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RESUMO 

 

Título: Gerenciamento de riscos aplicado à contratação e gestão contratual de serviços 

terceirizados de limpeza em uma instituição pública de ensino. 

Objetivo do trabalho: A pesquisa retrata a importância de se identificar, analisar e avaliar os 

riscos constantes no processo de serviços terceirizados de limpeza em uma instituição pública 

de ensino, a fim de subsidiar informações à organização para que possam prevenir e mitigar 

falhas constantes no processo, desde a contratação até a gestão contratual. A temática mostra-

se como questão significativa atualmente, já que as organizações buscam cada vez mais a 

efetiva melhoria em processos, com o devido controle de variáveis que possam interferir na 

execução dos procedimentos. Assim, é de grande relevância buscar respostas ao seguinte 

questionamento: Como identificar, analisar e avaliar os riscos envolvidos no processo de 

contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza do IFMT e qual a melhor 

forma de gerenciamento de riscos aplicável a este processo? Para tanto, o objetivo geral da 

pesquisa visa ao desenvolvimento de um procedimento sistemático para gerenciamento de 

riscos aplicável para o processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de 

limpeza da instituição que proporcione conhecimentos para a prática do gerenciamento de 

riscos em processos da instituição. 

Procedimentos/Método para a solução do problema: O estudo possui natureza aplicada, 

propõe a geração de artefato tecnológico e possui abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, 

a pesquisa classifica-se como descritiva e exploratória, pois se propõe a identificar, expor e 

descrever os fatos ou fenômenos da realidade, proporcionando maior contato com a situação 

problema. As técnicas utilizadas na pesquisa para o alcance de seus objetivos foram: revisão 

sistemática da literatura; levantamento documental; observação participante; questionário de 

autoaplicação; técnica estruturada “e se”; mapa de riscos da instituição; priorização de riscos; 

metodologia dos “5 porquês”; brainstorming; matriz de riscos do processo; e FMEA adaptada. 

As ferramentas de gerenciamento de riscos utilizadas estão pautadas pela ISO 31010. Quanto 

ao método científico, a pesquisa faz uso do modelo hipotético-dedutivo, que possibilita ao 

pesquisador maior amparo para decisões acerca de sua investigação, gerando conjecturas 

relacionadas ao objetivo e validando-as (ou não). 

Resultados: Pela pesquisa foi possível realizar a identificação, análise e avaliação dos riscos 

no processo de contratação e gestão contratual de serviços de limpeza na instituição. A 

realização destas etapas permitiu a elaboração de matriz de riscos dos eventos identificados e 

também proporcionou aplicação de ferramenta adaptada da FMEA dos riscos mais críticos, 

gerando conhecimento e informação à instituição. Com o cumprimento das etapas propostas do 

estudo desenvolveu-se então um procedimento sistemático para o processo de avaliação de 

riscos no processo de serviços terceirizados de limpeza da instituição. Portanto, a pesquisa 

proporcionou subsídios à instituição para tomada de decisões, e principalmente proporcionou 

contribuições para a prática do processo de gerenciamento de riscos no âmbito institucional. 

Implicações práticas: A administração pública federal tem sido cada vez mais requerida a 

demonstrar suas ações com transparência e efetividade. O gerenciamento de riscos, estabelecido 

para a administração pública por meio de instrumentos legais, visa auxiliar nos processos 

institucionais, respaldando para resultados eficientes. Diante das dificuldades encontradas para 

a aplicabilidade das normativas no dia-a-dia da instituição, surge a necessidade de técnicas que 

facilitem as ações. Portanto, a proposta apresentada objetiva demonstrar os riscos existentes no 



processo, em especial aqueles mais críticos que podem prejudicar o processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados, oferecendo análise e avaliação, contribuindo para a 

mitigação de alguns eventos e atenuação de falhas no decorrer do processo. As ações 

representam a realização efetiva e realista do gerenciamento de risco neste processo da 

instituição, causando impacto no âmbito do IFMT e na administração pública federal como um 

todo. 

Originalidade e contribuições: A proposta apresenta um viés original à instituição, que tem 

se preocupado em atender aos requisitos legais de gerenciamento de riscos por vislumbrar as 

qualidades envolvidas neste sistema. A proposta da pesquisa manifesta no contexto de 

efetividade de gestão de riscos nas instituições públicas, no intuito de tornar as ações de 

identificação, análise e avaliação de riscos algo prático, simples, real e usual no dia-a-dia das 

instituições, gerando maior usufruto dos benefícios desta tão importante técnica. Devido à 

familiaridade da temática da pesquisa em demais instituições federais de ensino, existe a 

possibilidade de replicação das técnicas e abordagens propostas pela pesquisa, bem como 

adequações para aplicação em processos semelhantes na própria instituição e demais entidades. 

As contribuições desta pesquisa enquadram-se na linha de atuação científico-tecnológica de 

Estratégia e Operações. 

Produção Técnica/Tecnológica: O produto técnico/tecnológico elaborado pela pesquisa 

resultou em um procedimento sistemático para o processo de avaliação de riscos em processos 

de serviços terceirizados, que visa proporcionar informações às organizações para o processo 

de tratamento de riscos. Classifica-se no Eixo 1 – Produtos e Processos do Resumo Qualis 

Técnico/Tecnológico, buscando o critério de inovação devido à aplicabilidade de ferramentas 

e abordagens do gerenciamento de riscos adequados para utilização em processos 

administrativos da gestão pública, desmistificando a complexidade da realização dos métodos 

aplicados à realidade organizacional. 

Palavras-Chave: administração pública; gestão de riscos; terceirização de mão de obra; 

ferramentas de gerenciamento de riscos; ISO 31000; ISO 31010. 

  



ABSTRACT 

 

Title: Risk management applied to the contracting and contractual management of outsourced 

cleaning services in a public educational institution. 

Objective of the work: The research describes the importance of identifying, analyzing and 

evaluating the risks contained in the process outsourced cleaning services in a public 

educational institution, in order to subsidize information to the organization so that they can 

prevent and mitigate constant failures in the process, from hiring to contract management. The 

theme is shown to be a significant issue today, as organizations increasingly seek effective 

process improvement, with due control of variables that may interfere with the execution of 

procedures. Thus, it is of great relevance to seek answers to the following questions: How to 

identify, analyze and evaluate the risks involved in the process of contracting and contract 

management cleaning services of IFMT and what is the best form of risk management 

applicable to this process? Thus, the general objective of the research address to develop a 

systematic procedure for risk management applicable to the process of contracting and contract 

management cleaning services of the institution that provides knowledge for the practice of risk 

management in the institution's processes. 

Proceedings / Method for solving the problem: The study has an applied nature, proposes the 

generation of technological artifacts and has a qualitative approach. As to the objectives, the 

research was classified as descriptive and exploratory, as it proposes to identify, expose and 

describe the facts or phenomena of reality, providing greater contact with the problem situation. 

The techniques used in the research to reach its objectives were systematic review of the 

literature; documentary survey; participant observation; self-application questionnaire; 

structured “what if” technique; risk map of the institution; prioritization of risks; “5 whys” 

methodology; brainstorming; process risk matrix; and adapted FMEA. The risk management 

tools used are guided by ISO 31010. As for the scientific method, the research makes use of the 

hypothetical-deductive model, which allows the researcher greater support for decisions about 

his investigation, generating conjectures related to the objective and validating them (or not). 

Results: Through the research, it was possible to perform the identification, analysis and 

assessment of risks in the process of contracting and contractual management of cleaning 

services at the institution. The completion of these steps allowed the elaboration of a risk matrix 

for the identified events and provided the application of a tool adapted from the FMEA of the 

most critical risks, generating knowledge and information for the institution. With the 

completion of the proposed stages of the study, a systematic procedure was then developed for 

the risk assessment process in the process of outsourced cleaning services of the institution. 

Therefore, the research provided subsidies to the institution for decision-making, and mainly 

provided contributions to the practice of the risk management process at the institutional level. 

Practical implications: The federal public administration has been increasingly required to 

demonstrate its actions with transparency and effectiveness. Risk management, established for 

the public administration through legal instruments, aims to assist in institutional processes, 

supporting efficient results. In view of the difficulties encountered in applying the regulations 

in the institution's day-by-day activities, there is a need for techniques to facilitate actions. 

Therefore, the proposal presented aims to demonstrate the risks that exist in the process, 

especially those that are most critical that can harm the process of contracting and contractual 

management of outsourced services, offering analysis and evaluation, contributing to the 

mitigation of some events and mitigation of failures during the process. The actions represent 



the effective and realistic performance of risk management in this process of the institution, 

causing an impact within the scope of the IFMT and in the Federal Public Administration as a 

whole. 

Originality and contributions: The proposal presents an original bias to the institution, which 

has been concerned in meeting the legal requirements of risk management for envisioning the 

qualities involved in this system. The research proposal manifested in the context of risk 

management effectiveness in public institutions, in order to make the actions of identification, 

analysis and assessment of risks something practical, simple, real and usual in the day-by-day 

of institutions, generating greater utilization of the benefits of this very important technique. 

Due to the familiarity of the research theme in other federal educational institutions, there is the 

possibility of replicating the techniques and approaches proposed by the research, as well as 

adaptations for application in similar processes in the institution itself and other entities. The 

contributions of this research fall within the line of scientific and technological action of 

Strategy and Operations. 

Technical / Technological Production: The technical/technological product elaborated by the 

research resulted in a systematic procedure for the risk assessment process in outsourced 

services processes, which aims to provide information to organizations for the risk treatment 

process. It classified in Axis 1 - Products and Processes of the Qualis Technical/Technological 

Summary, seeking the innovation criterion due to the applicability of appropriate risk 

management tools and approaches for use in administrative processes of public management, 

demystifying the complexity of the realization of methods applied to organizational reality. 

Key words: public administration; risk management; outsourcing of labor; risk management 

tools; ISO 31000; ISO 31010. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O setor de serviços apresenta crescente relevância na economia brasileira, com histórico 

de forte crescimento (SILVA; MENEZES FILHO; KOMATSU, 2016). Serviço pode ser 

definido como atividade ou benefício que uma parte oferece a outra, que possua característica 

de intangibilidade e que não resulte na propriedade de qualquer coisa. A produção de serviços 

pode ou não ter vinculação a um produto físico (KOTLER; BLOOM, 1990). 

 Neste campo do setor terciário surge a terceirização de serviços, que tem origem nos 

Estados Unidos da América, após a eclosão da Segunda Guerra Mundial (GIRARDI, 1999). No 

Brasil este tema foi desenvolvido na década de 80, no contexto da crise econômica, quando 

uma das alternativas foi a intervenção direta do governo na economia por downsizing, que reduz 

níveis hierárquicos visando eliminação da burocracia. Na administração pública, a terceirização 

tornou-se necessária com a constituição da Lei nº 9.632/1998 (BRASIL, 1998), na qual houve 

extinção de cargos públicos (OLHER; COSTA; TEIXEIRA, 2015). 

 Miranda (2018) manifesta que o Brasil encontra-se em processo ascendente quanto à 

regulamentação da mão de obra terceirizada, portanto é de grande importância analisar o 

processo de terceirização nas instituições públicas, já que a aprovação da Lei n° 13.429, de 31 

de março de 2017 (BRASIL, 2017b), que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de 

prestação de serviços a terceiros, acarretou uma discussão quanto à terceirização de mão de 

obra, além de regulamentar pontos relevantes na relação entre empresa terceirizada e seus 

funcionários e contratante trazendo dados importantes para identificação dos efeitos da 

terceirização no setor público. 

 A terceirização de serviços consiste em transferir para um terceiro a execução de 

atividades consideradas de menor importância (atividades-meio), seguindo os critérios dos 

objetivos estratégicos da organização, com o propósito de criar e/ou manter vantagens 

competitivas (GIOSA, 1993). Ao se terceirizar serviços, transfere-se ao terceiro a 

responsabilidade de realizar os serviços contratados com as mesmas especificações e 

compromisso aos quais o contratante (tomador) os fariam. 

 Via de regra, a contratação de empresas terceirizadas no setor público é realizada 

mediante concessão, permissão ou autorização para a transferência de determinado serviço a 

terceiro, mediante processo licitatório (MIRANDA, 2018). Neste prisma, mesmo que para 

desenvolvimento de atividades-meio, afirma-se que ao se contratar uma empresa terceirizada 

no setor público, transfere-se uma competência de prestação de um serviço público, devendo a 

administração observar os riscos envolvidos a se realizar este tipo de contratação, na tentativa 

de mitigar ocorrência de eventos. 

 Nesta conjuntura, desponta uma importante ferramenta administrativa, o gerenciamento 

de riscos, que tem ganhado notoriedade devido às organizações estarem preocupadas em 

identificar e gerenciar os principais riscos que envolvem seus negócios com vistas a evitar 

prejuízos e danos à imagem organizacional (FREITAS, 2002). Os riscos são as incertezas para 

a realização dos objetivos da empresa. Toda organização está exposta a grande incidência de 

riscos durante a condução de seus negócios e conhecê-los é essencial para que se conheça a 

gravidade e planeje o tratamento destes eventos (MARTIN; SANTOS; DIAS FILHO, 2004). 

 Freitas (2002) ressalta que a gestão de riscos vem sendo amplamente utilizada no setor 

público, até mesmo devido a alguns riscos inerentes ao setor privado também afetarem a esfera 

pública, ainda que existam diferenças essenciais entre os setores. De maneira a auxiliar os 
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gestores públicos na atribuição de administrar, o controle interno possui missão primordial, 

tendo em vista que as exigências cotidianas vão desde a preocupação em realizar bom uso de 

recursos públicos até o atendimento às premissas regulatórias e de legalidade (MONTEIRO, 

2015). Baldry (1998), conceitua que embora o setor público possa ter um comportamento de 

aversão ao risco, ele é por muitas vezes obrigado a ter uma atitude de aceitação do risco, dada 

a necessidade de prover determinados serviços, independentemente das condições de mercado, 

do estágio de desenvolvimento tecnológico ou das previsíveis consequências de uma falha ou 

performance inadequada.  

 Neste contexto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT), autarquia da administração pública indireta, necessita incorporar a gestão de riscos em 

suas estratégias, com vistas a melhoria contínua de processos administrativos, o que de forma 

indireta, interfere na sua missão institucional: Educar para a vida e para o trabalho. Para que a 

instituição possa desenvolver satisfatoriamente suas atividades fins, que é a oferta de educação 

profissional e tecnológica com cursos em diversos níveis, é necessário todo aparato 

administrativo para manutenção das atividades: aquisições de materiais e equipamentos para 

aulas/atividades didáticas, aquisição de aparelhamento dos ambientes, contratação de serviços 

básicos para a manutenção/segurança predial, manutenção do custeio para funcionamento do 

estabelecimento (consumo de energia elétrica, água, telefonia, internet, entre outras despesas). 

E para que haja maior eficiência e eficácia nestas atividades, é primordial ter o conhecimento e 

a possibilidade de tratamento de riscos envolvidos nestes processos.  

 É perceptível o avanço em procedimentos das compras governamentais, com geração 

de maior eficiência e busca de dar celeridade em processos de aquisições no setor público, 

entretanto, tais processos públicos carregam em seu histórico uma grande carga burocrática, 

produzindo excessos procedimentais que, associados à pouca disponibilidade e capacitação de 

servidores, podem acarretar em falhas em contratações e aquisições. Para aquisições de serviços 

terceirizados é essencial que ocorra boa fase de planejamento da contratação, visto que são 

serviços que poderão firmar contratos longos com a instituição, o que, caso seja um contrato 

vantajoso, traz diversos benefícios à instituição, em especial o atendimento ao princípio da 

economicidade. Corroborando com a necessidade de bom planejamento e gerenciamento de 

riscos no processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza, 

ressalta-se também o crescimento de aplicações de penalidades a empresas terceirizadas, muito 

embora ainda seja bastante dificultoso o lançamento destas em sistema específico do Governo 

Federal. Contudo, esta preocupação permeia as contratações, visto que muitas ocorrências desta 

natureza podem ser evitadas ou mitigadas. 

 Em face ao contexto apresentado, é de grande importância o uso de técnicas que 

contribuam com o desenvolvimento destas atividades. Ao se basear em teorias, consultando 

outros trabalhos afins e coletando informações relevantes, é possível conhecer a realidade da 

instituição estudada, realizando um estudo fundamentado para identificar as melhores 

abordagens a serem utilizadas para aquele momento, processo e instituição. Neste cenário, o 

estudo visou explorar um processo de serviços terceirizados que abrangesse a integralidade de 

suas etapas e que se estendesse à todas as unidades da instituição, buscando então conhecer os 

riscos existentes no referido processo institucional. Considerando que o cargo de auxiliar de 

limpeza não consta na listagem de cargos públicos dos últimos concursos públicos da instituição 

e presumindo que os serviços de limpeza sejam essenciais para o desenvolvimento das 

atividades na entidade estudada, este serviço foi selecionado para análise da pesquisa, visto que 

trata-se de serviço comum a todas as unidades do instituto, além de abranger desde a fase de 

planejamento da contratação até a gestão contratual. Portanto, o propósito deste estudo visa 

esclarecer o seguinte problema de pesquisa: 
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 Como identificar, analisar e avaliar os riscos envolvidos no processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza do IFMT e qual a melhor forma de 

gerenciamento de riscos aplicável a este processo? 

  

1.1 Contexto da realidade investigada 

 A pesquisa se desenvolveu no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. A instituição foi criada nos termos da Lei nº. 11.892, de 

29 de dezembro de 2008, mediante integração de três unidades educacionais do estado de Mato 

Grosso. Porém, seu contexto histórico possui diversas particularidades, assim, para conhecer a 

instituição, importante conhecer esta evolução: em 1909, com o desenvolvimento das primeiras 

experiências em educação profissional e tecnológica no Brasil, houve a criação da Escola de 

Aprendizes e Artífices de Mato Grosso, onde hoje funciona o IFMT Campus Cuiabá - Cel. 

Octayde Jorge da Silva. Posteriormente, no ano de 1943, foi criado o Aprendizado Agrícola de 

Mato Grosso, em Santo Antônio do Leverger, atualmente, IFMT Campus São Vicente. Já em 

1980, foi criada a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, atualmente IFMT Campus Cáceres - 

Prof. Olegário Baldo. Após algumas mudanças de nomenclatura, chegou-se ao ano de 2008 

com três centros de referência em educação profissional no Estado: o CEFET Mato Grosso (em 

Cuiabá), o CEFET Cuiabá (em São Vicente) e a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres (IFMT, 

2017?a). Em 2008, no período de instituição da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

passou então a funcionar ou estavam em fase de implantação as unidades de ensino 

descentralizadas (Uned), no bairro do Bela Vista (Cuiabá) e nos municípios de Pontes e 

Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, Barra do Garças e Rondonópolis (IFMT, 

2017?a). 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 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 e nos níveis a seguir: Superior (bacharelados, licenciaturas e tecnologias); Pós-

graduação (especializações e mestrados); Técnico (ensino médio integrado, subsequente, 

concomitante e Proeja); Educação a Distância (UAB e Profuncionário); além de cursos de curta 

duração: Formação Inicial e Continuada - FIC (IFMT, 2017?a). 

