controles precisam ser estabelecidos ou implementados como ação para 

mitigar os riscos futuros.

Nível do Risco Escala de Controle Respostas a Riscos

Processo de Avaliação do Risco

Etapa Critica por 

consenso
EFEITO

Causas (Modo de 

Falha)

Controles 

Atuais

Índices (PxIxC=Nível) Resposta ao Risco
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO                    

(Recomendações para tratamento)

Alta (o) Evento usual, corriqueiro. Torna improvável

Responsável:

Muito Alta (o)

Evento se reproduz muitas vezes, se repete 

seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não 

raro de modo acelerado.

Capaz de impedir o alcance

Atividade: Licitação realizada via pregão eletrônico pela Diretoria de 

Administração da Reitoria

Baixa (o) Evento casual, inesperado. Torna duvidoso seu atingimento

Médio
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido).
Torna incerto

Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) Escala Probabilidade  Impacto

Processo: Compras Compartilhadas Muito Baixa (o) Evento extraordinário. Não afeta os objetivos
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A FMEA adaptada é um instrumento que proporciona condições aos gestores da 

área de compras de gerenciar os riscos de forma sistêmica utilizando uma única 

ferramenta para o processo de avaliação dos riscos (identificação, análise e avaliação) e 

ao mesmo tempo estabelecer ações a serem executadas para o tratamento do risco. A 

técnica FMEA pode ser utilizada para melhorar procedimentos e processos bem como 

assegurar que todos os modos de falhas foram considerados (ABNT, 2012). 

 Com essa estrutura sugerida a Proad e a DADM torna-se possível centralizar 

nessa ferramenta condições para uma visão holística de todo o processo de avaliação de 

risco, proporcionando condições de definir qual a etapa mais crítica, qual(is) o(s) efeito(s) 

que esse tipo de falha pode ocasionar ao processo, qual(is) a(s) causa(s) podem ser 

responsáveis pelo modo de falha, quais são as medidas preventivas e detectivas utilizadas 

como controles atuais para o caso em análise, por meio do índice (nível do risco) definir 

qual(is) modo de falha(s) tem prioridade no tratamento e a partir disso planejar e discutir 

ações de melhoria por meio de medidas para reduzir os riscos a níveis aceitáveis. 

Registra-se que foi possível adequar a ferramenta FMEA ao contexto da 

instituição IFMT utilizando como base a sua Política de Gestão de Risco 

institucionalizada e os atributos da ferramenta já citados anteriormente. Proporcionando 

assim com esse procedimento sistemático condições para discussão e reflexão em grupo 

sobre falhas potenciais de processo ou procedimento que necessitam de esforços da gestão 

para responder aos riscos identificados. 

Dentre as vinte e quatro causas inicialmente identificadas foi selecionada três 

causas (Burocracia, Número insuficiente de servidores e Licitação fracassada/deserta) 

definidas como de nível Extremo, de acordo com a Política de Gestão de Risco do IFMT, 

para fins de aplicação da FMEA. No entanto, isso não significa que os demais não 

mereçam tratamento e sim que nesse momento foi eleita quais teriam prioridades para 

realizar o plano de gerenciamento de risco. 

Finalmente ressalva-se que as recomendações evidenciadas na FMEA apresentada 

não requerem novos recursos para investimentos, estando os custos relacionados às horas 

dedicadas pelos servidores na execução do processo de avaliação do risco. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse capítulo apresenta as considerações finais obtidas com o desenvolvimento 

dessa pesquisa, abordando especificamente os objetivos estabelecidos e pontuando sobre 

a formação do artefato tecnológico elaborado para o contexto organizacional investigado. 

8.1 QUANTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Nesse momento cita-se novamente os quatros objetivos específicos estabelecidos 

e uma síntese dos principais atos empenhados para o atingimento individualizado dos 

mesmos nessa pesquisa.  

1. Mapear o processo de licitação realizado pela modalidade de pregão 

eletrônico: realizado por meio da observação participante, pesquisa 

documental, pesquisas bibliográficas, entrevistas não estruturadas e análise 

de conteúdo que culminou na elaboração de um Fluxograma do processo 

licitatório na modalidade pregão eletrônico. 

2. Identificar as principais causas que podem ocasionar o risco atraso na 

disponibilização de uma ata de registro de preço gerenciada pela Diretoria 

de Administração da Reitoria do IFMT: realizado por meio da observação 

participante, entrevista estruturada aplicada a DADM, matriz de 

probabilidade/consequência e análise de conteúdo tendo como resultado o 

Diagrama de Causa e Efeito. 

3. Analisar as causas identificadas do risco atraso na disponibilização de uma 

ata de registro de preços sob a ótica da Diretoria de Administração da 

Reitoria do IFMT: baseou-se no Diagrama de Causa e Efeito 

(especificamente para análise de consequência), utilizou-se da Matriz de 

probabilidade/consequência da instituição para definição dos critérios de 

julgamento, da análise do conteúdo e por fim aplicou-se uma entrevista 

semiestruturada ao grupo da DADM que propiciou a obtenção do consenso 

dos especialistas quanto à análise de probabilidade, impacto e controle. 

4. Avaliar a criticidade do risco identificado como extremo e recomendar 

medidas: a partir da análise das causas com base na Matriz de 

probabilidade/consequência e da técnica análise de conteúdo foi possível 

avaliar a criticidade do risco (Baixo, Médio, alto ou Extremo) e assim 
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identificou-se as causas que merecem tratamento em conformidade com a 

Política de Gestão de Risco do IFMT. 

O atingimento desses objetivos específicos propiciou alcançar o objetivo geral do 

trabalho quanto a desenvolver um procedimento sistemático para o gerenciamento de 

riscos no processo de compras de uma autarquia federal de ensino, ou seja, obtendo o 

constructo da FMEA adaptada ao contexto do IFMT. 

8.2 QUANTO AO ARTEFATO TECNOLÓGICO 

Após considerar a filosofia da gestão de risco, o contexto da instituição 

investigada e as potencialidades de cada técnica foi possível desenvolver o procedimento 

sistemático por meio da junção do Diagrama de Causa e Efeito, Matriz de Risco e FMEA. 

Com base nos resultados apresentados e discutidos no transcorrer dessa pesquisa 

e especialmente pelo contexto investigado, julga-se que o artefato produzido [FMEA 

adaptada] compreende um procedimento sistemático que auxiliará no gerenciamento de 

risco com foco nos processos de compras realizados via pregão eletrônico pela instituição, 

oportunizando condições para centralizar no instrumento um conjunto de fatores para 

proceder a um processo de avaliação de riscos (identificar, analisar e avaliar) e até de 

resposta ao risco por meio do plano de gerenciamento de risco. 

A utilidade da FMEA neste contexto é capturar sistematicamente os julgamentos 

de especialistas sobre a identificação dos modos de falha, efeito, controles atuais 

utilizados e os seus respectivos níveis de risco. E a partir disso pode-se avaliar o risco e 

planejar a ação a ser executada em resposta.  

E assim, com esse conjunto de atividades necessárias vincula-se a finalidade de 

materialização da teoria na prática por meio do procedimento sistemático, possibilitando 

assim o gerenciamento dos riscos. Ressalvando que não se tem a pretensão ou finalidade 

de apresentar uma solução intrinsecamente assertiva aos riscos considerados extremos, 

convém que a organização melhore continuamente a adequação, suficiência e eficácia da 

estrutura de gestão de riscos (ABNT, 2018). 

É preciso salientar que todo o caminho percorrido e registrado nesse estudo servirá 

de referência para instituição pesquisada e outros entes públicos, que assim como o IFMT, 

buscam gerenciar riscos de processos ou atividades e carecem de modelos práticos de 

referência para saber como iniciar um gerenciamento de riscos. E assim tem-se a 

pretensão que essa pesquisa além das contribuições científicas possa ser utilizada como 
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referência de boas práticas por outras entidades, seja para o processo de compras públicas 

ou qualquer outra atividade, que necessite ser gerenciada para o alcance dos objetivos 

traçados. 

A Gestão de risco pode contribuir com o contexto organizacional que possui 

inúmeras conjunturas e diversas limitações (materiais, humano e/ou financeiros, dentre 

outros), favorecendo ao gerenciamento de riscos como medidas de controle. Para Franco 

(2017, p.45) a operação efetiva de um controle refere-se a uma aplicação consistente, por 

meios adequados, por pessoas qualificadas e durante períodos relevantes. 

O procedimento sistemático, construído com essa pesquisa, concretiza-se como 

um movimento para contribuir no entendimento do gerenciamento de risco e suas 

potencialidades, bem como pode e deve ser melhorado e aperfeiçoado de acordo com os 

novos cenários que se apresentam a instituição pública. Mas acima de tudo que os 

embasamentos expostos nessa pesquisa possam despertar outras instituições para a 

relevância da temática em questão e assim mostrar-se como uma solução para auxiliar à 

gestão. 