 O IFMT possui atualmente em torno de 25000 (vinte e cinco mil) discentes 

matriculados, além de mais de 2000 (dois mil) servidores lotados em suas vinte unidades, a 

saber: quatorze campi, cinco campi avançados e Reitoria (IFMT, 2017?a), (BRASIL, 2019a). 

Sua missão institucional é educar para a vida e para o trabalho e sua visão é 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. Possui valores estabelecidos, tais quais: ética, inovação, legalidade, transparência, 

sustentabilidade, profissionalismo, comprometimento e respeito ao cidadão. As maiores forças 

identificadas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 2019-2023, estão: 

servidores qualificados, política de assistência estudantil, autonomia de gestão administrativa, 

pedagógica e financeira, qualidade do ensino baseada na integração do ensino, pesquisa e 

extensão. Em contrapartida, os pontos fracos identificados no PDI 2019-2023 estão 

relacionados à sua infraestrutura física e equipamentos deficitários, alta rotatividade de 

servidores, altos índices de reprovação, retenção e evasão, comunicação interna e externa 

deficitária (IFMT, 2019). 
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 Vinculada ao Ministério da Educação, a instituição possui natureza jurídica de 

autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) é a instância responsável por gerir 

questões referentes a planejamento, administração, gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial do IFMT. Cabe a ela amparar aos campi da instituição no que concerne assuntos da 

esfera administrativa (IFMT, 2017?b). Os campi do IFMT possuem Unidade Gestora (UG) 

descentralizada, ou seja, cada campus tem autonomia administrativa para executar atividades 

administrativas em sistemas específicos do Governo Federal (com exceção dos campi 

avançados, que são vinculados administrativamente a outras unidades), entretanto a instituição 

possui modelo de administração em rede, seguindo normativas e técnicas sob coordenação da 

PROAD, conforme proposta do Conselho de Planejamento e Administração – COPLAN 

(IFMT, 2018a). 

 O Conselho de Planejamento e Administração (COPLAN) é um órgão integrante da 

estrutura do IFMT, que possui caráter propositivo, consultivo, normativo e deliberativo no que 

se refere às políticas institucionais de orçamento e finanças, infraestrutura e expansão física, 

gestão de pessoas, planejamento e desenvolvimento institucional. Suas funções são por 

delegação do Conselho Superior (CONSUP) da instituição e a formação de seus membros é 

assim dada: (a) Reitor; (b) Pró-reitor de Administração; (c) Pró-reitor de Desenvolvimento 

Institucional; (d) Diretor de Administração da PROAD; (e) Diretor de Planejamento e 

Orçamento da PROAD; (f) Diretores de Administração e Planejamento (ou cargo equivalente) 

dos campi; (g) Servidores dos campi avançados designados pelo Reitor (IFMT, 2018a). 

 Dentre as funções administrativas executadas pela instituição, os serviços terceirizados 

de limpeza são considerados de natureza contínua, visto que caso haja interrupção, o 

funcionamento da unidade fica comprometido, causando danos à administração e à comunidade 

escolar como um todo. As contratações ocorrem via licitação, sendo que cada campus/unidade 

realiza seu processo licitatório, com vistas a atender às particularidades de cada região. O 

planejamento da licitação ocorre por cada unidade, que deve seguir os preceitos legais. 

Conforme orienta o Ministério do Planejamento, por meio do Caderno de Logística: Prestação 

de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação, inicialmente devem ser levantadas informações 

de metragem da unidade a ser limpa, observando o tipo das áreas (interna, externa, esquadrias, 

fachadas). Depois são analisados os índices de produtividade de referência. Caso a contratação 

preveja fornecimento material e equipamento, são levantadas as demandas do quantitativo 

necessário. Estabelece-se uma estimativa do custo por metro quadrado, considerando a 

peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência da limpeza (BRASIL, 2014). 

 Com posse destas informações, é realizada a planilha de custo e formação de preços 

para referência, contendo ainda índices de benefícios salariais, encargos trabalhistas, custos 

indiretos e lucro previsto para a empresa. Tais dados servirão de referência para as empresas 

que concorrerão no processo licitatório (BRASIL, 2014). Realizam-se também os estudos 

preliminares, conforme orientado pela IN 05/2017, que deve conter a necessidade e justificativa 

da contratação, a estimativa das quantidades junto com suas memórias de cálculo e documentos 

que as amparem e declaração da viabilidade ou não da contratação (BRASIL, 2017a). A 

instrução recomenda ainda que na sequência deve ser elaborado o mapa de riscos, com vistas a 

proporcionar uma análise clara e passível de medição do serviço em todas as fases do processo, 

possibilitando o controle de situações de riscos. Outra peça necessária para o planejamento 

licitatório é o termo de referência, documento que condensa todas as informações levantadas e 

que é disponibilizado aos licitantes, demonstrando quais serão os termos estabelecidos para 

futura contratação (BRASIL, 2017a). 
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 Terminando a fase interna da licitação parte-se para a fase externa, com a publicação da 

licitação. Para este tipo de serviço, que é considerado comum, utiliza-se a modalidade de Pregão 

Eletrônico. Serviço comum é aquele pode ser objetivamente definido, com padrões de 

desempenho e qualidade de fácil comparação (BRASIL, 2019b). Pelo decreto 10.024/2019, as 

etapas do pregão eletrônico constituem em publicação do aviso, apresentação da proposta e 

documentos de habilitação, a abertura da sessão, envio dos lances, julgamento, habilitação, 

recurso, saneamento da proposta e habilitação, adjudicação e homologação (BRASIL, 2019b). 

 Após todo este processo, procede-se com a contratação da empresa vencedora do 

trâmite. Mediante o contrato, inicia-se a fase de gestão contratual, sendo designada equipe para 

sua fiscalização. A IN 05/2017 orienta que a gestão e fiscalização possui cinco papéis distintos: 

a gestão, a fiscalização técnica, administrativa, setorial e do público usuário. O gestor é 

responsável por questões procedimentais da formalização do contrato. O fiscal técnico lida 

diretamente com o acompanhamento dos serviços enquanto o administrativo acompanha o 

cumprimento das questões trabalhistas. A fiscalização setorial trata-se de apoio de hierarquia 

maior e a fiscalização do público usuário são pesquisas de mensuração da qualidade percebida 

pelo beneficiário (BRASIL, 2017a). 

 Os contratos de natureza contínua têm duração inicial de 12 meses podendo ocorrer 

prorrogação por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, desde que 

comprovadamente seja viável e vantajoso à administração (BRASIL, 1993). Pelas etapas 

resumidamente expostas é possível constatar que o processo de contratação e gestão contratual 

de serviços terceirizados de limpeza é bastante extenso e minucioso. Desde seu planejamento 

para contratação até o final de sua vigência contratual, o processo passa por diversas etapas, 

todas de grande importância e que impactam diretamente na sua eficácia. 

 Administrativamente, seguindo o fluxo do governo federal, é perceptível a evolução em 

processos de aquisições e contratações com a utilização de sistema eletrônico de compras 

governamentais, muito embora, ainda sejam notórios excessos de formalismo e controle 

burocrático, que geram deficiências em processos da instituição. A imposição, por meio de leis 

e instruções normativas, de grande quantidade de procedimentos e atividades por processo, 

escassez e rotatividade de servidores técnicos administrativos, baixa qualificação de pessoal, 

dificuldade em aplicação de sanções em virtude de engessamento burocrático da administração 

pública podem ser consideradas algumas das causas desta problemática, que já está radicada na 

cultura e nas práticas institucionais. Ainda que o PDI 2019-2023 descreva a qualificação de 

pessoal como uma força institucional, esta engloba a qualificação em geral, inclusive de 

docentes, sendo que para questões administrativas, embora haja política de qualificação na 

instituição, muitas vezes o técnico administrativo, por ser em número reduzido, assume diversas 

funções e responsabilidades, não possuindo qualificação adequada e suficiente a todas as 

atividades (IFMT, 2018a). Ressalta-se ainda a realidade da rotatividade dos servidores, sendo 

evidenciado no PDI como uma fraqueza, pois como existe uma constante movimentação dos 

profissionais intercampi ou até mesmo para outras instituições, portanto, a necessidade de 

capacitação é contínua (IFMT, 2019). 

 Ademais, a publicação da IN nº 05/2017, que versa sobre contratação de serviços no 

âmbito da administração pública, apontando o gerenciamento de riscos umas das etapas 

obrigatórias nestes tipos de processos, pressionou as instituições a desenvolver esta questão 

(BRASIL, 2017a). Importante salientar que o IFMT que tem se empenhado em atender aos 

requisitos legais quanto à temática de gestão de riscos, inclusive por compreender os benefícios 

advindos deste sistema, como pode ser observado com a criação da Política de Gestão de Riscos 

no âmbito do IFMT, aprovada pela Resolução CONSUP/IFMT nº 003, de 27 de fevereiro de 
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2018, que apresenta modelos e contextos que deverão ser observados em propostas de 

gerenciamento de riscos em processos em toda a instituição (IFMT, 2018b). Evidente também 

a oferta de cursos de capacitação para que os servidores desenvolvam habilidades e 

conhecimentos sobre a elaboração de gerenciamento de riscos, porém, ações isoladas e 

insuficientes. Neste sentido, a ausência ou ineficiência de planejamento em aquisições e 

contratações geram problemas contratuais que podem afetar ao funcionamento da instituição, 

visto que a não realização de serviços terceirizados de limpeza, por exemplo, impacta na rotina 

de atividades pedagógicas e administrativas, podendo gerar diversos prejuízos à administração 

pública. 

 

1.2 Objetivos 

 Objetivo geral: 

 Desenvolver um procedimento sistemático para gerenciamento de riscos aplicável para 

o processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza da instituição. 

 Objetivos específicos: 

I. Identificar a ocorrência de eventos de riscos possíveis em contratações e gestões 

contratuais terceirizadas de natureza contínua de limpeza; 

II. Analisar os eventos levantados nos processos de serviços terceirizados de limpeza com 

ênfase na instituição; 

III. Elaborar uma matriz de riscos inerentes ao processo de contratação e gestão contratual 

de serviços terceirizados de limpeza que proporcione à instituição subsídios para a 

avaliação dos riscos identificados; e 

IV. Avaliar os riscos mais críticos por meio de técnica de gerenciamento de riscos 

apropriada ao processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de 

limpeza que considere causas, efeitos e propostas de ações de melhoria. 

1.3 Conjecturas 

I. A instituição não faz uso adequado de técnicas administrativas sistematizadas para o 

gerenciamento de riscos nos processos de contratação e gestão contratual de serviços 

terceirizados de limpeza. 

II. Considerando as ferramentas fortemente aplicáveis para todas as etapas do processo de 

avaliação de riscos constantes na ISO 31010 (identificação, análise e avaliação), um 

procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos do processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza do IFMT deve incluir ao menos 

uma destas técnicas. 

 

1.4 Justificativa 

 A pesquisa se justifica nas perspectivas de relevância, viabilidade, originalidade, 

oportunidade e interesse pessoal. A escolha do tema relacionou-se à importância e notoriedade 

atribuídas à gestão de riscos, em especial no setor público, que vem passando por uma 

reestruturação em seu modelo organizacional, buscando a adoção do modelo gerencial, que visa 

maior agilidade, flexibilidade e eficiência nas organizações governamentais, garantindo 
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legitimidade de suas ações, e contribuindo efetivamente com a melhoria da qualidade da gestão 

(SANTANA, 2010). Considerou-se ainda a relevância da temática no atual contexto social e 

econômico, pois a sociedade tem buscado maior participação e exigido dos governos serviços 

públicos de maior qualidade e maior amplitude de demandas sociais, assim, pesquisas sobre 

desenvolvimento de ferramentas de gestão que auxiliem os gestores e agentes públicos em suas 

atividades de modo mais eficaz e eficiente, corresponde a importante contribuição para toda a 

sociedade (NISHIYAMA, 2016). A pesquisa se mostrou de ampla importância e relevância, 

dado que o gerenciamento de riscos tem se tornado importante ferramenta de gestão, bem como 

se tornou instrumento prescrito por atos regimentais. Logo auxilia na gestão e atende aos 

preceitos legais. Entretanto, devido à contemporaneidade do assunto e ausência de capacitações 

práticas na administração pública, torna-se processo árduo e complexo sua efetiva aplicação 

prática. 

 Conforme classificação de Cardoso (2017) quanto à viabilidade, o desenvolvimento da 

pesquisa foi plausível nos quesitos de recursos humanos, de materiais ou financiamento e de 

disponibilidade de tempo, tendo em vista que a metodologia utilizou meios tecnológicos para 

contatos necessários, sem quaisquer prejuízos à qualidade dos dados. A utilização de 

procedimentos digitais na pesquisa, busca, além de reduzir gastos e tempo, auxiliou na 

qualidade de distribuição das tarefas da pesquisadora. Destaca-se que por se tratar de diversos 

campi de uma mesma instituição, existe a facilidade e frequência de trocas de informações. 

Ainda quanto à viabilidade, a execução da pesquisa foi facilitada devido à facilidade de acesso 

a sistemas, documentos, relatórios e servidores atuantes no planejamento e execução de 

contratos no âmbito do IFMT. 

 No que tange ao critério originalidade, o quesito efetiva-se na pesquisa por dois meios: 

a) pesquisando sobre temática ainda não trabalhada; ou b) pesquisando temas já estudados com 

documentação renovada, metodologias diferentes ou contestando teses aceitas (CARDOSO, 

2017). Desta forma, o presente estudo se justificou tendo em vista que não há relato de 

publicações formais da temática na instituição pesquisada, portanto, proporcionou 

conhecimento e praticidade no que tange gestão de riscos em processos de contratação e gestão 

contratual de serviços terceirizados de limpeza apresentando a metodologia para o estudo.  

 No que diz respeito à oportunidade, compreendeu-se que a temática de gerenciamento 

de riscos, em especial associada à terceirização de serviços, está em evidência, sobretudo na 

esfera pública, já que tratam de questões e atividades habituais destas organizações. Há ampla 

discussão destes temas neste momento atual, haja vista a sua complexidade, bem como a 

dificuldade encontrada pelos agentes públicos para promover a melhoria dos processos de 

gestão (ALVES, 2017). 

 Além disso, o pesquisador apresenta melhores rendimentos e possui maior disposição 

em pesquisar temas/assuntos quando são de seu interesse (CARDOSO, 2017). Assim sendo, 

devido à atuação profissional da pesquisadora em atividades específicas e correspondentes à 

natureza da temática proposta à esta pesquisa, houve interesses tanto na esfera pessoal quanto 

profissional para a realização do estudo, o que trouxe benefícios importantes para seu cotidiano 

e desempenho. 

 Relevante expressar que a pesquisa pôde ser aplicada em toda a instituição, beneficiando 

a todos os campi, já que trata de um serviço terceirizado comum à todas as unidades. A pesquisa 

vai ao encontro com a atuação da instituição, que acompanha os propósitos dispostos pelas 

normativas federais, demonstrando atenção ao gerenciamento de riscos por meio da Resolução 

CONSUP/IFMT nº 003, de 27 de fevereiro de 2018. Ressalta-se ainda que as legislações atuais, 
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por meio da IN 01/2016/MPOG/CGU e da IN 05/2017, exigem que as instituições contemplem 

com a devida importância a gestão de riscos em seus processos, fornecendo subsídios e métodos 

para que ocorra de fato nas organizações, por muitas vezes as instituições esbarram em 

obstáculos que dificultam a efetiva gestão de riscos em seus procedimentos. 

 Na prática institucional, o processo de contratação ocorre em atendimento às legislações 

e normas, entretanto, conforme contextualizado neste capítulo, a pesquisadora percebe que 

devido a problemas de escassez de servidores e capacitação insuficiente, associados ao aumento 

de procedimentos necessários para consecução do mesmo processo, pode estar incidindo em 

falhas nas diversas fases do processo, muitas vezes recorrendo-se à repetição de modelos 

anteriores ou até mesmo reprodução de outros campi/outras realidades. Por serem atividades 

relacionadas ao setor administrativo, estes processos de contratações vinculam-se às chefias de 

administração e planejamento ou cargos equivalentes em conjunto com o ordenador de 

despesas/direção geral. 

 

1.5 Estrutura do documento 

 A presente dissertação é composta por oito seções, sendo esta primeira de caráter 

introdutório, apresentando a contextualização da realidade investigada, os objetivos, 

conjecturas e justificativa da pesquisa, bem como a estrutura do estudo. Na sequência, é 

apresentada a fundamentação teórica, na qual estão demonstradas as principais temáticas acerca 

do assunto pesquisado. Na terceira seção é demonstrado o diagnóstico do problema. A quarta 

seção descreve o método da pesquisa, classificando-a e indicando os procedimentos 

metodológicos utilizados para a obtenção de seus objetivos. A seção cinco apresenta proposta 

de solução para o problema de pesquisa e a discussão dos resultados obtidos. A sexta seção 

apresenta o artefato tecnológico decorrente da pesquisa como forma de proposta de intervenção. 

As considerações finais e contribuições do estudo são relatadas na seção sete. Por fim são 

listadas as referências e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo visa a uma apresentação sobre as temáticas abordadas nesta pesquisa com 

a finalidade de familiarizar o leitor com o assunto. A Figura 1 demonstra a esquematização 

sintetizada do conteúdo abordado na fundamentação teórica, demonstrando os desdobramentos 

temáticos de cada assunto tratado: 

 

Figura 1 – Síntese do referencial teórico 

 

Fonte: Elaboração própria 

 O referencial abordado apresenta o estudo da terceirização de mão de obra de forma 

introdutória, direcionando-se na sequência mais especificamente à terceirização de serviços na 

esfera pública. Foi abrangida também a temática de gestão de riscos, conduzindo para a gestão 

de riscos no setor público, posteriormente a apresentação do Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), o estudo da ISO 31000 e ISO 31010, 

além de discorrer sobre técnicas para o processo de avaliação de riscos correlacionadas com a 

pesquisa: listas de verificação, técnica estruturada “e se” (SWIFT), matriz de 

probabilidade/consequência, análise de causa raiz (RCA), brainstorming e análise de modo e 

efeito de falha (FMEA), conforme foi destacado na Figura 1. 
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2.1 Terceirização de mão de obra 

 A terceirização originou-se nos Estados Unidos após o início da Segunda Guerra 

Mundial, e foi amplamente utilizada durante o confronto, quando as indústrias de armamentos 

necessitavam concentrar-se cada vez mais na produção eficiente, percebendo que determinadas 

etapas do processo de produção poderiam ser transferidas a outras prestadoras, mantendo a 

eficiência e a rapidez no processo. Após a batalha o conceito permaneceu, evoluindo e se 

estabilizando como uma técnica de gestão administrativa (GIRARDI, 1999). 

 Leiria e Saratt (1995) afirmam que a terceirização como prática administrativa se 

fortaleceu devido ao crescimento acelerado da indústria americana consolidando-se na década 

de 50, permitindo que as empresas evoluíssem e se tornassem mais ágeis. Toda esta reorientação 

organizacional permitiu a conclusão de que, para tornar-se ainda mais ágeis, poderiam transferir 

para terceiros a tarefa de execução de atividades secundárias, o que permitiria focar esforços 

nas principais atividades organizacionais. O processo surtiu efeitos e passou ser conhecido 

como outsourcing, em português, terceirização (GIRARDI, 1999). 