Por fim considera-se que os resultados alcançados vão além dos objetivos 

enumerados, possibilitou-se conhecer soluções a um contexto público pouco explorado e 

com várias carências. A iniciação cientifica abre novos caminhos, novos olhares a algo 

tão necessário e não reconhecido, até este momento. E assim deixa-se o convite para 

novas produções no setor público com enfoque ao gerenciamento de risco e as suas 

possíveis contribuições de melhoria. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO A DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO (DADM) 

 

Pesquisados: Diretor de Administração; Chefe do Departamento de Aquisições e 

Contratos (DAC); Coordenador Geral de Compras; Coordenador de Contratos e 

Convênios; e Coordenador de Licitações.   

Data do preenchimento: ___/___/____ 

Nome:_________________________________________ Idade: ______ Sexo:_______ 

Formação:__________________________________ Tempo de serviço público:______ 
 

Objetivo do questionário: Validar o diagnóstico do problema e conhecer a percepção 

dos servidores lotados na Diretoria de Administração da Reitoria do IFMT sobre 

probabilidade e impacto para cada causa identificada. 

No ambiente de trabalho, muitas vezes nos deparamos com fatores internos e 

externos que tornam incerto o êxito do projeto ou da atividade que estamos 

desenvolvendo. Independentemente da área em que atuamos, e até na nossa vida pessoal, 

os riscos  podem afetar o andamento da nossa ação, levando-a a uma direção 

completamente diferente daquela inicialmente planejada. (SEGES/MP, 2016). 

Conceitualmente define-se risco como a  probabilidade de insucesso de 

determinado empreendimento, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja 

ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. 

A probabilidade representa a chance de algo acontecer enquanto que o impacto é 

o resultado de um evento que afeta os objetivos, com a combinação de ambas temos o 

risco. 

Identificou-se diversas causas em um processo licitatório (Modalidade pregão 

eletrônico) que consequentemente ocasiona atrasos na disponibilização de uma ata de 

registro de preço, e diante desse contexto o objetivo desse questionário é validar tais 

causas e conhecer a perspectiva dos servidores lotados na Diretoria de Administração 

dessa reitoria do IFMT sobre probabilidade e impacto relacionados a cinco critérios 

(Tecnologia da Informação e Comunicação; Procedimento Licitatório; Fornecedor; 

Pessoal; e Objeto).  

Obs.: as questões devem ser respondidas com base na escala a seguir, informando o peso de acordo com a 

perspectiva de probabilidade e impacto para cada critério apresentado. 
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PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

1 MUITO BAIXA  MUITO BAIXO  

2 BAIXA  BAIXO 

3 MÉDIO MÉDIO 

4 ALTA ALTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 
 

QUESTÕES 

C1. TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO) 

Respostas 

Probabilidade Impacto 

1. Desconhecimento operacionalização de sistemas   

2. Ausência Internet   

3. Problemas de infraestrutura   

4. Ausência Energia Elétrica   

C2. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
Respostas 

Probabilidade Impacto 

5. Não assinatura de Ata de Registro de Preço (Licitante)   

6. Atraso na assinatura ARP (Licitante)   

7. Licitação fracassada/Deserta (Licitante)   

8. Cláusulas Restritivas em excesso (Licitante)   

9. Inabilitação Jurídica   

10. Impugnação de Edital (Fase Recursal)   

11. Recurso contra a proposta vencedora (Fase Recursal)   

C3. FORNECEDOR 
Respostas 

Probabilidade Impacto 

12. Desinteresse em participar Licitação   

13. Exigências de habilitação (Documentação)   

14. Venda com recebimento Postecipada   

15. Burocracia   

C4. PESSOAL 
Respostas 

Probabilidade Impacto 

16. Número Insuficiente de Servidores no setor   

17. Afastamentos   

18. Inexperiência   

19. Falta de capacitação   

C5. OBJETO 
Respostas 

Probabilidade Impacto 

20. Análise Técnica   

21. Localidade de execução/entrega   

22. Esclarecimentos Objeto (Especificação 

fragilizada/incompleta) 

  

23. Cancelamento do item (Especificação 

fragilizada/incompleta) 

  

24. Atraso no envio da ata de registro de preço (ARP) 

assinada 

  

Observações e sugestões: 
 

  



158 
 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO PARA REUNIÃO E DISCUSSÃO EM GRUPO 

 

Pesquisados: Diretor de Administração; Chefe do Departamento de Aquisições e 

Contratos (DAC); Coordenador Geral de Compras; Coordenador de Contratos e 

Convênios; e Coordenador de Licitações.   

Objetivo: Identificar os controles atuais para as causas validadas e obter o consenso dos 

especialistas quanto à Probabilidade e Impacto com base na Matriz de Risco utilizada 

pela instituição. 

Data da realização: 25/08/2020 

Inicialmente agradeço por aceitarem participar da discussão e conto com a 

colaboração de todos para obtenção de dados para a pesquisa intitulada “Gerenciamento 

de risco das contratações públicas de uma autarquia federal de ensino”, desenvolvida sob 

a orientação do Professor Dr. Ualison Rébula de Oliveira, para fins de obtenção do título 

de mestre em Administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A pesquisa visa desenvolver um procedimento sistemático para o gerenciamento 

de riscos  no processo de compras de uma autarquia federal de ensino, e assim, auxiliar 

no processo de incorporação de boas práticas de gestão de riscos na instituição IFMT. 

Informa-se que as identidades dos respondentes e suas respostas serão tratadas 

com padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo à legislação brasileira, 

e as informações serão utilizadas somente para fins acadêmicos e científicos. Ressalta-se 

que a participação não incidirá em custos, riscos ou ganhos financeiros. 

Muitas vezes, no ambiente de trabalho, nos deparamos com fatores internos e 

externos que tornam incertos o êxito do projeto ou da atividade que estamos 

desenvolvendo. Independentemente da área em que atuamos, e até na nossa vida pessoal, 

os riscos  podem afetar o andamento da nossa ação, levando-nos a uma direção 

completamente diferente daquela inicialmente planejada. (SEGES/MP, 2016). 

Conceitualmente define-se risco como a probabilidade de insucesso de 

determinado empreendimento, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja 

ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. 

A probabilidade representa a chance de algo acontecer, enquanto o impacto é o 

resultado de um evento que afeta os objetivos, portanto, com a combinação de ambas 

temos o risco. Por sua vez, o controle é qualquer medida aplicada pela administração para 

gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos 

sejam alcançados. (SEGES/MP, 2016). 
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Por meio do Diagrama de Causa e Efeito foram identificadas vinte e quatro (24) 

causas em um processo licitatório (Modalidade pregão eletrônico) que ocasionam como 

consequência atrasos na disponibilização de uma ata de registro de preço, e diante desse 

contexto o objetivo desse levantamento é identificar os controles atuais utilizados pela 

instituição e obter o consenso dos servidores lotados na Diretoria de Administração dessa 

reitoria do IFMT sobre probabilidade, impacto e controles relacionados a cinco critérios 

(Tecnologia da Informação e Comunicação; Procedimento Licitatório; Fornecedor; 

Pessoal; e Objeto).  

Matriz de Riscos utilizada pelo IFMT  

Classificação da probabilidade por evento 

Classificação  Descrição Peso 

Muito baixa Evento extraordinário 1 

Baixa Evento casual, inesperado. 2 

Médio Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente conhecido). 3 

Alta Evento usual, corriqueiro. 4 

Muito Alta 
Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira 

assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. 
5 

 

Legenda Nível de Risco 

Extremo 

Alto 

Médio 

Baixo 

Probabilidade 

1 

Muito 

Baixa 

2 

Baixa 

3 

Média 

4 

Alta 

5 

Muito 

Alta 

Impacto 

5 

Muito Alto 

5 10 15 20 25 

4 

Alto 

4 8 12 16 20 

3 

Médio 

3 6 9 12 15 

2 

Baixo 

2 4 6 8 10 

1 

Muito Baixo 

1 2 3 4 5 

Classificação do impacto por evento 

Classificação  Descrição Peso 

Muito baixo Não afeta os objetivos 1 

Baixo Torna duvidoso seu atingimento 2 

Médio Torna incerto 3 

Alto Torna improvável 4 

Muito Alto Capaz de impedir o alcance 5 

Fonte: Matriz de Risco adaptada da Resolução Nº 003 que trata a Política de Gestão de Risco (IFMT, 2018b). 

Obs.: O Julgamento das questões está em conformidade com a Política de Gestão de Risco do IFMT 

aprovada por meio da Resolução CONSUP nº 003/2018, devendo ser respondidas com base na escala de 

classificação estabelecida para probabilidade e impacto com cinco pesos (5, 4, 3, 2, 1) e quatro tipos de 

controle por evento e seus respectivos multiplicador de risco inerente (1,0; 0,70; 0,40 e 0,08).
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ANÁLISE DA CRITICIDADE DOS RISCOS E SEUS CONTROLES ATUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resolução Nº 003 que trata da Política de Gestão de Riscos (IFMT, 

2018b).  