 No Brasil a terceirização chegou juntamente com as primeiras multinacionais 

automobilísticas, entretanto os empresários brasileiros copiaram a terceirização de forma mais 

conservadora. O outsourcing brasileiro dava maior ênfase ao trabalho e mantinha a estrutura de 

poder hierárquico (OLIVEIRA, 2009). O autor expõe que na década de 90, algumas empresas 

brasileiras ainda evitavam a técnica de terceirização, alegando novo modismo na administração. 

Entretanto, os empresários, em sua maioria, buscam na terceirização um instrumento eficiente 

e eficaz para flexibilizar a organização com alto índice de competitividade. Deste modo, 

passaram a entender que a terceirização apresenta diversas vantagens e benefícios, atendendo 

às demandas do mercado. 

 Desta forma, o processo de terceirização tem crescido rapidamente no cenário brasileiro, 

primeiramente devido à ênfase na dedicação especial das empresas às suas atividades-fim e 

transferência das secundárias a terceiros (EMMENDOERFER; SILVA, 2009). O avanço se deu 

também por fatores ligados à economia instável, com aumento dos índices de desemprego. A 

necessidade de competição obrigou a indústria brasileira a promover uma reestruturação 

preventiva, com forte automação e terceirizações, além do enxugamento das estruturas 

administrativas, orientado para maior flexibilidade, sendo as principais vantagens da 

terceirização. Com isso, o mercado de trabalho passou por grande transformação, consolidando 

a implantação da terceirização no país (OLIVEIRA, 2009). 

 

2.1.1 Terceirização e o setor público 

 Na administração pública, a terceirização se instaurou com a edição do Decreto-Lei 

200/67, estabelecendo diretrizes para a Reforma Administrativa. Este decreto seria apenas o 

começo de uma grande reforma na administração pública, trazendo ajustes necessários para a 

nova economia vigente no país, pautada em ideais de estado mínimo que surgiam no período 

(OLHER; COSTA; TEIXEIRA, 2015). Os autores expõem ainda que a princípio a terceirização 

de serviços públicos apresenta vantagem, por se tratar de serviços especializados 

desempenhados por empresas idôneas vencedoras em processo licitatório, sendo uma excelente 

opção para substituição dos cargos ora extintos. 
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 A terceirização pode ser definida como um processo planejado de transferência de 

atividades para serem realizadas por terceiros (PAGNONCELLI, 1993). Ela muda a ótica 

tradicional de relação entre empregador e empregado, transformando-se numa relação trilateral, 

em que são nítidas as figuras do trabalhador, do prestador de serviços e do tomador de serviços. 

Surge, portanto, a figura do “terceiro”, considerado o especialista na atividade terceirizada 

(MARINHO FILHO; BRANDÃO; JANUÁRIO, 2016). Não existe regra universal para a 

aplicabilidade de terceirização de atividades, esta é uma decisão que deve ser muito bem 

pautada em processo de planejamento estratégico, pois as necessidades de uma organização 

diferem de outras (OLIVEIRA, 2009). A decisão de se terceirizar serviços deve ser baseada em 

diversos fatores, sempre observando tratar-se de uma decisão estratégica, sendo que, na 

administração pública, a licitação deve resguardar sempre a probidade contratual, desde o 

processo licitatório em si, quanto no decorrer da prestação dos serviços (OLHER; COSTA; 

TEIXEIRA, 2015). A terceirização deve, portanto, ser entendida sempre como um processo 

vinculado ao planejamento estratégico das organizações e pautada com base na realidade 

cultural e ambiental particular a cada instituição (GIOSA, 1993). 

 Segundo o COSO (2007), muitas organizações terceirizam funções com o intuito de 

melhor resultado com menor custo, entretanto, apesar das atividades serem executadas por uma 

outra empresa em seu nome, a administração não deve perder a responsabilidade de gerenciar 

os riscos associados àquela atividade, sendo obrigatória a implementação um programa para 

monitorar essas atividades. Logo, fica então evidenciado que o sucesso das contratações 

terceirizadas no âmbito da administração pública depende de planejamento adequado e que a 

gestão contratual seja pautada em competência e comprometimento dos envolvidos no 

processo, amparados por regulamentos com vistas a atender eficientemente as demandas da 

sociedade (VIEIRA, 2014). 

 

2.2 Gerenciamento de riscos 

 Dada a importância do planejamento em terceirizar, sendo a terceirização uma prática 

recorrente e ascendente na administração pública, surge um novo conceito administrativo com 

vistas a acautelar as instituições: o gerenciamento de riscos. Este pode ser definido como um 

processo que objetiva determinar estratégias possíveis a identificar eventos que instabilizariam 

a organização, objetivando a administração destes riscos de maneira a controlá-los e possibilitar 

garantia de cumprimento dos objetivos organizacionais (COSO, 2007). 

 Baldoíno Filho (2017) esclarece que o gerenciamento de riscos consiste em tratar os 

riscos, mitigando ou eliminando aqueles mais críticos que dificultam o atingimento dos 

objetivos organizacionais e potencializando os mais importantes com vistas a identificar a 

melhor prática em se tentar evitar riscos. Este processo de controle e monitoramento de eventos 

auxilia na identificação, análise e planejamento de novos riscos, sejam no decorrer das ações 

ou em virtude de novas ocorrências. Uma das formas utilizadas para mitigação de riscos é um 

eficaz controle interno pois de acordo com Crepaldi (2010) sua estrutura compreende o 

ambiente de controle, informação, comunicação e monitoramento com vistas a identificar 

políticas e procedimentos da administração pública por meio de mapeamento e avaliação dos 

riscos. A atual estrutura de gestão de riscos engloba o controle interno, sendo este, portanto, 

parte integrante do gerenciamento de riscos corporativos, tornando este conceito mais 

desenvolvido e adequado como ferramenta de gestão (COSO, 2007). A publicação COSO 

evidencia ainda que, para que haja gerenciamento de riscos eficaz, devem existir controles 

internos efetivos nas corporações. 
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2.2.1 Gestão de riscos no setor público  

 Em organizações sem fins lucrativos, geralmente o risco é formalizado na incerteza de 

realização dos objetivos da instituição. McPhee (2005) cita que no setor público, relatórios de 

auditoria trazem a importância do gerenciamento de riscos, ressaltando que esta é parte 

integrante de boas práticas de gestão e riscos mal geridos podem causar danos e custos às 

organizações. Observa-se ainda que a gestão de riscos traz oportunidades e benefícios, devendo 

ser utilizada de forma preventiva e não apenas corretiva. Freitas (2002) reafirma que a 

administração pública é responsável por diversas atividades como serviços de saúde e 

previdenciários, compras, obras, financiamento de pesquisas, regulação da economia entre 

outros. No entanto, todas estas ações governamentais envolvem determinados graus de risco, 

seja na deficiência da prestação ou em virtude de não aproveitamento de oportunidades para 

solução de problemas. Contribuindo com este entendimento, Hill e Dinsdale (2003) afirmam 

que o governo está sucessível a riscos em diversas atividades, tais como na função de proteger 

os direitos públicos, de propiciar condições para o crescimento econômico, preservar o meio 

ambiente, criar medidas para melhoria da saúde pública ou ainda oportunizar aperfeiçoamento 

na prestação de serviços governamentais. 

 Em estudo sobre a gestão de riscos no serviço público publicado pela Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP), Hill e Dinsdale (2003) definem risco como a possibilidade 

de incorrer um evento no futuro, seja ele positivo ou negativo; comumente se evidencia a 

perspectiva negativa pelos danos que podem ser causados, entretanto é possível que o risco 

possa ser vinculado a efeito positivo. Um eficaz gerenciamento de riscos torna-se uma 

importante ferramenta para o equilíbrio entre a gestão empreendedora (exigida pela gestão 

pública contemporânea) e a imagem mais conservadora e cautelosa, tradicionalmente associada 

à cultura e aos valores das instituições públicas (FREITAS, 2002). 

 No âmbito da administração pública federal, existe a Instrução Normativa Conjunta 

MPOG/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos 

e governança no âmbito do Poder Executivo Federal, pautando as instituições com modelos a 

serem adotados (BRASIL, 2016b). Outros modelos importantes a serem observados pelos 

agentes públicos na implantação de gestão de riscos estão constantes nos guias Internal Control 

- integrated framework (COSO-IC ou COSO I) e Enterprise Risk Management - integrated 

framework (COSO-ERM ou COSO II) devidamente embasados nos princípios da norma técnica 

ISO 31000. Tais documentos são referenciados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).  

 A IN conjunta 01/2016 traz a seguinte tipologia de classificação de riscos: 

i) Riscos operacionais: abrangem os eventos relacionados a falhas, deficiências ou inadequação 

de processos internos, pessoas, sistemas e infraestrutura que podem vir a prejudicar as 

atividades da instituição; 

ii) Riscos de imagem/reputação do órgão: envolvem os riscos que podem comprometer a 

confiança da sociedade em geral quanto à capacidade da instituição em cumprir seus objetivos 

e metas; 

iii) Riscos legais: eventos advindos de normativas e leis e suas alterações que podem afetar as 

atividades da instituição; e  

iv) Riscos financeiros/orçamentários: quaisquer eventos relativos a questões orçamentárias e 

financeiras que podem prejudicar o órgão em realizar suas atividades. 
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 No contexto do IFMT, a instituição possui a Resolução CONSUP/IFMT nº 003, de 27 

de fevereiro de 2018, que trata da Política de Gestão de Riscos, trazendo modelos e contextos 

que deverão ser observados em propostas de gerenciamento de riscos em processos no âmbito 

institucional. A normativa apresenta um modelo padrão de matriz de riscos a ser utilizado na 

instituição composto por quatro níveis, construído com ordem cinco, dividido em quadrantes, 

que demonstra os pontos de cruzamento da probabilidade da ocorrência do risco e o impacto 

causado. Assim é possível identificar a criticidade de determinado risco. O referido modelo de 

matriz será apresentado e exibido na seção de métodos da pesquisa (IFMT, 2018b). 

 

2.3 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

 O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO é uma 

organização sem fins lucrativos, idealizada conjuntamente por cinco organizações do setor 

privado nos Estados Unidos da América (EUA) que oferece desenvolvimento de estruturas e 

orientações sobre gerenciamento de riscos corporativos, controle interno e redução do grau de 

fraudes (COSO, 2007). Dois importantes documentos foram publicados pelo COSO, tornando-

se referência para as áreas de controle interno e gerenciamento de riscos: referente a indicadores 

de controle interno, o COSO publicou em 1992 o documento “Internal Control — Integrated 

Framework” (versão em português: “Controle Interno - Estrutura Integrada”), que passou por 

revisão e reedição em 2013. Enquanto na área de Gerenciamento de Riscos Corporativos 

(ERM), em 2004 foi publicado “Enterprise Risk Management - Integrated Framework”, 

(“Gerenciamento de riscos corporativos – Estrutura Integrada” na versão em português) a qual 

passou por atualização e gerou nova publicação em 2017: “Enterprise Risk Management – 

Integrating with Strategy and Performance”, (versão brasileira: “Gerenciamento de riscos 

corporativos - Integração com estratégia e desempenho”) (COSO, 2007). As informações e 

orientações constantes no COSO ERM podem servir como guia no desenvolvimento de 

atividades de identificação, tratamento e monitoramento dos riscos corporativos em qualquer 

organização (PÉRTILE et al., 2013). 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) tem orientado as instituições públicas quanto a 

importância em se gerir riscos corporativos, pois sistematizar este processo de gerenciamento 

no âmbito da instituição consiste em importante técnica para fortalecimento da capacidade da 

organização para lidar com incertezas, propicia a transparência e auxilia para o uso eficiente, 

eficaz e efetivo dos recursos, assim como solidifica o fortalecimento da imagem da instituição 

(BRASIL, 2018a). O órgão fiscalizador possui política de gestão de risco idealizada no Manual 

de Gestão de Riscos do TCU. No guia e em publicações no sítio institucional, o Tribunal baseia-

se em modelos de referência de gestão corporativa, a ressaltar o COSO-IC - COSO I, e COSO-

ERM – COSO II (BRASIL, 2018a). 

 A estrutura COSO ERM esclarece a finalidade de gerenciamento de riscos 

institucionais: (i) Alinhamento do apetite a risco com a estratégia adotada; (ii) Fortalecimento 

de decisões em resposta aos riscos; (iii) Redução de surpresas e prejuízos operacionais; (iv) 

Identificação e administração de riscos múltiplos e entre empreendimentos; (v) Aproveitamento 

de oportunidades; (vi) Otimização de capital. 

 Segundo COSO (2007), gerenciar riscos trata-se de um processo conduzido na 

organização, aplicado sob estratégias formuladas para identificação de eventos passíveis de 

afetação e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis ao apetite a risco da 

instituição, possibilitando garantia razoável do cumprimento dos objetivos organizacionais, 
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tendo como conceitos fundamentais: (i) Processo contínuo e fluido; (ii) Conduzido em todos os 

níveis da organização; (iii) Aplicado a estratégias; (iv) Quando aplicado em toda a organização, 

demonstra uma visão de todos os riscos possíveis; (v) Formulado para identificar eventos em 

potencial; (vi) Proporciona garantia razoável para tomada de decisões; (vii) Orientado para a 

realização de objetivos. 

 Para iniciar o processo de gestão de riscos, a organização deve possuir objetivos 

definidos e traçar planos estratégicos a eles alinhados. A estrutura de COSO (2007) possui 

quatro categorias inter-relacionadas de alocação destas estratégias. Por serem inter-

relacionadas, um mesmo objetivo pode ser qualificado em categorias distintas: (i) Estratégicos: 

são os objetivos vinculados às metas globais e alinhados à missão institucional; (ii) Operações: 

objetivos relativos à bom uso de recursos; (iii) Comunicação: relacionados à confiança em 

relatórios internos e externos; (iv) Conformidade: correspondem a cumprimento de leis e 

regulamentos. Estas categorias devem inter-relacionar-se com os componentes propostos pela 

estrutura COSO (2007) e também com o processo de gestão. Os componentes são oito, a saber: 

(i) Ambiente Interno; (ii) Fixação de Objetivos; (iii) Identificação de Eventos; (iv) Avaliação 

de Riscos; (v) Resposta a Risco; (vi) Atividades de Controle; (vii) Informações e 

Comunicações; e (viii) Monitoramento. 

 Em regra geral, o gerenciamento de riscos corporativos não se trata de um processo 

seriado no qual um componente segue uma linha e afeta apenas a próxima etapa ou componente, 

mas sim um processo multidirecional e interativo onde quase todos os componentes se inter-

relacionam e influenciam uns aos outros (COSO, 2007). O guia demonstra o relacionamento 

direto entre os objetivos (o que a organização busca) com os componentes do gerenciamento 

de riscos (o que é necessário para se atingir os objetivos). Relacionam-se ainda com as unidades 

da organização. Esta correlação entre objetivos, componentes do gerenciamento de riscos e as 

unidades organizacionais é ilustrada pela matriz tridimensional em forma de cubo, conforme 

apresentada na Figura 2: 

 

Figura 2 – Matriz tridimensional em forma de cubo 

 

Fonte: COSO, 2007 
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2.4 ISO 31000 e ISO 31010 

 A ISO 31000 – Gestão de riscos – Diretrizes foi publicada pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), reconhecida formalmente pela sociedade brasileira como Foro 

Nacional de Normalização. A norma apresenta diretrizes gerais para gerenciamento de riscos, 

em quaisquer atividades, incluindo a tomada de decisão em todos os níveis. Proporciona uma 

abordagem comum que pode ser personalizada para cada tipo de organização e seus contextos 

(ABNT, 2018). Segundo o documento, a gestão de riscos baseia-se no tripé princípios, estrutura 

e processos, representado pela Figura 3. Existentes ou não nas organizações, tais componentes 

necessitam ser adaptados e/ou melhorados para um gerenciamento de riscos eficiente, eficaz e 

consistente (ABNT, 2018). 

 

Figura 3 – Princípios, estrutura e processo 

 

Fonte: ABNT, 2018 
 

 A norma ISO 31000 define que os princípios são a base para o gerenciamento de riscos. 

É importante que a organização os considere para constituir processo de gestão de riscos, pois 

por meio deles é possibilitado à organização observar os efeitos das incertezas em seus 

objetivos. São os princípios da gestão de risco: (i) Integrada; (ii) Estruturada e abrangente; (iii) 

Personalizada; (iv) Inclusiva; (v) Dinâmica; (vi) Melhor informação disponível; (vii) Fatores 

humanos e culturais; (viii) Melhoria contínua (ABNT, 2018). 

 A estrutura em gestão de riscos é um apoio à organização na integração da gestão de 

riscos em atividades importantes. Para a eficácia do gerenciamento de riscos é primordial esta 

integração. A estrutura engloba integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria, 

amparados pela liderança e comprometimento da alta direção e dos órgãos de supervisão para 
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que todas as atividades da organização mantenham a integração. Importante que a organização 

reavalie suas práticas considerando tal estrutura, que devem trabalhar em conjunto, adaptando 

para as características organizacionais (ABNT, 2018). 

 O processo de gestão de riscos, segundo a ISO 31000, trata-se da aplicação sistemática 

dos procedimentos e pode ser executado nos diversos níveis hierárquicos da organização. A 

aplicação do processo de gestão de riscos deve ser adaptada aos contextos organizacionais para 

auxiliar as empresas a atingir seus objetivos. Este processo é composto por: (i) Comunicação e 

consulta; (ii) Escopo, contexto e critério; (iii) Processo de avaliação de riscos (Identificação de 

riscos, Análise de riscos e Avaliação de riscos); (iv) Tratamento de riscos; (v) Monitoramento 

e análise crítica; (vi) Registro e relato (ABNT, 2018). Embora seja frequentemente apresentado 

como sequencial, na prática ele é iterativo, ou seja, renova-se e repete-se continuamente, 

conforme pode ser observado na Figura 4. 

Figura 4 – Processo de gestão de riscos 

Fonte: ABNT, 2009 

 

 Com a finalidade de auxiliar a ISO 31000, foi elaborada a ISO/IEC 31010, uma norma 

internacional de 2009, cuja versão brasileira foi publicada pela ABNT em 2012. O normativo 

apresenta orientações para a aplicabilidade de ferramentas para o processo de avaliação de 

riscos. 