 

Legenda: 

 Probabilidade 

 Impacto 

 Controle 

 Multiplicador do Risco Inerente 
 

 

Escala de Classificação de risco para Probabilidade e Impacto 

PESO PROBABILIDADE IMPACTO 

5 MUITO ALTA MUITO ALTO 

4 ALTA ALTO 

3 MÉDIO MÉDIO 

2 BAIXA BAIXO 

1 MUITO BAIXA MUITO BAIXO 

Escala de Controle 

CONTROLE 

Multiplica

dor do 

Risco 

Inerente 

Inexistente Ausência Completa de controle 1,00 

Fraco 
Controle em desenvolvimento ou depositado na esfera de conhecimento 

pessoal dos operadores do processo, em geral realizado de maneira manual. 
0,70 

Mediano 
Controle estruturado e embora passível de aperfeiçoamento esteja 

sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente. 

0,40 

 

Forte 
Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo 

ser enquadrado em um nível de “melhor prática”. 
0,08 

C1. TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO) 

Criticidade 

dos Riscos 
Controles Atuais 

P
ro

b
ab

il
id

ad
e 

Im
p

ac
to

 

In
ex

is
te

n
te

 

F
ra

co
 

M
ed

ia
n

o
 

F
o

rt
e Citar quais são os controles utilizados. 

 

 

Controle 

(Multiplicador) 

 

1. Desconhecimento operacionalização de sistemas         

2. Ausência internet         

3. Problemas de infraestrutura         

4. Ausência energia elétrica         
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Em sua opinião, qual (ou quais) causa(s) desse segmento (Tecnologia da informação) 

deve(m) ser priorizada(s) para tratamento? Por quê? Justifique sua resposta.  

C2. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Criticidade 

dos Riscos 
Controles Atuais (Inexistente  1,00) (Fraco= 0,70) (Mediano= 0,40) (Forte= 0,08) 

P
ro

b
ab

il
i

d
ad

e 

Im
p

ac
to

 

In
ex

is
te

n
te

 

F
ra

co
 

M
ed

ia
n

o
 

F
o

rt
e Citar quais são os controles utilizados. 

 

 

Controle 

(Multiplicador) 

 

5. Não assinatura de Ata de Registro de Preço 

(Licitante) 

        

6. Atraso na assinatura ARP (Licitante)         

7. Licitação fracassada/Deserta (Licitante)         

8. Cláusulas Restritivas em excesso (Licitante)         

9. Inabilitação Jurídica         

10. Impugnação de Edital (Fase Recursal)         

11. Recurso contra a proposta vencedora (Fase 

Recursal) 

        

Em sua opinião, qual (ou quais) causa(s) desse segmento (Procedimento Licitatório) 

deve(m) ser priorizada(s) para tratamento? Por quê? Justifique sua resposta. 
 

C3. FORNECEDOR 

Criticidade 

dos Riscos 

Controles Atuais (Inexistente  1,00) (Fraco= 0,70) (Mediano= 0,40) (Forte= 0,08) 

P
ro

b
ab

il
i

d
ad

e 

Im
p

ac
to

 

In
ex

is
te

n
te

 

F
ra

co
 

M
ed

ia
n

o
 

F
o

rt
e Citar quais são os controles utilizados. 

 

Controle 

(Multiplicador) 

 

12. Desinteresse em participar Licitação         

13. Exigências de habilitação (Documentação)         

14. Venda com recebimento Postecipada         

15. Burocracia         

Em sua opinião, qual (ou quais) causa(s) desse segmento (Fornecedor) deve(s) ser 

priorizada(s) para tratamento? Por quê? Justifique sua resposta. 
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C4. PESSOAL 

Criticidade 

dos Riscos 

Controles Atuais (Inexistente  1,00) (Fraco= 0,70) (Mediano= 0,40) (Forte= 0,08)  

P
ro

b
ab

il
i

d
ad

e 

Im
p

ac
to

 

In
ex

is
te

n
te

 

F
ra

co
 

M
ed

ia
n

o
 

F
o

rt
e 

Citar quais são os controles utilizados. 

Controle 

(Multiplicador) 

 

16. Número Insuficiente         

17. Afastamentos         

18. Inexperiência         

19. Falta de capacitação         

Em sua opinião, qual (ou quais) causa(s) desse segmento (Pessoal) deve(m) ser priorizada(s) para 

tratamento? Por quê? Justifique sua resposta. 
 

C5. OBJETO 

Criticidade 

dos Riscos 

Controles Atuais (Inexistente  1,00) (Fraco= 0,70) (Mediano= 0,40) (Forte= 0,08)  

P
ro

b
ab

il
i

d
ad

e 

Im
p

ac
to

 

In
ex

is
te

n
te

 

F
ra

co
 

M
ed

ia
n

o
 

F
o

rt
e 

Citar quais são os controles utilizados. 

Controle 

(Multiplicador) 

 

20. Análise Técnica         

21. Localidade de execução/entrega         

22. Esclarecimentos Objeto (Especificação 

fragilizada/incompleta) 

        

23. Cancelamento do item (Especificação 

fragilizada/incompleta) 

        

24. Atraso no envio da ata de registro de preço (ARP) 

assinada 

        

Em sua opinião, qual (ou quais) causa(s) desse segmento (Objeto) deve(m) ser priorizada(s) para 

tratamento? Por quê? Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE C - VALIDAÇÃO DO MODELO PELOS GESTORES  

   

Pesquisados: Pró-Reitor de Administração e Diretor de Administração da Reitoria 

Objetivo: Validação do modelo apresentado na pesquisa  

Data da realização: 02/10/2020 

Roteiro: Explicar o fluxo do procedimento sistemático para desenvolver o processo de 

avaliação de riscos (Identificar, Analisar e Avaliar) e apresentar a ferramenta FMEA. 

Quadro: Fluxo do procedimento sistemático para processo de avaliação de risco (Identificar, 

Analisar e Avaliar) 

P
ro

ce
d

im
en

to
 s

is
te

m
á
ti

co
 p

a
ra

 p
ro

ce
ss

o
 d

e 
a
v
a

li
a
çã

o
 d

o
 r

is
co

 

ETAPA SEQ. AÇÃO 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

1. 
Definir o Risco (problema)  

Ferramenta: Conhecimento dos especialistas 

 

2. 

Identificar as causas que geram o risco definido e transcrevê-las para a 

FMEA. 

Ferramenta: Diagrama de causa e efeito/ FMEA 

A
N

Á
L

IS
E

 

3. 
Analisar as causas  

Ferramenta:  Matriz de Risco 

4. 
Registrar o julgamento das causas: Probabilidade, Impacto e Controle  

Ferramenta:  FMEA 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

5. 

Avaliar e registrar as causas de acordo com a Política de Gestão de 

Risco 

Ferramenta: Matriz de Risco e FMEA 

6. 
Listar as causas de acordo com o nível de criticidade  

Ferramenta: Matriz de risco e FMEA 

7. 
Selecionar as causas com níveis Extremos (Priorização) 

Ferramenta: Matriz de Risco e FMEA 

8. 
Propor ações de melhoria 

Ferramenta: FMEA 

P
L

A
N

O
 D

E
 G

E
R

E
N

C
IA

M
E

N
T

O
 D

E
 

R
IS

C
O

 

9. 
Decidir a ação a executar (Evitar, Mitigar, Compartilhar, Aceitar) 

Ferramenta: Matriz de Risco e FMEA 

10. 
Instituir as ações para o tratamento 

Ferramenta: FMEA 

11. 
Definir responsável por ação a ser executada 

Ferramenta: FMEA 

12. 
Fixar cronograma (início e término) por ação  

Ferramenta: FMEA 

13. 

Usar nota explicativa para informações complementares, quando 

necessário 

Ferramenta: FMEA 

14. 
Monitorar 

Ferramenta: FMEA 
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Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Fonte: Matriz de Risco adaptada da Resolução Nº 003 que trata a Política de Gestão de Risco (IFMT, 2018b). 

 

Matriz de Risco 

do IFMT 

Probabilidade 

1 

Muito 

Baixa 

2 

Baixa 

3 

Média 

4 

Alta 

5 

Muito Alta 

Impacto 

5 

Muito 

Alto 
5 10 15 20 25 

4 

Alto 
4 8 12 16 20 

3 

Médio 
3 6 9 12 15 

2 

Baixo 
2 4 6 8 10 

1 

Muito 

Baixo 
1 2 3 4 5 

Escala de Controles  
Multiplicador do 

Risco Inerente 

Legenda Nível de Risco 

NÍVEL DO RISCO 

Extremo ( 15 - 25) 

Alto ( 8 -12) 

Médio ( 3 - 6) 

Baixo ( 1 - 2) 

 
 

 

 

 

Controles 

Inexistente 1,00 

Fraco 0,70 

Mediano 0,40 

Forte 0,08 
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1

2

3

Data: _____/____/______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

5

Probabili

dade
Impacto Controle

Nível do 

Risco

Avaliação 

do Risco

Ação a 

Executar

5 5 1 25 Extremo Mitigar

Extremo 15-25 1,00

Alto 8-12 0,70

Médio 3-6 0,40

Baixo 1-2 0,08

Análise de Modo de Efeito e Falha (FMEA) Escala Probabilidade  Impacto

Processo: Compras Compartilhadas Muito Baixa (o) Evento extraordinário. Não afeta os objetivos

Atividade: Licitação realizada via pregão eletrônico pela Diretoria de 

Administração da Reitoria

Baixa (o) Evento casual, inesperado. Torna duvidoso seu atingimento

Médio
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido).
Torna incerto

Alta (o) Evento usual, corriqueiro. Torna improvável

Responsável:

Muito Alta (o)

Evento se reproduz muitas vezes, se repete 

seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não 

raro de modo acelerado.