 Conforme apresentado no Quadro 1, a ISO 31010 aponta trinta e uma técnicas e, para 

cada fase, utilizam-se as classificações “fortemente aplicável”, “aplicável” e “não aplicável” 

fornecendo um panorama geral dos pontos fortes e limitações de utilização de cada uma. A 

norma complementa ainda as orientações de uso de cada ferramenta e avalia a classificação das 

técnicas quanto aos atributos, tais como: recursos e capacidade, natureza e grau de incerteza e 

complexidade (ABNT, 2012):  
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Quadro 1 – Aplicabilidade das ferramentas utilizadas para o processo de avaliação de riscos 

Ferramentas e técnicas 

Processo de avaliação de riscos 

Identificação 

de riscos 

Análise de riscos 
Avaliação 

de riscos Conse-

quência 

Probabili-

dade 

Nível de 

risco 

Brainstorming FA1 NA2 NA NA NA 

Entrevistas estruturadas ou 

semiestruturadas 
FA NA NA NA NA 

Delphi FA NA NA NA NA 

Listas de verificação FA NA NA NA NA 

Análise preliminar de perigos 

(APP) 
FA NA NA NA NA 

Estudos de perigos e 

operabilidade (HAZOP) 
FA FA A3 A A 

Análise de perigos e pontos 

críticos de controle (APPCC) 
FA FA NA NA FA 

Avaliação de risco ambiental FA FA FA FA FA 

Técnica Estruturada “E se” 

(SWIFT) 
FA FA FA FA FA 

Análise de cenários FA FA A A A 

Análise de impactos no negócio A FA A A A 

Análise de causa raiz NA FA FA FA FA 

Análise de modos de falha e 

efeito 
FA FA FA FA FA 

Análise de árvore de falhas A NA FA A A 

Análise de árvore de eventos A FA A A NA 

Análise de causa e 

consequência 
A FA FA A A 

Análise de causa e efeito FA FA NA FA NA 

Análise de camadas de proteção 

(LOPA) 
A FA A A NA 

Árvore de decisões NA FA FA A A 

Análise da confiabilidade 

humana 
FA FA FA FA A 

Análise Bow tie NA A FA FA A 

Manutenção centrada em 

confiabilidade 
FA FA FA FA FA 

Sneak analysis (SA) e Sneak 

circuit analysis (SCA) 
A NA NA NA NA 

Análise de Markov A FA NA NA NA 

Simulação de Monte Carlo NA NA NA NA FA 

Estatística Bayesiana e Redes 

de Bayes 
NA FA NA NA FA 

Curvas FN A FA FA A FA 

Índices de risco A FA FA A FA 

Matriz de 

probabilidade/consequência 
FA FA FA FA A 

Análise de custo/benefício A FA A A A 

Análise de decisão por 

multicritérios (MCDA) 
A FA A FA A 

1FA – Fortemente aplicável      

2NA – Não aplicável      

3A – Aplicável      

Fonte: Adaptado de ABNT, 2012 
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 As técnicas relacionadas ao contexto do estudo constantes nesta norma serão abordadas 

na sequência. 

 

2.5 Técnicas para o processo de avaliação de riscos  

 

2.5.1 Listas de verificação 

 Conforme orienta a ISO 31010, listas de verificação são relações que contém os riscos, 

perigos e falhas geralmente desenvolvidas segundo experiências práticas, resultado de 

avaliações anteriores ou ainda por falhas passadas. Podem ser utilizadas para identificação dos 

riscos/falhas ou também para avaliação da eficácia dos controles utilizados. A utilização das 

listas pode ocorrer em qualquer fase do processo e também pode ser parte de outras técnicas do 

processo de avaliação de riscos, se mostrando bastante oportuna quando aplicada para 

verificação de itens atendidos em demais técnicas (ABNT, 2012). 

 As entradas desta técnica baseiam-se em informações e conhecimentos especializados 

sobre a temática e as saídas resultam em listas de controles ou listas de riscos. O processo 

permeia a identificação da finalidade da atividade, seleção da lista de verificação adequada, o 

usuário percorre cada elemento, analisando criticamente se os itens da lista estão presentes no 

processo (ABNT, 2012). 

 Quanto aos pontos fortes, as listas de verificação podem ser utilizadas por pessoas não 

especialistas, fácil utilização associada à grande quantidade de informações, certificam que 

problemas comuns não sejam esquecidos e repetidos. Em contrapartida, inibem a 

imaginação/identificação de novos riscos, podendo ignorar problemas prontamente vistos, 

incentivam comportamento acomodado e tratam informações obvias para a instituição (ABNT, 

2012). 

 

2.5.2 Técnica estruturada “e se” (SWIFT)  

 A técnica estruturada “e se” é um método sistemático constante na ISO 31010, baseado 

em trabalho em equipe. O método se fundamenta no uso de comandos utilizados por um 

facilitador durante a sessão de trabalho, visando estimular os participantes a identificar riscos. 

Segundo a norma, esta técnica é amplamente aplicada em sistemas, procedimentos e 

organizações em geral. Satisfatoriamente utilizada para examinar consequências de mudanças. 

Coelho (2010) reforça que a o método “E se”, também conhecido como análise de what if, trata-

se de uma técnica criativa que, por meio de brainstorming, conduz um grupo de especialistas a 

realizar análise e responder questões referentes a eventos de riscos que possam ocorrer no 

processo analisado (ABNT, 2012). 

 As entradas (sistemas ou procedimentos) devem ser definidas antes da aplicação do 

estudo, estabelecidos pelo facilitador por meio de entrevistas ou estudos de documentos. Outra 

entrada bastante relevante nesta técnica é o conhecimento especializado e a experiência da 

equipe de participantes do estudo (ABNT, 2012).  

 A norma ISO 31010 apresenta os trâmites do método, que iniciam com a preparação de 

lista de instruções pelo facilitador, criada para possibilitar análise crítica dos riscos. Durante a 
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sessão de aplicação os contextos dos sistemas ou procedimentos são discutidos e acordados. 

Esta discussão é favorecida com a utilização de perguntas que contenham os termos “e se...” “o 

que aconteceria se...”, “alguém ou alguma coisa poderia...”, “há alguém ou alguma coisa que 

nunca...”. O intuito é estimular a equipe a imaginar cenários potenciais, suas causas, 

consequências e impactos. Os riscos são resumidos, as informações são confirmadas com a 

equipe e registrados. Durante a discussão, questões adicionais com uso da expressão “e se” 

podem ser colocadas para identificação de riscos não contemplados. O facilitador deve apoiar-

se na lista de instruções para acompanhar as discussões, sugerindo cenários suplementares, 

estimulando ainda mais o debate (ABNT, 2012).  

 Neste sentido, corroborando com as etapas constantes na ISO 31010, Coelho (2010) 

destaca que durante a sessão de trabalho, ao se expor os eventos do processo analisado, todas 

as ressalvas devem ser apresentadas e os membros do grupo de análise devem ser estimulados 

a contextualizar as questões iniciadas por “E se...”.  Como saída, o método apresenta o registro 

dos riscos com ações classificadas por risco. Estas tarefas constituem uma base para planos de 

tratamento de riscos (ABNT, 2012).  

 Como pontos fortes da técnica, a norma ISO 31010 apresenta a amplitude de aplicação, 

a rapidez para os resultados, o envolvimento dos responsáveis além de permitir que os 

participantes vejam a resposta do sistema a desvios e não apenas as consequências da falha. É 

de fácil execução e requer preparo mínimo da equipe. Pode ainda ser utilizada para processos 

de melhoria (ABNT, 2012). Neste mesmo ponto de vista, Diniz (2019) destaca como vantagens 

a fácil aplicação do método além de ser uma ferramenta adaptativa, podendo ser utilizada para 

projetos ou operações. Em contrapartida, a ISO 31010 orienta quanto à necessidade de 

facilitador eficiente que realize preparação cuidadosa da sessão para não haver desperdício de 

tempo e perda de informações, além de ponderação na escolha dos respondentes para que 

tenham base ampla de conhecimento e experiência (ABNT, 2012). Complementando, as 

questões precisam ser alinhadas ao processo, sendo necessário que a equipe conheça bem o 

processo e pode ser que necessite de apoio de outras técnicas para a conclusão da análise 

(DINIZ, 2019). 

 

2.5.3 Matriz de probabilidade/consequência 

 Segundo a ISO 31010, a matriz de probabilidade/consequência realiza combinação de 

consequências e probabilidades, resultando em um nível de risco (ABNT, 2012). Também 

conhecida como matriz de riscos o Referencial Básico de Gestão de Riscos publicado pelo 

Tribunal de Contas da União a classifica como uma representação gráfica que permite a 

demonstração do conjunto de combinações de probabilidade e impacto dos riscos para a 

classificação dos níveis de risco (BRASIL, 2018b).  

 Dividida em quadrantes, a matriz de riscos possibilita a revelação dos pontos de 

cruzamento de ocorrência e do impacto dos riscos. Por meio desta interseção é possível avaliar 

a criticidade dos riscos, sendo que, quanto maiores forem a probabilidade e o impacto de 

determinado risco, maior será seu nível de criticidade. O nível de risco, ou criticidade, trata-se 

do índice resultante do cálculo da multiplicação do grau de probabilidade com o grau de 

impacto dos riscos presentes no processo (IFMT, 2018b). De acordo com Crouhy, Galai e 

Mark (2004 apud ASSUNÇÃO et al., 2019) pode se considerar para a mensuração de riscos 

tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa e para ambas a medição é determinada 

mediante as variáveis de probabilidade de ocorrência e impacto, associadas aos eventos de 
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falhas identificados nos processos das organizações. Nesse mesmo sentido, a IN Conjunta 

MPOG/CGU nº 1, em seu Art. 16, ao tratar da avaliação de riscos, indica que os eventos devem 

ser avaliados sob o enfoque de probabilidade e impacto de sua ocorrência, por meio de análises 

qualitativas, quantitativas ou ainda da combinação de ambas. 

 Albanese (2012) destaca que a projeção de uma matriz de riscos exige muito empenho 

e vasto conhecimento do processo e das normas, pois isso possibilita a identificação dos fatores 

essenciais para a realização do esquema matricial. A facilidade de utilização e a rápida 

classificação de riscos em seus diversos níveis de significância são considerados como pontos 

positivos da técnica (ABNT, 2012). 

 

2.5.4 Análise de causa raiz (RCA) 

 A análise de causa raiz ou Root Cause Analysis (RCA) é uma técnica de abordagem que 

determina como e por que ocorrem falhas. Pode ser aplicada em processos, equipamentos ou 

componentes. A análise visa a observação do evento da falha e identificar sua causa raiz com 

intenção de mitigar falhas semelhantes. Isso é possível quando se conhece os fatores que 

explicam o porquê e como se deu determinada falha, ou seja, identificar a causa raiz permite 

explicar como e por que determinada falha ocorreu/ocorre (FLOTT, 2011). 

 Wijeratne, Perera e Silva (2014) explicam que a análise de causa raiz busca conhecer a 

causa original do problema ao invés de tratar apenas os sintomas, que comumente destacam-se 

de forma evidente e imediata ao se trabalhar o problema. Flott (2011) aponta que quando se 

adota uma abordagem de tratamento dos sintomas, fato conveniente e tendencioso de 

ocorrência, a probabilidade é de que o problema torne a acontecer, visto que a verdadeira causa 

não foi tratada. A RCA, portanto, visa explorar detalhadamente os fatores que atingem o estado 

de falha, revelando sua real causa e melhorando a confiabilidade do sistema. Para que este 

processo ocorra, é preciso utilização de ferramentas adequadas, possibilitando a resolução de 

problemas recorrentes sem evidenciar as consequências da falha (GONZÁLEZ-PRIDA et al., 

2014). 

 

2.5.4.1 Metodologia dos “5 Porquês” 

 O método dos “5 Porquês”, desenvolvido pela Toyota Motor Corporation, consiste em 

buscar uma investigação mais aprofundada da causa raiz de um problema, perguntando 

sucessivos porquês. Salienta-se que cinco é um número aleatório, pois pode ser necessário 

maior ou menor quantidade de questionamentos para se identificar a causa raiz investigada 

(MOAVENI; CHOU, 2017). Nada impede que sejam realizadas mais ou menos perguntas, 

desde que a verdadeira causa raiz seja identificada no processo (WEISS, 2012). 

 Serrat (2010) explica que para se resolver um problema é importante refletir sobre o que 

gerou aquela determinada falha. Questionar cinco vezes sucessivamente esta causa contribui 

para a abordagem de forma simples e eficaz, podendo ser aplicada aos mais diversos problemas. 

Conforme descrito na ISO 31010, a técnica consiste em repetidamente perguntar “por quê” para 

o problema existente, com vistas a aprofundar na causa e subcausa, eliminando respostas 

superficiais, mantendo foco na real causa e não apenas nos sintomas (ABNT, 2012). Repetindo 

o motivo diversas vezes, a natureza do problema e sua solução ficam mais evidentes permitindo 
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que se chegue a uma única causa, a verdadeira causa raiz, que pode não ter sido óbvia desde o 

início (CARD, 2017).  

 Esta metodologia tem boa aplicabilidade com equipes, nas quais os participantes 

possuam conhecimentos complementares e sejam capazes de identificar claramente o problema 

apresentado (MOAVENI; CHOU, 2017). A aplicação do método, conforme orientado por 

Serrat (2010), consiste em reunir equipe e identificar o problema. Na sequência questiona-se o 

primeiro porquê daquela falha estar ocorrendo, realizando anotação das respostas coerentes. 

Com a resposta do questionamento anterior, realiza-se nova pergunta do porquê, e assim 

sucessivamente. Após o levantamento, deve-se discutir a causa sistêmica apresentada no último 

por quê, para que desta forma identifique-se a causa raiz e sejam propostas ações para correção. 

As etapas do processo de aplicação ora explicadas, são assim detalhadas: 

1. Reunião da equipe e identificação do problema; 

2. Primeiro questionamento do porquê daquele problema estar ocorrendo. Anotação das 

respostas coerentes; 

3. Sucessão dos questionamentos dos por quês conforme as respostas para os 

questionamentos anteriores forem realizadas. Acompanhamento de respostas 

plausíveis; 

4. Discussão da causa sistêmica mais provável apresentada no último por quê; 

5. Após confirmação da causa raiz, propor ações para corrigir o problema. 

 A técnica resume-se na seguinte ilustração: 

 

Figura 5 – Metodologia dos “5 Porquês” 

   

Fonte: Adaptado de Serrat (2010) 

 

 

 

 

Definição do problema 

Por que isso está acontecendo? 

Por quê? 

Por quê? 

Por quê? 

Por quê? 
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2.5.5 Brainstorming 

 O brainstorming é uma ferramenta em formato de painel que estimula a criatividade, é 

aplicada em grupo para geração de ideias e auxilia na resolução de problemas. Possui um 

facilitador, que mantém o fluxo dinâmico das informações durante a sessão, mantendo 

discussões e incentivando a participação de todos (SHIREY, 2011). Segundo a ISO 31010 o 

brainstorming compreende estímulo e incentivo ao fluxo livre e espontâneo de diálogos em 

grupos de especialistas em determinadas temáticas, visando conhecer os riscos, os modos de 

falha, as opções de tratamento entre outros. Embora atualmente este termo tem sido amplamente 

utilizado para caracterizar quaisquer discussões em grupo, o brainstoming, em sua essência, é 

uma técnica que possui meios para realizar este estímulo a imaginação dos participantes 

valendo-se das declarações de outras pessoas do próprio grupo (ABNT, 2012). 

 Wijeratne, Perera e Silva (2014) enfatizam que o brainstorming é uma ferramenta 

bastante popular e pode ser utilizada para questões específicas, quando se busca análises de alto 

nível e maior detalhamento dos problemas identificados. Sua utilização pode se dar associada 

a outras técnicas ou unicamente para provocar discussões criativas em qualquer etapa do 

processo de gerenciamento de riscos ou do processo analisado (ABNT, 2012).  

 O método foi proposto por Alex Osborn no início da década de 50 e sua proposta visava 

a solução de problemas com muita quantidade de ideias em curto espaço de tempo. O 

idealizador da técnica acredita que seu diferencial está em duas premissas: (i) que o pensamento 

coletivo é mais proveitoso sobre o individual; (ii) a ausência de críticas estimula a produção de 

ideias (CHAPMAN, 1998). O publicitário Osborn apresentou o brainstorming como uma 

alternativa criativa às reuniões de negócio convencionais, utilizando-se da imaginação do grupo 

para resolver problemas específicos (SHIREY, 2011). 

 Al-Samarraie e Hurmuzan (2018) explicam que comumente o brainstorming se 

apresenta de três maneiras distintas: brainstorming verbal ou tradicional, brainstorming 

nominal e brainstorming eletrônico. Na versão tradicional os participantes expõem suas ideias 

verbalmente, uma por vez, enquanto no nominal os membros do grupo geram suas ideias sem 

comunicar-se com os demais integrantes. Já o brainstorming eletrônico trata-se de uma 

alternativa que facilita a geração de ideias simultâneas do grupo, utilizando-se de ferramentas 

on line. 

 Segundo a norma ISO 31010, os insumos necessários para a realização da técnica são 

pessoas especialistas no tema abordado, associadas em grupo (ABNT, 2012). Leal (2017) 

explica que para o brainstorming o grupo participante da sessão preferencialmente deva 

conhecer diretamente o processo no qual ocorre os riscos. O brainstorming pode ser formal 

(mais estruturado) ou informal (menos estruturado). Para a versão mais fundamentada, deve 

contar com um facilitador para planejar e conduzir a sessão, visando estimular os participantes. 

Deve ainda possuir objetivos claros e explicados ao grupo previamente. Como produto 

resultante da técnica obtém-se listas (de riscos, de efeitos, de controles, de causas) variando de 

acordo com a etapa do processo (ABNT, 2012). 
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2.5.6 Análise de modos de falha e efeito (FMEA) 

 A análise de modos de falha e efeito – FMEA, sigla originada do inglês failure mode 

effect analysis, é uma metodologia que se propõe a priorizar falhas críticas para melhorar a 

segurança, a confiabilidade e a qualidade dos produtos ou processos (SAWHNEY et al., 2010). 

Para a classificação dos riscos dos modos de falha em potencial, a FMEA utiliza número de 

prioridade de risco (RPN), do inglês risk priority number, o qual é composto pela distribuições 

das referências de pontuação da severidade (S), ocorrência (O) e detecção (D), sendo seu 

produto uma escala que varia de 1 a 1000 (CHANG; SUN, 2009). Os autores explicam ainda 

que a severidade está relacionada à medição da gravidade do efeito da falha, enquanto a 

ocorrência trata da probabilidade para cada causa em potencial fracassar. Já a detecção se refere 

à capacidade de perceber as possíveis falhas antes do impacto do efeito. 

 Segundo a ISO 31010, esta técnica possibilita identificar como os componentes, 

processos ou sistemas podem falhar ao se atender o projeto. A FMEA é capaz de identificar 

todos os modos de falha potenciais em vários segmentos do sistema, além de demonstrar os 

efeitos destas falhas no processo e os mecanismos de falha. Portanto, a técnica possibilita 

indicar como se evitar as falhas e/ou mitigar seus efeitos no sistema. Considera-se falha aquela 

que é observada durante o desempenho incorreto de alguma atividade (ABNT, 2012). 

 FMEA é uma análise que pode ser aplicada em projeto ou produto, em sistemas, em 

processos, em serviços e em softwares. Pode ser estendida também à análise de criticidade, caso 

os modos de falha sejam classificados pela importância ou criticidade (ABNT, 2012). Peeters 

(2018) considera que a FMEA possui abordagem indutiva e possui maior eficiência e eficácia 

quando usada em sessões com equipe diversificada e com membros experientes. A norma ISO 

31010 orienta que sua aplicação pode ocorrer desde o projeto da atividade ou até mesmo durante 

o processo de execução, no entanto, a facilidade de implementação de mudanças ocorre mais 

nos processos iniciais. Sua aplicação pode ser desenvolvida no auxílio para seleção de 

alternativas, na identificação de modos de falhas humanas, no fornecimento de base para 

planejamento de testes e na melhoria de procedimentos e processos (ABNT, 2012). 

 As informações necessárias para aplicação da técnica devem possuir detalhes suficientes 

para a análise, tais quais desenhos, fluxogramas, detalhamento de componentes e etapas de 

processo, detalhes de parâmetros que interferem no processo, informações históricas sobre 

falhas, entre outras (ABNT, 2012). Como resultado a FMEA apresenta um relatório contendo 

detalhes do sistema analisado, a forma como o exercício foi conduzido, premissas da análise, 

fontes de dados, resultados, criticidade (se houver) e sua metodologia, e recomendações de 

análises adicionais. A saída inclui ainda listagem de modos de falha, mecanismos e efeitos para 

cada etapa do processo, além de informações sobre as causas da falha e suas consequências no 

sistema como um todo (ABNT, 2012). 

 Os pontos fortes da técnica incluem: (i) amplitude de aplicação; (ii) fornecimento de 

dados completos para análise e apresentação compreensível; (iii) prevenção de modificações 

relevantes em equipamentos ou processos devido a identificação antecipada dos problemas; (iv) 

identificação precisa e pontual de elementos no processo; (v) fornecimento de subsídios para 

implementação de ferramentas de controle e monitoramento. Já as limitações identificadas são 

as seguintes: (i) identifica modos de falha singulares, não combinados; (ii) se não focado, seu 

estudo pode ser demorado e oneroso; (iii) dificultosa aplicação em sistemas complexos (ABNT, 

2012). 
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA  

 No setor público, o controle interno possui uma função muito importante na gestão de 

riscos, aprimorando as atividades de gestão (SILVA, 2015). Neste cenário o Tribunal de Contas 

da União reconhece, por meio do ACÓRDÃO Nº 821/2014 – TCU – Plenário, a importância 

da gestão de riscos ao se recomentar a sua estruturação nas práticas de planejamento estratégico 

em instituições públicas (BRASIL, 2014). Desse modo, em maio de 2016 o Governo Federal 

divulga a Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº 01/2016, que determina adoção de 

medidas para práticas de gestão de riscos na administração pública (BRASIL, 2016b). Em 

conseguinte, em maio de 2017, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publica a 

IN nº 05/2017 (BRASIL, 2017a), no tocante à contratação de serviços no âmbito da 

administração Pública, apontando o gerenciamento de riscos como umas das etapas obrigatórias 

nestes processos (MIRANDA, 2018). 

 Para Freitas (2002), ponderar os possíveis impactos dos riscos aos contratos públicos, 

traz por consequência uma adequada prestação dos serviços públicos, podendo auxiliar tomada 

de decisão em adotar providências a evitá-los, mitigá-los ou garantir a aplicação de planos de 

contingência para administrar os possíveis efeitos. À vista disto, ao se implementar gestão de 

risco no âmbito da administração pública, deverão ser observadas melhorias na qualidade de 

serviços e eficácia de políticas públicas, além de se demonstrar melhores maneiras de se 

administrar em um ambiente de incertezas e recursos escassos (ÁVILA, 2016). 

 No entanto, observa-se que a administração pública tem sido reivindicada a assumir 

melhores resultados, ainda que com grande escassez de recursos (PINTO; GOUVÊA; 

OLIVEIRA, 2014). Este cenário externo reflete fortemente no ambiente interno das instituições 

públicas: medidas governamentais visando contenção de despesas e diretrizes para aumento da 

efetividade e diminuição de riscos são notórias e em contrapartida visualiza-se a diminuição do 

quadro de pessoal e poucas novas vagas técnicas administrativas em concursos públicos 

(FERRARESI, 2003). 

 Instituições de ensino requerem participação de um número expressivo de pessoas, 

considerando sua complexidade e exclusividade no cenário social, seja pela estrutura e forma 

de governo, seja pelos processos de tomada de decisões, ou ainda devido suas metas e objetivos, 

devendo adaptar-se às exigências do progresso científico e tecnológico (SILVEIRA et al., 

2010). Os autores complementam ainda que, caso as instituições públicas de ensino planejam 

se manter atualizadas no acompanhamento destas contemporaneidades, obrigatoriamente 

necessitam reconsiderar conceitos no que tange seu quadro de pessoal, já que o que impulsiona 

a modernização e atualização são as habilidades, conhecimentos, criatividade, inovação e 

competência de seus servidores. 

 Amaral (2006) expõe que a suposta ineficiência do setor público vai além do 

funcionalismo: há a sustentação de engessamento burocrático e a mudança representa, entre 

outras medidas, valorizar e efetivar a capacitação de seus servidores para os desafios da 

atualidade. Ainda neste contexto, salutar ressaltar sobre a Emenda Constitucional nº 95 de 15 

de dezembro de 2016, na qual os gastos federais ficam limitados a um teto definido pelo 

montante gasto do ano anterior somado apenas ao reajuste da inflação acumulada do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (BRASIL, 2016a). Rossi e Dweck (2016) 

esclarecem que na prática este novo regime fiscal resulta em um congelamento real das despesas 

totais do Governo Federal, presumindo a efetiva redução do gasto público paralelo ao Produto 

Interno Bruto (PIB) e ao número de habitantes: assim, os gastos públicos não terão condições 

de acompanhar o crescimento da renda e da população brasileira.  
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 Muito embora o Governo Federal tenha avançado com o desenvolvimento de sistema 

eletrônico de compras governamentais, que gera eficiência e tentativa de celeridade em 

processos de aquisições no setor público, os processos de compras públicas têm seus 

procedimentos regidos e normatizados por leis, decretos e regulamentações, produzindo por 

vezes excesso de formalismo e controle burocrático de eficácia contestável, que restringem e 

dificultam as possibilidades de contratação e provocam inconsistências e atrasos excessivos nos 

referidos processos (BRANCO; BRODBECK; TORRES, 2013; PIMENTA, 1998). Agregado 

a estas dificuldades, ressalta-se a imposição, por meio de leis e instruções normativas, de grande 

quantidade de procedimentos e atividades por processo, visando ao atendimento de princípios 

da Constituição Federal e exercendo a função de instrumento de controle da aplicação de 

recursos públicos (GUIZZARDI, 2014). 

 Na percepção da autora deste trabalho, este acréscimo de procedimentos, aliados à 

escassez de servidores técnicos administrativos e baixa qualificação podem resultar em falhas 

na fase de planejamento de contratação de serviços terceirizados na instituição, já que, os 

treinamentos desta área raramente demonstram a prática tal como ela é, sendo assim, os 

processos são realizados como verdadeiros testes de habilidade. Existe também a ausência de 

mapeamento de fluxo de processos, valendo-se da repetição de processos anteriores, sem a 

preocupação de verificar efetividade na execução destes. 

 Ainda quanto a falhas observadas no processo de contratação e gestão de serviços 

terceirizados de limpeza, no entendimento da pesquisadora deste trabalho, existe também a 

preocupação com fornecedores inidôneos, que causam diversas ocorrências no âmbito da 

administração pública federal, ficam impossibilitados temporariamente e posteriormente 

retornam ou recorrem à novas razões sociais, continuando a gerar complicações em contratos 

públicos. Estendendo à esta questão, soma-se a dificuldade em aplicação de sanções em virtude 

de engessamento burocrático da administração pública. Muitas destas ocorrências, registradas 

ou não em sistemas de cadastro público, poderiam ser atenuadas com planejamentos eficazes. 

 Deste modo, seguindo a necessidade de se gerenciar riscos, o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso publicou em 2018 a Resolução 

CONSUP/IFMT nº 003, que dispõe da Política de Gestão de Riscos abrangendo todos os níveis 

e unidades da instituição e instaurando sua efetiva implantação no ano de 2019. A normativa 

institucional, seguindo indicação do TCU, também propõe como modelo estrutural COSO I e 

COSO ERM. 

 Neste cenário de contenções, pressupõe-se que o impacto em concursos e nomeações 

tendem a diminuir, assim como recursos orçamentários destinados à capacitação dos servidores 

em exercício. Em meio a tantas dificuldades como servidores sobrecarregados, escassa 

qualificação e crescimento de regulamentos que exigem grande responsabilidade de servidores, 

este estudo visa esclarecer o seguinte problema de pesquisa: 

 Como identificar, analisar e avaliar os riscos envolvidos no processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza do IFMT e qual a melhor forma de 

gerenciamento de riscos aplicável a este processo? 
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4 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

4.1 Classificação metodológica 

 Os métodos dão o direcionamento da pesquisa para a consecução dos objetivos 

propostos. É um fluxo do caminho que se pretende percorrer para atingir a finalidade da 

pesquisa (RODRIGUES, 2016). Segundo Jung (2011), a tipologia da pesquisa deve ser pautada 

pela sua natureza, pelos seus objetivos, pela abordagem e procedimentos necessários para sua 

execução. Visto que a pesquisa visou geração de conhecimentos para aplicação prática, voltados 

à resolução de problema específico, envolvendo interesses locais, ela possui característica 

aplicada quanto à natureza. Além de buscar resolver questões da pesquisa, o estudo gerou uma 

matriz de riscos inerentes aos contratos de serviços terceirizados de limpeza e também 

proporcionou a elaboração de um procedimento sistemático para o processo de avaliação de 

riscos no referido processo institucional, demonstrando portanto, a aplicabilidade do estudo 

proposto. De acordo com Motta (2017), a geração de um artefato tecnológico evidencia a 

relação harmoniosa entre prática e teoria, como pôde ser observado neste estudo, que buscou 

soluções para problemas reais e práticos da administração, pautado em bases científicas e 

aplicação metodológica. 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa classificou-se como descritiva e exploratória já que 

identificou, expôs e descreveu fatos ou fenômenos da realidade do estudo (VERGARA, 2015) 

e proporcionou maior contato com a situação problema, tornando-o mais transparente para a 

análise. A pesquisa descritiva expõe o comportamento dos fenômenos, além de ser utilizada 

para identificação e obtenção de informações sobre as características de um determinado 

problema ou questão (COLLIS; HUSSEY, 2005). Já a pesquisa exploratória proporciona ao 

pesquisador maior familiaridade com o problema em estudo, tornando-o mais explícito. Tem 

como objetivo possibilitar a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador 

(MALHOTRA, 2001). Apresenta abordagem qualitativa, já que lidou com interpretações das 

realidades sociais (BAUER; GASKELL, 2002) além de descrever, compreender e interpretar 

fatos e/ou fenômenos (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

 Dentre os métodos científicos, há aqueles que proporcionam bases lógicas para a 

investigação, que possibilitam ao pesquisador amparo para decisões referentes ao alcance de 

sua investigação, as regras de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações (GIL, 

2008). Destacou-se, para os fins desta pesquisa, o modelo hipotético-dedutivo, no qual as 

concepções geradas com a pesquisa se apresentam como modelos hipotéticos ideais que 

deverão ser testados por meio de experimentação científica, validando-se (ou não) a ideia inicial 

(KÖCHE, 2015). O método hipotético-dedutivo se inicia com um problema (ou lacuna) no 

conhecimento científico, seguindo para a formulação de hipóteses ou conjecturas por meio de 

um processo de inferência dedutiva, o qual testa a predição da ocorrência de fenômenos 

abrangidos pela referida hipótese (LAKATOS; MARCONI, 2003). O modelo segue 

demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Etapas do método hipotético-dedutivo 

 
Fonte: Adaptado de Gil (2008) 

 

 Sintetizando as exposições e alinhando-as com a pesquisa em questão, a Figura 7 

apresenta a classificação metodológica desenvolvida. 

 

Figura 7 – Classificação metodológica da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Análise do problema 

 Para iniciar o estudo houve contextualização da situação problema por meio de revisão 

sistemática da literatura, levantamento documental de dados da instituição e observação 

participante. A revisão da literatura se deu por consulta a publicações em bases como Periódico 

CAPES, Google Acadêmico, Scielo, Spell, Web of Science, Scopus, Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Banco de Teses 

de Universidades e Congressos relevantes na área de administração. Tais publicações serviram 

de base e direcionamento na pesquisa, já que possuem diversas contribuições a estudos. Foram 

analisados também documentos institucionais publicados pela Auditoria Interna (AUDIN), que 

deram apoio ao diagnóstico do problema e possibilitaram a revelação de circunstâncias 
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Corroboração
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•Hipotético-dedutivo
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vivenciadas na instituição. Houve observação participante na pesquisa, já que a pesquisadora 

possui conhecimento do processo, desde o planejamento da contratação até a gestão contratual, 

possibilitando a contribuição com análises em situações reconhecidas por seus pares, além de 

diálogos casuais com colegas da área de licitações e de gestão de contrato com o intuito de 

observar os detalhamentos do processo, facilitando a identificação de riscos iminentes.  

 Na sequência levantou-se os objetivos da pesquisa, geral e específicos, norteando a 

pesquisa para a resolução do problema proposto. Para consecução destes objetivos, a pesquisa 

seguiu etapas determinadas no projeto de estudo. Tais estágios visaram a solução do problema 

identificado. Para cada etapa foram utilizados métodos, procedimentos, ferramentas que 

auxiliaram a pesquisadora a atingir os objetivos e consequentemente propor respostas à 

problemática retratada. Nesse sentido, a Figura 8 apresenta os objetivos definidos na pesquisa 

relacionados com os procedimentos metodológicos estabelecidos para sua consecução. 

Figura 8 – Objetivos da pesquisa e seus respectivos métodos 

Fonte: Elaboração própria 

 Devido à utilização do método hipotético-dedutivo, que possui uma característica de 

investigar falhas mediante hipóteses, foram levantadas conjecturas acerca do problema, com 

vistas a testagem para suas confirmações ou refutações, possibilitando se chegar à veracidade 

dos fatos, tornando o conhecimento obtido como científico. Desta forma, é importante 

relacionar as conjecturas levantadas e suas finalidades na pesquisa. A imagem representada pela 

Figura 9 apresenta as conjecturas da pesquisa, bem como sua intenção na pesquisa, permeando 

em como serão alcançadas. 
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Figura 9 – Relação das conjecturas e suas finalidades com a pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Processo de avaliação de riscos 

 Os procedimentos adotados para obtenção dos objetivos da pesquisa permearam o 

processo de avaliação de riscos proposto na ISO 31010 (vide Figura 4), visando à resolução do 

problema apresentado: (i) Identificação dos riscos; (ii) análise dos riscos; (iii) avaliação dos 

riscos. A pesquisa não abrangeu a etapa de tratamento dos riscos, o foco foi em fornecer 

informações para subsidiar a tomada de decisão pela instituição, tendo em vista que a 

implementação de ações depende da organização política e estratégica da instituição, cabendo 

aos gestores definirem e incluírem no planejamento institucional. 
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4.3.1. Identificação dos riscos 

 O levantamento da identificação dos riscos ocorreu por meio de revisão sistemática da 

literatura e levantamento de documentos institucionais. Por intermédio de pesquisas na 

literatura, chegou-se a dois estudos publicados relacionados à gestão de riscos em contratos 

terceirizados de serviços e limpeza. No primeiro, Lemos (2016) realizou sua pesquisa em uma 

unidade federal e aplicou entrevistas e questionário para identificar riscos vinculados à 

terceirização de mão de obra. O segundo estudo, Veloso, Curi e Souza (2018), desenvolveram 

seu estudo em instituição pública de ensino, utilizando-se de levantamentos históricos sobre 

terceirização de mão de obra, análise de contratos terceirizados da instituição, apontamentos de 

auditorias internas, notificações de contratantes às contratadas e revisão de literatura para o 

levantamento dos principais riscos iminentes a processos de serviços terceirizados de limpeza. 

Considerou-se essas duas pesquisas e seus resultados para selecionar 34 (trinta e quatro) riscos 

inerentes ao processo para a presente pesquisa. Optou-se por publicações já realizadas na área 

devido à possibilidade de grande abrangência dos eventos, sendo possível que fossem 

abordados muitos riscos relativos ao processo, vivenciado por outras instituições. Considera-se 

também como vantagem para a utilização deste método a otimização do tempo para o 

levantamento das informações e baixo custo para possíveis coletas, considerando que a 

instituição está descentralizada em 19 (dezenove) unidades distribuídas em diversos pontos do 

estado de Mato Grosso, e consultar os responsáveis por cada uma destas unidades demandaria 

longo período de tempo e alto custo. 

 Depois buscou-se informações das falhas mais comuns observadas em auditorias 

internas da instituição. Para dados dos anos de 2014 a 2017, a AUDIN/IFMT (órgão de 

assessoramento institucional) organizou e publicou, anualmente, documento de coletânea de 

constatações comuns ao IFMT (disponível em http://audin.ifmt.edu.br/). Foram extraídas as 

informações relativas a serviços terceirizados, ano a ano, destes documentos e relacionados. 

Para o exercício de 2018, foi realizada busca nos relatórios de auditoria das unidades que foram 

analisadas quanto à aquisição de serviços terceirizados: campus Campo Novo do Parecis, 

campus Rondonópolis, campus Várzea Grande e PROAD/Reitoria. Foram apontadas as 

constatações descritas nos relatórios e relacionadas. A opção de realizar as buscas de eventos 

na própria instituição oferece diversos benefícios. A principal vantagem é trazer dados que de 

fatos que já ocorreram na instituição, revelando situações reais e verdadeiras já vivenciadas. 

Complementando as vantagens, trata-se de método dinâmico, eficiente, rápido e de baixo custo. 

Contribui ainda com a busca destes eventos na própria instituição o fato de a pesquisadora 

compor o quadro de gestor administrativo de uma das unidades, já que, por meio de observação 

participante, ela pode reconhecer e distinguir com maior facilidade os eventos vivenciados na 

instituição. 

 Com os principais eventos constatados, realizou-se estratificação para eliminação de 

eventos repetidos, primeiramente dentro da instituição e num segundo momento, confrontou-

se as informações obtidas por levantamento bibliográfico e os eventos ocorridos na instituição 

e chegou-se a uma lista única de 48 (quarenta e oito) eventos. Por fim, um último evento foi 

incluído em reunião com especialistas preliminarmente à sessão para análise dos dados, onde 

os gestores foram interrogados sobre a necessidade de inclusão de algum evento não 

contemplado no questionário e que fosse risco iminente à temática na instituição. Houve 

momento de discussão e deliberou-se pela inclusão de “Ausência de aplicação de IMR”, 

chegando assim a 49 (quarenta e nove) eventos a serem discutidos durante a sessão.  

 

http://audin.ifmt.edu.br/
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4.3.2 Análise dos riscos 

 Com os riscos identificados, partiu-se para a etapa de analisá-los. Para tanto optou-se 

por questionário de autoaplicação e aplicação da técnica estruturada “e se”. A seleção do 

questionário ocorreu devido à facilidade e celeridade na distribuição, coleta e processamento 

dos dados, além de não pressionar o questionado, que pode responder às questões no momento 

que julgar oportuno, sem influência do entrevistador, além da obtenção de respostas rápidas e 

precisas (VIEIRA, 2009). 