Capaz de impedir o alcance

Nível do Risco Escala de Controle Respostas a Riscos

Processo de Avaliação do Risco

Etapa Critica por 

consenso
EFEITO

Causas (Modo 

de Falha)

Controles 

Atuais

Índices (PxIxC=Nível) Resposta ao Risco
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (Recomendações 

para tratamento)

Apresentação de 

propostas e 

documentos de 

habilitação

Atraso na 

disponibilização 

da Ata de 

registro de Preço

Burocracia Inexistente

1. Criar um comitê com participação de representantes/especialistas de 

cada etapa do processo de compras para planejar e divulgar ações 

visando desmitificar a burocracia por meio de palestras, divulgação de 

licitações, trabalhos locais de orientações dos trâmites, dentre outros 

meios que proporcione uma aproximação entre instituição e sociedade.

2. Criar um link no site que centralize todos os informes, avisos, 

orientações, cartilhas e vídeos desenvolvidos pelo IFMT em relação as 

compras compartilhadas do órgão.

3. Divulgar cronograma das contratações nas redes sociais, site da 

instituição e os respectivos responsáveis pela condução do certame 

licitatório para maiores informações.

4. Realizar palestras orientativas e informativas com especialistas de 

cada etapa de um licitação.

5. Elaborar Cartilha com orientações e procedimentos para participação 

nas contratações realizadas pelo IFMT visando ampla divulgação 

regional e local.

Inexistente Evitar Descontinuação das atividades que geram riscos.

Fraco Mitigar São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.

Responsável/Cronograma: Ação nº x Responsável XY (Prazo: Inicio e Término)

Notas Explicativas: 

Mediano Compartilhar Redução da  probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma  porção de riscos

Forte Aceitar Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.
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1

2

3

Data: _____/____/______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

5

Probabili

dade
Impacto Controle

Nível do 

Risco

Avaliação 

do Risco

Ação a 

Executar

5 5 1 25 Extremo Mitigar

Extremo 15-25 1,00

Alto 8-12 0,70

Médio 3-6 0,40

Baixo 1-2 0,08

Responsável/Cronograma: Ação nº x Responsável XY (Prazo: Inicio e Término)

Notas Explicativas: 

Mediano Compartilhar Redução da  probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma  porção de riscos

Forte Aceitar Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Inexistente Evitar Descontinuação das atividades que geram riscos.

Fraco Mitigar São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.

Instrução e condução 

processual

Atraso na 

disponibilização 

de uma Ata de 

registro de Preço

Número 

insuficiente de 

servidores

Inexistente

1. Sensibilizar a alta gestão da importância e os impactos que o número  

insuficiente de servidores gera no atendimento das demandas da 

instituição como um todo quando trata-se de contratações públicas, 

oficializar as comunicações para obtenção das séries históricas.

2. Prospectar e requisitar remanejamento de servidores ociosos de 

outros setores ou funções.

3. Repensar a metodologia utilizada pela instituição atualmente para 

realizar as licitações, de maneira a avaliar a possibilidade (pontos 

positivos e negativos) de uma Central de Compras para o IFMT.

Nível do Risco Escala de Controle Respostas a Riscos

Processo de Avaliação do Risco

Etapa Critica por 

consenso
EFEITO

Causas (Modo 

de Falha)

Controles 

Atuais

Índices (PxIxC=Nível) Resposta ao Risco
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO                 

(Recomendações para tratamento)

Alta (o) Evento usual, corriqueiro. Torna improvável

Responsável:

Muito Alta (o)

Evento se reproduz muitas vezes, se repete 

seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não 

raro de modo acelerado.