 Dentre as diversas ferramentas para coleta de dados, optou-se pela aplicação da técnica 

estruturada “e se”, constante na ISO 31010, por ser procedimento sistemático, destacando-se 

para o trabalho em equipe, além de sua aplicabilidade em organizações em geral, para diversos 

processos e procedimentos. Conforme colocação de Coelho (2010), a técnica ocorre por meio 

de brainstorming, fato que favorece a aplicação na pesquisa, visto que o Conselho de 

Administração da instituição promove reuniões ordinárias para discussão de pautas relevantes 

à organização, sendo totalmente pertinente incluir o gerenciamento de riscos nestas discussões. 

Destaca-se ainda que os serviços terceirizados de limpeza abrangem todas as unidades da 

instituição, sendo, portando ainda mais evidente a necessidade de discussão do tema com todos 

os gestores administrativos da instituição. É um método de fácil aplicação sendo bastante 

adaptativa ao contexto do sistema, processo ou procedimento ao qual se aplica. Outro aspecto 

positivo da técnica é a amplitude de aplicação, fato importante para conhecer a realidade de 

todas as unidades da instituição, que são distribuídas geograficamente em diversas regiões do 

estado. Ressalta-se ainda a rapidez para os resultados, o envolvimento dos gestores além de 

permitir que os especialistas vejam a resposta do sistema a desvios. 

 Optou-se pela aplicação de questionário de autoaplicação associado à técnica 

estruturada “e se” devido à otimização do tempo para discussão dos dados no consenso dos 

especialistas, tendo em vista que a leitura e julgamento individuais prévios proporcionaram 

melhores discussões entre os participantes, além de fornecer suporte aos respondentes, 

mantendo atenção do grupo, já que o número de eventos levantados foi extenso. No questionário 

os respondentes puderam ler, analisar e expressar suas opiniões individualmente enquanto na 

sessão da técnica estruturada “e se”, os especialistas deliberaram o ponto de vista coletivo, do 

grupo, por meio de consenso. As técnicas foram aplicadas em reunião ordinária dos dirigentes 

de administração do IFMT – COPLAN. A escolha se deu pelo fato de o conselho ser composto 

por pessoas vinculadas à área estratégica das questões administrativas da instituição, focando 

especialmente aos chefes de administração e planejamento dos campi e campi avançados, 

contemplando assim toda a instituição. 

 Quanto à fundamentação do questionário de autoaplicação, o instrumento visou analisar 

se havia controles utilizados para o gerenciamento de riscos nos processos de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza, e no caso de existência, conhecê-los. O 

questionário compreendeu também a verificação dos julgamentos individuais das 

probabilidades e os impactos dos riscos selecionados, servindo de apoio para posterior 

discussão em grupo. 

 A princípio o questionário também visaria conhecer os efeitos destes riscos no processo, 

bem como buscaria propostas de ações de melhorias para estes eventos identificados. Porém, 

após primeira aplicação de teste piloto, optou-se em fragmentar a coleta, realizando 

primeiramente aplicação aos gestores (chefes de departamento de administração e planejamento 

ou cargo equivalente) mantendo o instrumento no formato de questionário abrangendo questões 

estratégicas: probabilidade, impacto e controle. A segunda fração das questões que estava 
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prevista, contendo informações de cunho mais prático e operacional, deixaram de constituir 

questionário e foram coletadas por brainstorming, conforme detalhado adiante. Como conteúdo 

de cunho prático, consideram-se as temáticas acerca de efeitos dos riscos e propostas de ações 

de melhoria, questões que estão vinculadas à avaliação de riscos. Para estas informações optou-

se por consultar os gestores de contratos, que lidam com estas questões mais práticas do 

processo e que também forneceram, na mesma sessão, dados acerca das causas raízes dos riscos 

selecionados. A fragmentação ocorreu para melhor exploração do conteúdo, tendo em vista que 

os coordenadores de contratos atuam efetivamente próximos à prestação dos serviços, tendo 

melhores percepções destas questões práticas. 

 O respondente do primeiro teste piloto foi escolhido entre o grupo de especialistas, 

sendo um chefe de departamento de administração e planejamento de um dos campi do IFMT, 

que possui experiência em contratação e gestão contratual de serviços terceirizados. A 

experiência é comprovada por meio da realização de diversos pregões eletrônicos para 

contratações de serviços terceirizados para os diversos campi do IFMT. O teste piloto ocorreu 

por encaminhamento via correio eletrônico, sendo as respostas também encaminhadas via e-

mail, com suas devidas sugestões. 

 Com a nova formatação, o questionário passou novamente por teste piloto, desta vez 

com o intuito de corroborar com a opinião anterior, bem como verificar se as questões estavam 

compreensíveis e claras. A escolha do respondente foi novamente por alguém do grupo de 

especialistas, excluindo o respondente do primeiro teste piloto. O colaborador ocupa cargo 

equivalente ao de chefe de departamento de administração em um dos campi do IFMT e possui 

experiência profissional e acadêmica na área de aquisições públicas. O questionário foi 

encaminhado via e-mail, solicitando ao respondente que procedesse com a impressão para 

proceder com as respostas, visando assemelhar ao máximo com a situação em que o 

questionário seria aplicado. Quanto às sugestões do segundo teste piloto, optou-se em 

formatar a tabela, possibilitando acrescentar à coluna do controle espaço suficiente para os 

respondentes relatarem os controles existentes na mesma linha do evento, possibilitando 

agilidade no preenchimento. Acatou-se ainda a sugestão de conceituar sucintamente na 

introdução os termos “probabilidade”, “impacto” e “controle” no contexto da gestão de riscos, 

facilitando o entendimento aos respondentes. Por fim, o respondente piloto sugeriu acrescentar 

o conceito de "método randômico” no item 11 do questionário, que foi descrito como nota de 

rodapé. Após as inserções e formatação, finalizou-se a estruturação do questionário de 

autoaplicação, cuja apresentação dos tópicos está demonstrada conforme cabeçalho exibido no 

Quadro 2 e sua totalidade pode ser observada no Apêndice A. 

Quadro 2 – Cabeçalho do questionário de autoaplicação 
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Fonte: Elaboração própria 
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 Para a sessão da técnica estruturada “e se”, previamente a pesquisadora organizou as 

informações a serem coletadas, conforme roteiro apresentado no Apêndice B. Durante a sessão 

foram criados cenários questionando os especialistas por meio de frases padrão correlatas a “e 

se...?” sobre a possibilidade de ocorrência dos riscos na instituição e o impacto que estes 

poderiam gerar, estimulando os participantes a discutir sobre os riscos inerentes ao processo de 

gerenciamento de riscos nos contratos terceirizados de limpeza na instituição e atribuindo 

índices em uma escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto), embasadas pelo Mapa de Riscos 

modelo da instituição, aprovado pela Resolução CONSUP/IFMT nº 003 de 27/02/2018, 

apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Modelo de mapa de riscos padrão do IFMT 
Legenda Nível de Risco Probabilidade 

Extremo Alto 1 

Muito 

baixa 

2 

Baixa 

3 

Média 

4 

Alta 

5 

Muito 

alta Médio Baixo 

 

 

 

 

 

 

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 

Critérios para análise 

Classificação Descrição da probabilidade Peso 

Muito baixa Evento extraordinário 1 

Baixa Evento casual, inesperado 2 

Média Evento esperado, de frequência reduzida 3 

Alta Evento usual, corriqueiro 4 

Muito alta Evento se reproduz muitas vezes 5 

Classificação Descrição do impacto 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: Adaptado da Resolução CONSUP/IFMT nº 003, de 27 de fevereiro de 2018 

 Sequencialmente foram discutidos todos os 49 (quarenta e nove) riscos identificados no 

processo, provocando o grupo de especialistas a imaginar estes fatos ocorrendo em suas 

unidades. Desta forma os participantes debateram, entraram em consenso e definiram a 

probabilidade e o impacto para os riscos levantados. À medida que os valores eram lançados na 

planilha de aplicação, os dados de criticidade já se revelavam, como resultado da multiplicação 

dos valores atribuídos para probabilidade e impacto do risco. Os valores de criticidade foram 

de 1 (menor criticidade) a 25 (maior criticidade). Os riscos mais críticos foram revelados ao 

final da sessão ao grupo de especialistas. Com as informações obtidas nesta etapa foi possível 

a elaboração da matriz de riscos do processo em estudo, efetivando-se assim a etapa de análise 

dos riscos. 
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4.3.3 Avaliação dos riscos 

 Para realizar a avaliação dos riscos, a pesquisa utilizou-se de uma adaptação da 

ferramenta FMEA. Os conceitos da técnica fundamentaram o estudo, entretanto ocorreram 

ajustes em nomenclaturas e índices. A adaptação se deu em virtude do anseio de aplicação de 

uma técnica robusta e que tivesse relação com as práticas institucionais. Como a FMEA atende 

ao quesito de robustez, a pesquisa buscou adaptá-la ao modelo de matriz de riscos existentes na 

instituição, tendo em vista que os conceitos são bastante semelhantes no que tange à criticidade 

dos riscos. Acrescentou-se o fato da complexidade e dimensão do processo estudado, pois 

abrange desde o planejamento da contratação até a gestão contratual, decorrendo de muitas 

possibilidades de falhas na sua execução, o que geraria uma FMEA muito difusa, dificultando 

as análises, demandando maior tempo, gerando resultados extensos, complexos e incidindo em 

maiores custos para aplicação. 

 Considerando que a FMEA possui vasta aplicabilidade e tem sido amplamente utilizada 

para melhoramento de processos a ferramenta mostrou-se viável ao objetivo desta pesquisa, já 

que investiga falhas potenciais em processos. A ferramenta apresenta a vantagem de oferecer 

clara definição do processo e sua composição e sua aplicação mostra-se como uma 

potencialidade, pois como o processo de contratação e gestão contratual de limpeza na 

instituição é um processo cíclico e repetitivo, as falhas ocorridas em determinada contração e 

gestão contratual podem ser consideradas como potenciais falhas em novos processos. Esta 

necessidade de repetição do processo se dá devido à indispensabilidade do referido serviço 

terceirizado na instituição aliado ao fato de limitação de prazos contratuais previstos em 

legislação. À vista disso, periodicamente há necessidade de abertura de processo de aquisição 

do referido serviço. 

 A FMEA tradicional considera como modos de falha as maneiras que determinada 

operação falha em atender seus objetivos, isto é, as etapas mais vulneráveis a falhas. Para o 

estudo, consideram-se como modos de falha aqueles riscos identificados como mais graves, que 

possuem maior impacto e probabilidade de ocorrência. Cada risco crítico a ser avaliado 

correspondeu a um modo de falha do processo. Nesta adaptação da FMEA os efeitos e os 

controles existentes são abordados da mesma forma da FMEA convencional. Assim como as 

causas raízes que, como na ferramenta original, também são identificadas nesta adaptação, 

entretanto nesta versão será relacionada apenas uma causa raiz por risco crítico avaliado. A 

FMEA original relata ainda as propostas de ações de melhoria, o que igualmente se repete nesta 

adaptação proposta. Contudo, sofrem ajustes os índices de RPN: na FMEA tradicional, o RPN 

é determinado pela multiplicação dos três fatores denominados severidade (S), ocorrência (O) 

e detecção (D), com escalas de 1 a 10 (RPN=SxOxD) onde o resultado gerado é um valor entre 

1 e 1000. Para a FMEA adaptada utilizada na pesquisa, os fatores são nomeados 

respectivamente como impacto (I), probabilidade (P) e controle (C), com escalas de 1 a 5 

(RPN=IxPxC) onde o resultado gerado é um valor entre 1 e 125. Estes ajustes de denominação 

e escalas contribuem para a efetiva sincronização entre a FMEA e a matriz de riscos existente 

na instituição, correlacionando-se com as práticas institucionais. 

 A partir dos eventos analisados e elencados por criticidade, a pesquisa seguiu para a 

seleção dos eventos considerados extremamente críticos para realização de avaliação destes. A 

ISO 31000 explica que a análise de riscos visa conhecer a natureza do risco bem como 

determinar o nível de risco, isto é, estimar a probabilidade de ocorrência assim como ponderar 

a significância de seu impacto. Este processo descrito tem como finalidade determinar o apetite 

ao risco. O documento orienta ainda que cabe às organizações definir a tolerância para 

tratamento dos ricos, de acordo com os objetivos da organização. 
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 Neste sentido, a Resolução CONSUP/IFMT nº 003, de 27 de fevereiro de 2018, que 

aprova a Política de Gestão de Riscos na instituição, orienta quanto ao apetite e à tolerância aos 

riscos: (a) riscos de nível extremo são intoleráveis, devendo os gestores elaborar planos de ação 

imediatamente; (b) riscos de nível alto são toleráveis, cabendo ao gestor assumi-los e trata-los 

a médio ou curto prazo; e (c) riscos de nível médio são aceitáveis, devendo ser monitorados 

rotineiramente, facultando a execução de planos de ação. A resolução apresenta ainda um 

modelo de mapa de riscos padrão do IFMT (vide Quadro 3), na pesquisa apresentado com 

quadrantes em cores que variam em intensidade para facilitar a visualização e a interpretação 

da criticidade dos riscos, análogo a um mapa de calor: riscos intoleráveis se concentram nos 

quadrantes vermelhos; os de nível alto agrupam-se nos quadrantes laranja; riscos de nível médio 

nos quadrantes amarelos; e riscos baixos nos quadrantes verdes. 

 Mediante a pontuação da criticidade dos riscos constante na matriz de riscos da pesquisa 

(vide Figura 11), os riscos cuja pontuação obtida estivesse nos quadrantes vermelhos foram 

considerados intoleráveis e selecionados como amostra para aplicação de ferramenta adaptada 

de gerenciamento de riscos. Este processo de seleção resultou em 10 (dez) eventos intoleráveis 

cujo julgamento dos especialistas registraram criticidade entre 15 e 25 pontos. Cabe ressaltar 

que o estudo se limitou a detalhar as falhas apenas dos riscos intoleráveis devido à grande 

dimensão e complexidade do processo de contratação e gestão contratual de serviços 

terceirizados de limpeza. Entretanto esta investigação mais minuciosa pode ser aplicada a todos 

os eventos identificados no referido processo. 

 Para obtenção de informações sobre causas raízes, efeitos e ações de melhoria para os 

riscos selecionados (intoleráveis) foram consultados os gestores de contratos da instituição, por 

meio de sessão de brainstorming eletrônico, via web conferência, cujo roteiro apresenta-se no 

Apêndice C. A escolha da técnica foi viável à pesquisa, visto que estimula a geração de ideias 

e a seleção dos coordenadores mostrou-se eficaz, pois em instituições públicas o servidor que 

executa a tarefa conhece os problemas que mais afetam o desempenho de suas funções e 

diversas vezes não existe padronização de atividades.  

 A sessão iniciou com debate sobre a importância do gerenciamento de riscos, em 

especial no processo de serviços terceirizados de limpeza, buscando conhecer a realidade 

vivenciada nas unidades. Na sequência, com uso da ferramenta “5 Porquês”, os especialistas 

discutiram as causas raízes dos riscos. A pesquisadora, atuando como facilitadora da técnica, 

questionava o porquê da ocorrência daquele risco no processo, estimulando os participantes a 

expor suas ideias. Quando o grupo concordava com a resposta do primeiro questionamento, a 

pesquisadora lançava nova pergunta questionando o porquê baseando-se na resposta 

anteriormente dada. Esta sequência seguiu até se obter a causa raiz de cada evento. Entretanto 

ressalta-se que não foi necessário questionamentos de exatos “5 Porquês” para se chegar ao 

objetivo da técnica. A ferramenta propõe o número 5 apenas como parâmetro, podendo ser um 

número maior ou menor de questionamentos para se chegar à causa raiz do problema. Após a 

identificação das causas raízes dos riscos, a sessão de brainstorming seguiu com a discussão 

para identificação dos efeitos de cada uma das falhas extremas do processo, explorando também 

propostas de melhorias para os riscos selecionados. 

 Ainda para fins de avaliação dos riscos, via questionário de autoaplicação, os gestores 

administrativos da instituição foram questionados sobre a existência de controles para as falhas 

selecionadas, e caso positivo, que os relatassem. Estratificou-se as informações coletadas 

individualmente por cada gestor e num segundo momento, foi consultado um grupo de 

especialistas na temática, representando estes gestores, que julgaram as ações realizadas e as 

converteram em índices de controle, validando-os ao nível institucional. A seleção deste grupo 
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de gestores ocorreu de forma aleatória, por tipologia de campus: um representante dos campi 

dos mais antigos (originários das antigas autarquias) e que deram origem à atual instituição; um 

gestor de campus avançado; e um preposto representando os demais campi, que são os mais 

frequentes na instituição. Desta forma todas as realidades específicas das unidades foram 

representadas. 

 Por fim, identificou-se índices de impacto e probabilidade coletados na matriz de riscos 

do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza da 

instituição, reaproveitando-os para elaboração da FMEA adaptada. Com informações de riscos 

críticos elencados, seus efeitos, causas raízes e propostas de ações de melhoria, além dos índices 

de impacto, probabilidade e controle, foi possível aplicação de ferramenta adaptada da FMEA 

para efetivar a avaliação dos riscos. 

 O processo de avaliação de riscos indicado pela ISO 31010, desde a identificação, 

seguindo pela análise e posterior avaliação dos riscos foi aplicado na pesquisa, que utilizou-se 

de diversas ferramentas no seu decorrer, com vistas a adequar cada procedimento ao propósito 

da pesquisa, valendo-se das potencialidades de cada ferramenta aplicada aos objetivos e 

conjecturas do estudo. Estas etapas seguidas na pesquisa, considerando o levantamento de 

dados e os métodos de obtenção, estão representadas na Figura 10: 
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Figura 10 – Processo de avaliação de riscos da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados ora apresentados foram possíveis em consequência da aplicação dos 

métodos previstos no estudo. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental identificou-se 

os principais riscos relativos ao processo de contratação e gestão contratual de serviços 

terceirizados de limpeza; a análise dos riscos ocorreu por questionário de autoaplicação e 

técnica estruturada “e se", além de observação participante. 

 De posse dos riscos existentes no processo devidamente analisados, foi possível 

explorar as diversas técnicas de gerenciamento de riscos e selecionar aquela que melhor se 

adaptasse ao processo, fornecendo assim uma proposta para solução do problema institucional 

identificado. Ressalta-se que todas as etapas executadas na pesquisa integram um procedimento 

de gerenciamento de riscos aplicável a diversos processos, visto que o estudo bibliográfico 

permitiu exploração e seleção de técnicas para cada estágio, permeando pelo processo de 

avaliação de riscos proposto pela ISO 31000: identificação de riscos, análise de riscos, 

avaliação de riscos. 

 

5.1 Identificação dos riscos 

 Por intermédio de pesquisas na literatura, chegou-se a dois estudos publicados 

relacionados à gestão de riscos em contratos de serviços terceirizados, que após revisão e 

estratificação, totalizou 34 (trinta e quatro) eventos de riscos possíveis ao processo, conforme 

segue: 

Quadro 4 – Riscos identificados pela revisão sistemática da literatura 

(continua) 

1 Falhas no planejamento da contratação 

2 Editais incompletos ou inadequados, comprometendo a efetiva verificação pelos interessados 

3 Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 

4 
Ocorrências de vício/falha na licitação, fase de elaboração de valor de referência (valores fora dos padrões 

de mercado) 

5 Ocorrências de vício/falha na habilitação do licitante vencedor (documentação incompleta) 

6 Ocorrência de fraude/conluio entre os licitantes durante a licitação 

7 Ocorrências de falhas/indisponibilidade no ambiente virtual, prejudicando a efetiva e ampla participação 

8 
Ocorrências de falhas/indisponibilidade temporárias de acesso a sistemas e portais públicos, gerando 

atrasos nas fases da licitação 

9 Impossibilidade de negociação de redução de preços devido método randômico do sistema 

10 Capacitação e atualização precária/insuficiente para servidores 

11 Quadro funcional de servidores insuficientes, causando sobreposição e acúmulo de funções e atribuições 

12 Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação 

13 Ocorrências de acidentes de trabalho com funcionários terceirizados nas dependências da instituição 

14 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 

15 Empresa contratada deixar de prestar os serviços previstos em contrato por ter encerrado suas atividades 

16 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória dos serviços 

prestados 

17 Aceitação de proposta inexequível devido provisionamento inadequado da composição dos custos 

18 Interferência macroeconômicas na execução contratual 

19 
Publicações de instruções, orientações e acórdãos com entendimentos não pacificados, gerando 

divergência de interpretações 

20 Adaptação intempestiva às alterações normativas 

21 
Empresa cumpre com a prestação de serviços previstos contratualmente, porém não cumpre com 

obrigações trabalhistas 
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Quadro 4 – Riscos identificados pela revisão sistemática da literatura 

(conclusão) 

22 
Pendências referentes aos pagamentos: atrasos ou não pagamento de salários, benefícios, adicionais 

insalubridade, periculosidade, 13° salário e verbas rescisórias 

23 
Pendências referentes aos documentos comprobatórios: documentações previstas no contrato (guias de 

recolhimento de INSS e FGTS, holerites, fichas admissionais/demissionais, atestados médicos) 

24 Ausência de funcionários, sobretudo sem reposição 

25 Jornada de trabalho indevida e sem autorização da contratante 

26 Não abertura/utilização de conta vinculada 

27 Registros incorretos de funcionários 

28 Pendências referentes à seguro-garantia 

29 Pendências referentes aos insumos de mão de obra e materiais 

30 Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada 

31 
Falta de padronização de documentos que compõem o processo, gerando retrabalhos e divergências na 

interpretação 

32 Negligência na instrução, autuação e arquivamento de documentos e do processo 

33 Fragilidade na fiscalização do contrato 

34 Fragilidade nos procedimentos de recolhimento de conta vinculada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Na sequência buscou-se em documentos da AUDIN/IFMT as falhas mais comuns 

observadas em auditorias internas da instituição. No ano de 2014 foram identificados 15 

(quinze) eventos; em 2015, 08 (oito) eventos; já em 2016 e 2017, 05 (cinco) eventos em cada 

ano; e em 2018, 12 (doze) eventos levantados, conforme demonstrado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Riscos identificados por levantamento documental 

(continua) 

Ano Eventos 

2014 

Processos de contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos sem a devida 

formalização 

Atraso no recolhimento de retenções 

Ausência de ateste nas notas fiscais apresentadas para pagamento 

Ateste realizado pelo ordenador de despesa e não pelo fiscal do contrato 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que presta serviço 

terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de realização de glosa no pagamento 

Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento, quando 

se tratar de contratação de vários postos de serviço 

Ausência dos documentos que comprovam o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 

Ausência do controle individual de frequência dos funcionários terceirizados 

Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de serviços 

Ausência de elaboração de memorial de cálculo baseado em plantas baixas da área física a ser limpa e 

conservada na definição da metragem total a fim de se obter uma estimativa do custo do serviço por 

metro quadrado no termo de referência 

Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão ou extinção do 

contrato após o último mês de prestação de serviços 

Realização de despesa sem prévio empenho 

Prorrogação da vigência e execução de contrato fora do prazo contratual 

Ausência de parecer da Procuradoria do IFMT nas minutas dos editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes 

Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União fora do prazo legal 
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Quadro 5 – Riscos identificados por levantamento documental 

(conclusão) 

Ano Eventos 

2015 

Processos de contratos, convênios e aditivos e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos sem a 

devida formalização 

Atraso no recolhimento de retenções 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 

Ausência de elaboração de memorial de cálculo baseado em plantas baixas da área física a ser limpa e 

conservada na definição da metragem total a fim de se obter uma estimativa do custo do serviço por 

metro quadrado no Termo de Referência 

Impropriedades nas planilhas de custos e formação de preços dos serviços com dedicação exclusiva de 

mão de obra 

Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento quando se 

tratar de contratação de vários postos de serviço 

Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato constando as ocorrências 

verificadas 

Ausência de abertura da conta vinculada para provisionamento de valores para o pagamento de verbas 

trabalhistas e rescisórias aos trabalhadores de empresa que presta serviços terceirizados 

2016 

Atraso no recolhimento de retenções 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 

Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento, quando 

se tratar de contratação de vários postos de serviço 

Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato constando as ocorrências 

verificadas 

Ausência de abertura da conta vinculada para provisionamento de valores para o pagamento de verbas 

trabalhistas e rescisórias aos trabalhadores de empresa que presta serviços terceirizados 

2017 

Atraso no recolhimento de retenções 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 

Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento, quando 

se tratar de contratação de vários postos de serviço 

Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato constando as ocorrências 

verificadas 

Ausência de abertura da conta vinculada para provisionamento de valores para o pagamento de verbas 

trabalhistas e rescisórias aos trabalhadores de empresa que presta serviços terceirizados 

2018 

Ausência do termo de entrega de uniformes e materiais para os funcionários  

Ausência da Indicação e designação de fiscal de contrato 

Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) contrariando o art. 67 e anexo 

XI item 5 e 5.1 da IN 05/2017 

Ausência do relatório de fiscalização de execução do contrato  

Fragilidade na formalização do processo 

Ausência de comprovação referente ao cumprimento das obrigações trabalhistas 

Ausência dos comprovantes de pagamento do INSS 

Ausência de informação quanto a substituição da funcionária 

Ausência de documentação comprobatória 

Atraso no recolhimento de retenções 

Fragilidade na fiscalização do contrato 

Fragilidade na gestão do contrato 

Fonte: Elaboração própria 

 Com o levantamento dos principais riscos relatados pela AUDIN/IFMT, realizou-se a 

junção destes com os riscos levantados na revisão da literatura e procedeu-se com a 

estratificação para eliminação de eventos repetidos, chegando a uma lista única de 48 (quarenta 

e oito) eventos passíveis de ocorrência. Por fim, no momento de consulta aos especialistas que 

iriam realizar a análise dos riscos, foi possibilitado a inclusão de eventos não contemplados 
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nestas etapas. Esta oportunidade foi de grande valia, pois o grupo, que é conhecedor dos 

problemas existentes na instituição, possui competência para analisar e realizar inclusões 

necessárias. Desta forma, após discussão e análise, o grupo optou pela inclusão de novo 

evento de risco, chegando à identificação de 49 (quarenta e nove) eventos passíveis de 

ocorrência no processo, conforme consolidação apresentada no Quadro 6. 

Quadro 6 – Consolidação dos riscos identificados 

(continua) 

1 

Ausência de elaboração de memorial de cálculo baseado em plantas baixas da área física a ser limpa e 

conservada na definição da metragem total a fim de se obter uma estimativa do custo do serviço por metro 

quadrado no termo de referência 

2 
Ocorrências de vício/falha na licitação, fase de elaboração de valor de referência (valores fora dos padrões 

de mercado) 

3 Editais incompletos ou inadequados, comprometendo a efetiva verificação pelos interessados 

4 
Ausência de parecer da Procuradoria do IFMT nas minutas dos editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes 

5 
Publicações de instruções, orientações e acórdãos com entendimentos não pacificados, gerando 

divergência de interpretações 

6 Adaptação intempestiva às alterações normativas 

7 Ocorrências de vício/falha na habilitação do licitante vencedor (documentação incompleta) 

8 Ocorrência de fraude/conluio entre os licitantes durante a licitação 

9 Ocorrências de falhas/indisponibilidade no ambiente virtual, prejudicando a efetiva e ampla participação 

10 
Ocorrências de falhas/indisponibilidade temporárias de acesso a sistemas e portais públicos, gerando 

atrasos nas fases da licitação 

11 Impossibilidade de negociação de redução de preços devido método randômico do sistema 

12 Aceitação de proposta inexequível devido provisionamento inadequado da composição dos custos 

13 Capacitação e atualização precária/insuficiente para servidores 

14 Quadro funcional de servidores insuficientes, causando sobreposição e acúmulo de funções e atribuições 

15 Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação 

16 
Processos de contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos sem a devida 

formalização 

17 
Falta de padronização de documentos que compõem o processo, gerando retrabalhos e divergências na 

interpretação 

18 Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 

19 Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União fora do prazo legal 

20 
Impropriedades nas planilhas de custos e formação de preços dos serviços com dedicação exclusiva de 

mão de obra 

21 Interferência macroeconômicas na execução contratual 

22 Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada 

23 Pendências referentes à seguro-garantia 

24 
Ausência de abertura da conta vinculada para provisionamento de valores para o pagamento de verbas 

trabalhistas e rescisórias aos trabalhadores de empresa que presta serviços terceirizados 

25 Fragilidade nos procedimentos de recolhimento de conta vinculada 

26 Ausência da Indicação e designação de fiscal de contrato 

27 Ausência de ateste nas notas fiscais apresentadas para pagamento 

28 Ateste realizado pelo ordenador de despesa e não pelo fiscal do contrato 

29 
Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato constando as ocorrências 

verificadas 

30 Pendências referentes aos insumos de mão de obra e materiais 

31 
Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que presta serviço 

terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de realização de glosa no pagamento 

32 Registros incorretos de funcionários 

33 Jornada de trabalho indevida e sem autorização da contratante 

34 
Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento, quando se 

tratar de contratação de vários postos de serviço 

35 
Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 



59 

 

 

Quadro 6 – Consolidação dos riscos identificados 

(conclusão) 
36 Ausência do termo de entrega de uniformes e materiais para os funcionários 

37 Ausência do controle individual de frequência dos funcionários terceirizados 

38 Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de serviços 

39 Ocorrências de acidentes de trabalho com funcionários terceirizados nas dependências da instituição 

40 Realização de despesa sem prévio empenho 

41 Atraso no recolhimento de retenções 

42 
Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) contrariando o art. 67 e anexo 

XI item 5 e 5.1 da IN 05/2017 

43 Prorrogação da vigência e execução de contrato fora do prazo contratual 

44 
Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão ou extinção do 

contrato após o último mês de prestação de serviços 

45 
Empresa cumpre com a prestação de serviços previstos contratualmente, porém não cumpre com 

obrigações trabalhistas 

46 Empresa contratada deixar de prestar os serviços previstos em contrato por ter encerrado suas atividades 

47 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 

48 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória dos serviços 

prestados 

49 Ausência de aplicação de IMR 

Fonte: Elaboração própria 

 Com a identificação dos eventos de riscos, foi possível atender integralmente ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa, bem como à primeira etapa do processo de gestão de 

riscos, que visam identificar a ocorrência de eventos de riscos em contratações terceirizadas de 

natureza contínua de limpeza do IFMT. 

 

5.2 Análise dos riscos 

 A análise dos riscos ocorreu por meio de consulta aos especialistas da instituição, que 

julgaram informações acerca da probabilidade e impacto dos riscos. Como resultado desta 

análise foi gerada uma matriz, a qual apresenta uma coluna contendo cada um dos 49 (quarenta 

e nove) eventos, outra coluna na qual consta a pontuação atribuída para a probabilidade de cada 

risco, uma terceira coluna que possui o peso concedido ao impacto de cada evento e na quarta 

coluna revela a criticidade, ou também denominado nível de risco, conforme pode ser observada 

na Figura 11: 
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Figura 11 – Matriz de riscos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza da instituição 

(continua) 
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1 AI 

Ausência de elaboração de memorial de cálculo baseado em plantas baixas da área 

física a ser limpa e conservada na definição da metragem total a fim de se obter 

uma estimativa do custo do serviço por metro quadrado no termo de referência 

1               4   4 

2 RL 
Ocorrências de vício/falha na licitação, fase de elaboração de valor de referência 

(valores fora dos padrões de mercado) 
1                 5 5 

3 RL 
Editais incompletos ou inadequados, comprometendo a efetiva verificação pelos 

interessados 
    3           4   12 

4 AI 
Ausência de parecer da Procuradoria do IFMT nas minutas dos editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 
1             3     3 

5 RL 
Publicações de instruções, orientações e acórdãos com entendimentos não 

pacificados, gerando divergência de interpretações 
        5 1         5 

6 RL Adaptação intempestiva às alterações normativas         5         5 25 

7 RL 
Ocorrências de vício/falha na habilitação do licitante vencedor (documentação 

incompleta) 
1               4   4 

8 RL Ocorrência de fraude/conluio entre os licitantes durante a licitação 1             3     3 

9 RL 
Ocorrências de falhas/indisponibilidade no ambiente virtual, prejudicando a 

efetiva e ampla participação 
1           2       2 

10 RL 
Ocorrências de falhas/indisponibilidade temporárias de acesso a sistemas e portais 

públicos, gerando atrasos nas fases da licitação 
1           2       2 

11 RL 
Impossibilidade de negociação de redução de preços devido método randômico 

do sistema 
1         1         1 

12 RL 
Aceitação de proposta inexequível devido provisionamento inadequado da 

composição dos custos 
  2             4   8 

13 RL Capacitação e atualização precária/insuficiente para servidores   2               5 10 

14 RL 
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de 

funções e atribuições 
        5         5 25 

15 RL 
Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando 

desmotivação 
        5         5 25 
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Figura 11 – Matriz de riscos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza da instituição 

(continuação) 
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16 A 
Processos de contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos 

aditivos sem a devida formalização 
1                 5 5 

17 RL 
Falta de padronização de documentos que compõem o processo, gerando 

retrabalhos e divergências na interpretação 
  2         2       4 

18 RL Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada         5       4   20 

19 AI Publicação de extrato de contrato no Diário Oficial da União fora do prazo legal   2         2       4 

20 AI 
Impropriedades nas planilhas de custos e formação de preços dos serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra 
  2             4   8 

21 RL Interferência macroeconômicas na execução contratual     3           4   12 

22 RL Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada     3           4   12 

23 RL Pendências referentes a seguro-garantia   2               5 10 

24 A 

Ausência de abertura da conta vinculada para provisionamento de valores para o 

pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias aos trabalhadores de empresa que 

presta serviços terceirizados 

  2           3     6 

25 RL Fragilidade nos procedimentos de recolhimento de conta vinculada   2           3     6 

26 AI Ausência da indicação e designação de fiscal de contrato   2             4   8 

27 AI Ausência de ateste nas notas fiscais apresentadas para pagamento 1             3     3 

28 AI Ateste realizado pelo ordenador de despesa e não pelo fiscal do contrato 1         1         1 

29 AI 
Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato 

constando as ocorrências verificadas 
    3           4   12 

30 RL Pendências referentes aos insumos de mão de obra e materiais     3           4   12 

31 A 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário 

que presta serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante 

de realização de glosa no pagamento 

      4         4   16 

32 RL Registros incorretos de funcionários 1         1         1 

33 RL Jornada de trabalho indevida e sem autorização da contratante   2           3     6 

34 AI 
Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para 

pagamento, quando se tratar de contratação de vários postos de serviço 
1         1         1 
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Figura 11 – Matriz de riscos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza da instituição 

(conclusão) 
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35 A 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos 

trabalhadores da contratada 

        5         5 25 

36 A Ausência do termo de entrega de uniformes e materiais para os funcionários   2         2       4 

37 A Ausência do controle individual de frequência dos funcionários terceirizados   2         2       4 

38 A 
Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas 

prestadoras de serviços 
        5         5 25 

39 A 
Ocorrências de acidentes de trabalho com funcionários terceirizados nas 

dependências da instituição 
1           2       2 

40 AI Realização de despesa sem prévio empenho   2               5 10 

41 AI Atraso no recolhimento de retenções   2       1         2 

42 AI 
Realização de despesas indevidas (multas, atualização de valores e juros) 

contrariando o art. 67 e anexo XI item 5 e 5.1 da IN 05/2017 
1         1         1 

43 AI Prorrogação da vigência e execução de contrato fora do prazo contratual   2               5 10 

44 A 
Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da 

rescisão ou extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços 
    3             5 15 

45 RL 
Empresa cumpre com a prestação de serviços previstos contratualmente, porém 

não cumpre com obrigações trabalhistas 
    3           4   12 

46 RL 
Empresa contratada deixar de prestar os serviços previstos em contrato por ter 

encerrado suas atividades 
  2               5 10 

47 RL Rescisão unilateral por descumprimento contratual     3             5 15 

48 RL 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade 

insatisfatória dos serviços prestados 
      4         4   16 

49 C Ausência de aplicação de IMR 1               4   4 

Legenda: 
AI: Auditoria Interna 

RL: Revisão da Literatura 

A: Ambas 

C: COPLAN 

Fonte: Elaboração própria 
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 Com a efetivação da matriz ora apresentada, cumpre-se integralmente o atingimento do 

segundo e terceiro objetivo específico da pesquisa, bem como possibilitou o cumprimento da 

segunda etapa do processo de avaliação de riscos do estudo. 

 

5.3 Avaliação dos riscos 

 A pesquisa visou entre seus objetivos a análise de uma ferramenta para gerenciamento 

dos riscos que fosse adequada ao processo. Dentre as ferramentas analisadas, destacou-se para 

utilização no processo a FMEA, na qual foi realizada uma adaptação para ser aplicada à 

pesquisa para comprovação de sua eficácia no referido processo. Para a aplicação desta 

ferramenta administrativa de gerenciamento de riscos adaptada da FMEA foi necessário 

cumprimento de algumas etapas: 

1. Identificar os riscos mais críticos do processo; 

2. Detectar as causas raízes das falhas selecionadas; 

3. Identificar os efeitos das falhas no processo; 

4. Levantar a existência de controles, caso havendo, identificá-los; 

5. Identificar os índices de impacto das falhas no processo; 

6. Identificar os índices de probabilidade de ocorrência das falhas; 

7. Mensurar os índices de controle das falhas; 

8. Propor ações de melhoria para mitigar ou eliminar as falhas selecionadas. 

 

Os estágios seguidos para a produção da FMEA adaptada são destacados na Figura 12. 

 
Figura 12 – Etapas para elaboração da FMEA adaptada 

 

Fonte: Elaboração própria 
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 O detalhamento da aplicação e os resultados de cada etapa serão apresentados na 

sequência. 

 

5.3.1 Identificação dos riscos mais críticos 

 Para a FMEA adaptada, foram considerados como modos de falha os riscos mais críticos 

elencados na matriz de riscos elaborada no estudo e selecionados por meio de priorização de 

riscos conforme fundamentado na seção de métodos. Como resultado desta seleção chegou-se 

a 10 (dez) riscos, apresentados no Quadro 7. 