Capaz de impedir o alcance

Atividade: Licitação realizada via pregão eletrônico pela Diretoria de 

Administração da Reitoria

Baixa (o) Evento casual, inesperado. Torna duvidoso seu atingimento

Médio
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido).
Torna incerto

Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) Escala Probabilidade  Impacto

Processo: Compras Compartilhadas Muito Baixa (o) Evento extraordinário. Não afeta os objetivos
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1

2

3

Data: _____/____/______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4

5

Probabili

dade
Impacto Controle

Nível do 

Risco

Avaliação 

do Risco

Ação a 

Executar

3 5 1 15 Extremo Mitigar

Extremo 15-25 1,00

Alto 8-12 0,70

Médio 3-6 0,40

Baixo 1-2 0,08

Responsável/Cronograma: Ação nº x Responsável XY (Prazo: Inicio e Término)

Notas Explicativas: *A licitação deserta ocorre por ausência de interessados na licitação já a licitação fracassada segunda a Lei 8.666/93 é aquela em há interessados mas que não preenchem os requisitos necessários 

sendo portanto inabilitados ou desclassificados. Aplicando o disposto no Art. 48 serão desclassificadas: § 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 

para três dias úteis (BRASIL, 1993). Os termos ‘deserto’ e ‘fracassado’ são utilizados especificamente para designar um acontecimento da fase externa do processo de contratação pública e eles ocorrem quando a licitação 

não possibilita à Administração o atingimento do fim desejado, isto é, a contratação da solução para a sua necessidade, pois, por vezes, nenhum interessado comparece ou, quando comparece, não atende aos requisitos de 

habilitação exigidos ou sua proposta não possui condições de ser classificada. No primeiro caso, diz-se que a licitação foi deserta e, no segundo, que foi fracassada (SILVA, 2014). 

Mediano Compartilhar Redução da  probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma  porção de riscos

Forte Aceitar Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Inexistente Evitar Descontinuação das atividades que geram riscos.

Fraco Mitigar São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.

Planejamento da 

Contratação

Atraso na 

disponibilização 

de uma Ata de 

registro de Preço

Licitação 

fracassada/des

erta 

(Licitante)*

Inexistente

1. Divulgar além da impressa oficial (Diário Oficial da União), utilizando-

se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.

2. Criar um grupo de estudos para revisar processos já realizados que 

culminou em Licitação deserta ou fracassada para identificar, analisar e 

avaliar as falhas ocorridas (riscos concretizados). De maneira a 

proporcionar um aprendizado por séries históricas para detectar quais os 

controles precisam ser estabelecidos ou implementados como ação para 

mitigar os riscos futuros.

Nível do Risco Escala de Controle Respostas a Riscos

Processo de Avaliação do Risco

Etapa Critica por 

consenso
EFEITO

Causas (Modo de 

Falha)

Controles 

Atuais

Índices (PxIxC=Nível) Resposta ao Risco
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO                    

(Recomendações para tratamento)

Alta (o) Evento usual, corriqueiro. Torna improvável

Responsável:

Muito Alta (o)

Evento se reproduz muitas vezes, se repete 

seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não 

raro de modo acelerado.

Capaz de impedir o alcance

Atividade: Licitação realizada via pregão eletrônico pela Diretoria de 

Administração da Reitoria

Baixa (o) Evento casual, inesperado. Torna duvidoso seu atingimento

Médio
Evento esperado, de frequência reduzida (parcialmente 

conhecido).
Torna incerto

Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) Escala Probabilidade  Impacto

Processo: Compras Compartilhadas Muito Baixa (o) Evento extraordinário. Não afeta os objetivos
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Em relação ao procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos, com foco 

nos processos de compras realizadas via pregão eletrônico, responda às questões a seguir:  

 

1) Na opinião de vocês, o procedimento sistemático desenvolvido para o 

gerenciamento de riscos, com foco nos processos de compras realizados via 

pregão eletrônico no IFMT, é capaz de: 

 

1.1 Identificar os riscos desse processo? 

(   ) Sim      (   ) Não 

1.2 Analisar os riscos 

(   ) Sim      (   ) Não 

1.3 Avaliar os riscos desse processo?  

(   ) Sim      (   ) Não 

1.4 Instituir ações para o tratamento de riscos desse processo? 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

2) O procedimento sistemático desenvolvido se aplica à realidade institucional? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

3) O procedimento sistemático desenvolvido tem condições de ser utilizado como o 

início da implementação do processo de gestão de riscos da instituição e 

demonstra atender à IN 01/2016/MPOG/CGU e ao decreto federal 9.203/2017, no 

que tange ao gerenciamento de riscos?  

  (   ) Sim      (   ) Não 

 

 

4. O procedimento sistemático desenvolvido tem condições de ser replicado para o 

gerenciamento de riscos de outros processos do IFMT?  

(   ) Sim       (   ) Não 

  

 