Quadro 7 – Riscos mais críticos do processo 
Riscos Criticidade 

1 Adaptação intempestiva às alterações normativas 25 

2 
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de funções 

e atribuições 
25 

3 Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação 25 

4 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada 

25 

5 
Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de 

serviços 
25 

6 Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 20 

7 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que presta 

serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de realização de 

glosa no pagamento 

16 

8 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória dos 

serviços prestados 
16 

9 
Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão ou 

extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços 
15 

10 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 15 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.3.2 Detecção das causas raízes 

 A aplicação da metodologia dos “5 Porquês” junto aos coordenadores de contratos das 

unidades da instituição com cada um dos 10 riscos mais críticos identificados no processo de 

contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza possibilitou a identificação 

uma causa raiz para cada risco, conforme apresentado no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Detecção das causas raízes 

Riscos Causas 

1 Adaptação intempestiva às alterações normativas 

Por quê? Falta de comunicação entre os agentes responsáveis pelo processo 

Por quê? Falta de servidor responsável para estudar e transmitir o conhecimento 

Causa raiz: Quadro de servidores insuficiente 

2 
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e 

acúmulo de funções e atribuições 

Por quê? Má distribuição de servidores em setores 

Por quê? Falta de incentivos como benefícios e remuneração 

Causa raiz: Responsabilidades da função em setores administrativos 

3 
Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando 

desmotivação 

Por quê? Falta de benefícios financeiros e ou de horários 

Causa raiz: Falta de amparo legal 

4 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das 

obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 

Por quê? Falta de conhecimento da empresa 

Por quê? Má fé por parte da contratada 

Causa raiz: Empresa segue o que é determinado pelo órgão 

5 
Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas 

prestadoras de serviços 

Por quê? Falta de administração da empresa 

Por quê? Fecham muitos contratos e não conseguem atender a demanda 

Causa raiz: Falta de experiência da empresa 

6 
Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela 

contratada 

Por quê? Documentos mal redigidos na fase interna da licitação 

Por quê? Falta de interesse ou de tempo 

Causa raiz: Falta de pessoal 

7 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de 

funcionário que presta serviço terceirizado ou, não sendo possível a 

substituição, comprovante de realização de glosa no pagamento 

Por quê? Falta de capacitação específica para os fiscais 

Por quê? Falta de interesse/importância da gestão 

Causa raiz: Falta de conhecimento da gestão 

8 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade 

insatisfatória dos serviços prestados 

Por quê? Falta de conhecimento e/ou interesse do fiscal 

Por quê? Falta capacitação/falta de benefícios aos fiscais 

Causa raiz: Falta de amparo legal 

9 

Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória 

quando da rescisão ou extinção do contrato após o último mês de 

prestação de serviços 

Por quê? Falta de pagamento no prazo devido falta de financeiro da empresa 

Por quê? Falta de administração da empresa 

Causa raiz: Falta de experiência da empresa 

10 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 

Por quê? Falta de administração da empresa 

Por quê? Fecham muitos contratos e não conseguem atender a demanda 

Causa raiz: Falta de experiência da empresa 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3.3 Identificação dos efeitos das falhas  

 Para a identificação dos efeitos dos riscos selecionados, os coordenadores de contratos 

dos campi participaram de sessão eletrônica de brainstorming, que possibilitou incentivo ao 

pensamento criativo para uma discussão e levantamento destas informações, resultando em uma 

lista apresentada no Quadro 9. 

Quadro 9 – Efeitos dos riscos mais críticos do processo 

 Falha Efeitos 

1 Adaptação intempestiva às alterações normativas 

Ineficiência da gestão e fiscalização de contratos 

Processos em discordância com as normas legais 

Morosidade na tramitação de processos 

Erros na formalização de atos administrativos 

Falhas na fiscalização e execução do contrato 

2 

Quadro funcional de servidores insuficiente, 

causando sobreposição e acúmulo de funções e 

atribuições 

Desmotivação do servidor 

Falhas constantes na gestão e fiscalização 

Morosidade na tramitação de processos 

Sobrecarga de trabalho 

Erros na formalização de atos administrativos 

3 
Remuneração incompatível com as atribuições 

desempenhadas, gerando desmotivação 

Desmotivação do servidor 

Falhas constantes na gestão e fiscalização 

Pedido de transferência de lotação e/ou remoção 

4 

Ausência dos documentos comprovantes do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

nas contratações continuadas com dedicação 

exclusiva dos trabalhadores da contratada 

Prejuízos ao funcionário terceirizado 

Ações trabalhistas e responsabilização solidária da 

administração pública 

5 

Atrasos nos pagamentos dos funcionários 

terceirizados pelas empresas prestadoras de 

serviços 

Desmotivação do funcionário terceirizado 

Ações trabalhistas e responsabilização solidária da 

administração pública 

6 
Compreensão incompleta/parcial das obrigações 

contratuais pela contratada 

Apresentação incorreta da documentação 

Falta de cumprimentos das obrigações o que acarreta a má 

prestação do serviço 

Dificuldades de execução do contrato corretamente 

Problemas de comunicação com a administração 

7 

Ausência de comprovante de substituição em 

razão de ausência de funcionário que presta 

serviço terceirizado ou, não sendo possível a 

substituição, comprovante de realização de glosa 

no pagamento 

Prejuízo financeiro à administração pública que paga por 

algo que não foi prestado pela empresa 

Falhas na fiscalização e responsabilização futura por 

prejuízos para a administração 

Erros no processo 

8 

Aplicação de sanções e penalidades devido 

impontualidade e qualidade insatisfatória dos 

serviços prestados 

Desmotivação dos servidores 

Execução da prestação do serviço com falhas, prejuízos 

para a administração 

Descumprimento contratual 

Ineficiência dos serviços de limpeza 

Insatisfação do público usuário dos serviços de limpeza 

9 

Ausência de comprovante de entrega da 

documentação obrigatória quando da rescisão ou 

extinção do contrato após o último mês de 

prestação de serviços 

Causa impacto no funcionamento do serviço, do 

pagamento e acompanhamento do fiscal 

Possibilidade de prejuízo financeiro à administração 

pública em caso de possíveis ações trabalhistas 

Ineficiência da fiscalização 

Atraso no pagamento de salários, encargos e benefícios 

Descumprimento das obrigações trabalhistas 

10 
Rescisão unilateral por descumprimento 

contratual 

A administração pública pode ser impactada pela falta dos 

serviços pois não se pode contratar nova empresa até que o 

contrato com a empresa anterior seja rescindido e o 

processo para essa nova contratação não é rápido 

Não pagamento de salários, encargos e benefícios aos 

colaboradores e não entrega de materiais 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3.4 Levantamento e identificação de controles existentes  

 Os gestores administrativos da instituição foram questionados sobre a existência de 

controles para os riscos levantados no processo e, na existência, que fossem relacionados. A 

consulta ocorreu por meio de questionário de autoaplicação, sendo que cada gestor manifestou 

as ações percebidas em seu campus, individualmente. Após estratificação de todos os dados 

coletados, um grupo destes especialistas foi convidado a validar as informações dos controles 

expostos por seus pares, procedendo com o consenso sobre os controles às falhas. Desta forma, 

os dados deixaram de ser posição individual de cada gestor e passaram a ser válidos para toda 

a instituição, conforme descritos no Quadro 10. 

Quadro 10 – Controles existentes para as falhas selecionadas 

(continua) 

Falha Controles 

1 
Adaptação intempestiva às 

alterações normativas 

As alterações são acompanhadas continuamente, e quando 

necessário, são aplicadas no momento da prorrogação do contrato 

Análise jurídica do edital e anexos 

Editais padrões (CGU) atualizados 

Viabilização de capacitação permanente da equipe de licitação e 

fiscalização, para que sempre que necessário implemente 

prontamente os termos e procedimentos das novas normativas 

2 

Quadro funcional de servidores 

insuficiente, causando sobreposição 

e acúmulo de funções e atribuições 

Capacitação in company, porém ainda insuficiente 

Busca-se proporcionar à equipe certa viabilidade para execução 

das tarefas a partir dos recursos humanos existentes 

3 

Remuneração incompatível com as 

atribuições desempenhadas, gerando 

desmotivação 

Não há controles 

4 

Ausência dos documentos 

comprovantes do cumprimento das 

obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores 

da contratada 

Relatório de controle e check list realizado pelo fiscal e coordenador 

de contratos 

Notificação 

Constante capacitação dos fiscais de contrato 

5 

Atrasos nos pagamentos dos 

funcionários terceirizados pelas 

empresas prestadoras de serviços 

Ações trabalhistas e responsabilização solidária da administração 

pública 

Sancionar a empresa logo na primeira vez 

Ateste e liquidação tempestiva para pagamento direto aos 

funcionários 

Notificação 

Constante capacitação dos fiscais de contrato 

6 

Compreensão incompleta/parcial 

das obrigações contratuais pela 

contratada 

Conferência mensal pelo fiscal e coordenador de contrato das 

obrigações a serem realizadas pela contratada 

Publicação de todos os documentos do processo licitatório (edital, 

TR, contrato etc.) 

Efetiva atuação do fiscal e coordenador de contrato 

Notificação 

No início da execução contratual é sempre realizada reunião para 

alinhamento e esclarecimentos à contratada, sobre pontos 

duvidosos no Termo de Referência 

Disponibilizar um período para esclarecimento de dúvidas 

Treinamento dos fiscais pela coordenação de contratos 

7 

Ausência de comprovante de 

substituição em razão de ausência 

de funcionário que presta serviço 

terceirizado ou, não sendo possível 

a substituição, comprovante de 

realização de glosa no pagamento 

Controle (check list) realizado pelo fiscal 

Constante capacitação dos fiscais de contrato 
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Quadro 10 – Controles existentes para as falhas selecionadas 

(conclusão) 

Falha Controles 

8 

Aplicação de sanções e penalidades 

devido impontualidade e qualidade 

insatisfatória dos serviços prestados 

Controle (check list) realizado pelo fiscal do contrato 

Aplicação do IMR mensalmente 

Abertura de PAAI 

Constante capacitação dos fiscais de contrato 

Diálogo constante entre setor de contratos e equipe de fiscalização 

para controle e diligências dos prazos 

9 

Ausência de comprovante de 

entrega da documentação 

obrigatória quando da rescisão ou 

extinção do contrato após o último 

mês de prestação de serviços 

Controle (check list) realizado pelo fiscal do contrato 

Notificação 

Abertura de PAAI 

Constante capacitação dos fiscais de contrato 

10 
Rescisão unilateral por 

descumprimento contratual 

Se possível, contratação da empresa remanescente 

Notificação 

Abertura de PAAI 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.5 Identificação dos índices de impacto das falhas 

 Para a obtenção do número de prioridade de risco (RPN), foram necessárias as 

distribuições das referências para pontuação de Impacto, Probabilidade e Controle, com escala 

de atribuição de valores de 1 a 5, em ordem crescente. Para identificação dos índices de impacto 

foram utilizados valores atribuídos para impacto na matriz de riscos da pesquisa (vide Figura 

11). Os valores que compõem a referida matriz foram obtidos por consulta a especialistas 

gestores da instituição e são retratados no Quadro 11. 

Quadro 11 – Índices de escala de impacto 

Riscos 
Índices 

Impacto 

1 Adaptação intempestiva às alterações normativas 5 

2 
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de funções e 

atribuições 
5 

3 Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação 5 

4 
Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 
5 

5 Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de serviços 5 

6 Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 4 

7 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que presta 

serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de realização de glosa 

no pagamento 

4 

8 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória dos 

serviços prestados 
4 

9 
Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão ou 

extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços 
5 

10 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 5 

Critérios para análise 

Classificação Impacto 

1 Muito baixo 

2 Baixo 

3 Médio 

4 Alto 

5 Muito alto 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3.6 Identificação dos índices de probabilidade de ocorrência das falhas 

 Da mesma forma, os índices de probabilidade de ocorrência das falhas foram recorridos 

ao utilizado na matriz de riscos da pesquisa (vide Figura 11), cujos números foram coletados 

junto aos especialistas gestores da instituição. Os índices de probabilidade das falhas são 

reproduzidos no Quadro 12. 

Quadro 12 – Índices de escala de probabilidade 

Riscos 
Índices 

Probabilidade 

1 Adaptação intempestiva às alterações normativas 5 

2 
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de 

funções e atribuições 
5 

3 Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação 5 

4 

Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas 

e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada 

5 

5 
Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de 

serviços 
5 

6 Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 5 

7 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que 

presta serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de 

realização de glosa no pagamento 

4 

8 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória 

dos serviços prestados 
4 

9 
Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão 

ou extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços 
3 

10 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 3 

Critérios para análise 

Classificação Probabilidade 

1 Muito baixa 

2 Baixa 

3 Média 

4 Alta 

5 Muito alta 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.7 Mensuração dos índices de controle das falhas 

 Presume-se que quanto maior o controle, mais fácil detectar, evitar ou mitigar uma falha. 

Entretanto é importante conhecer a eficácia dos controles existentes e não apenas considerar o 

quantitativo de ações despendidas para se controlar o risco. Isto posto, para a realização da 

mensuração de índices da escala de controle foi consultado um grupo de especialistas no 

processo e questionados a julgar quais índices os controles existentes no processo 

representavam na detecção, prevenção e/ou mitigação da falha, em uma escala de 5 a 1, onde 5 

corresponde a controle muito alto e 1 significa controle muito baixo. Após consenso dos 

especialistas, os índices de controle ficaram assim definidos: 
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Quadro 13 – Índices de escala de controle 

Riscos 
Índices 

Controle 

1 Adaptação intempestiva às alterações normativas 1 

2 
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de funções e 

atribuições 
5 

3 Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação 5 

4 
Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 
5 

5 Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de serviços 4 

6 Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 5 

7 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que presta 

serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de realização de glosa 

no pagamento 

5 

8 
Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória dos 

serviços prestados 
1 

9 
Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão ou 

extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços 
3 

10 Rescisão unilateral por descumprimento contratual 3 

Critérios para análise 

Classificação Controle 

5 Muito baixo 

4 Baixo 

3 Médio 

2 Alto 

1 Muito alto 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.8 Propostas de ações de melhoria 

 Os coordenadores de contratos dos campi propuseram ações que julgaram ser 

pertinentes para mitigar ou até mesmo eliminar as falhas identificadas no processo estudado, 

apresentadas no Quadro 14. O debate para propostas ocorreu por sessão eletrônica de 

brainstorming, incentivando os especialistas a utilizar sua criatividade para sugerir e apresentar 

suas ideias. 

 

Quadro 14 – Propostas de ações de melhoria das falhas selecionadas 

(continua) 

Falha Propostas de ações de melhoria 

1 
Adaptação intempestiva às 

alterações normativas 

Designação de servidor responsável por realizar o estudo das 

alterações normativas e treinar os responsáveis envolvidos na 

contratação 

Demonstrar a importância da atualização sobre as normas e 

proporcionar meios e ferramentas para que a equipe de servidores se 

mantenha atualizada 

Aumentar o número de servidores envolvidos no processo 

Capacitar todos os agentes envolvidos no processo 

Adotar o processo eletrônico, pois este garante que os atos sejam 

praticados pelo agente responsável e ainda registra todo o trâmite de 

forma transparente 
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Quadro 14 – Propostas de ações de melhoria das falhas selecionadas 

(continuação) 

Falha Propostas de ações de melhoria 

2 

Quadro funcional de servidores 

insuficiente, causando 

sobreposição e acúmulo de 

funções e atribuições 

Lotar os setores que demandam maior responsabilidade com 

servidores capacitados e interessados e avaliar o desempenho dos 

servidores com veracidade 

A fiscalização deveria ser distribuída em setores específicos 

Melhorar a pontuação das portarias de fiscalização nos processos 

seletivos internos 

Realizar levantamento dos servidores em cada setor e redimensionar 

as lotações nos setores 

3 

Remuneração incompatível com 

as atribuições desempenhadas, 

gerando desmotivação 

Buscar um meio de conceder benefícios como redução de carga 

horária a servidores que trabalham na fiscalização de contratos, 

como forma de incentivá-los a atuarem como fiscais 

Conceder funções gratificadas 

Redistribuir atribuições entre servidores 

4 

Ausência dos documentos 

comprovantes do cumprimento 

das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações 

continuadas com dedicação 

exclusiva dos trabalhadores da 

contratada 

Investir em capacitação dos fiscais para que saibam todos os trâmites 

no caso da falta dos documentos, para que ele saiba acompanhar 

estas documentações, saiba quando notificar uma empresa e sugerir 

a aplicação de penalidade 

5 

Atrasos nos pagamentos dos 

funcionários terceirizados pelas 

empresas prestadoras de serviços 

Investir em capacitação dos fiscais para que saibam todos os trâmites 

no caso da falta dos documentos, para que ele saiba acompanhar 

estas documentações, saiba quando notificar uma empresa e sugerir 

a aplicação de penalidade 

Fiscalização ativa, organizada e intensa, utilizando-se dos meios 

legais quando descumpridos as cláusulas contratuais 

6 

Compreensão incompleta/parcial 

das obrigações contratuais pela 

contratada 

Capacitação dos servidores do setor de licitação 

Administração disponibilizar canal de comunicação 

Melhorar e facilitar a redação e ainda revisar minuciosamente 

Editais, Termos de Referência e as minutas do Termo de Contrato 

antes de serem publicados 

Elaborar orientações explicativas às empresas contratadas 

7 

Ausência de comprovante de 

substituição em razão de ausência 

de funcionário que presta serviço 

terceirizado ou, não sendo possível 

a substituição, comprovante de 

realização de glosa no pagamento 

Capacitação e atualização constante dos fiscais 

Promover treinamento específico ao fiscal administrativo referente 

ao cálculo de glosa em caso de falta sem substituição do colaborador 

Atuação intensiva da fiscalização 

Avaliação de desempenho do servidor de forma honesta 

8 

Aplicação de sanções e 

penalidades devido 

impontualidade e qualidade 

insatisfatória dos serviços 

prestados 

Melhor treinamento e capacitação intensiva mais de uma vez por ano 

mostrando os tramites e clareza nos processos de aplicação de sanção 

Treinar o fiscal no que diz respeito ao acompanhamento e 

verificação da qualidade dos serviços prestados 

A administração poderia montar equipes de fiscalização específicas 

(fixas) e conceder funções gratificadas para os integrantes 

Elaborar juntamente com o fiscal de contrato um relatório de 

avaliação mensal referente aos serviços prestados em que os fiscais 

e toda a comunidade possam avaliar os serviços 

9 

Ausência de comprovante de 

entrega da documentação 

obrigatória quando da rescisão ou 

extinção do contrato após o último 

mês de prestação de serviços 

Conta vinculada 

Os fiscais devem manter comunicação constante com a empresa e 

buscar celeridade na apuração de responsabilidade nos casos de 

pendências trabalhistas 

Atuação nos procedimentos de sanções administrativas 

Treinar o fiscal para que saiba notificar a empresa e também sugerir 

a aplicação de sanções administrativas às empresas nestes casos, 

respaldando assim a administração pública e evitando o prejuízo 
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Quadro 14 – Propostas de ações de melhoria das falhas selecionadas 

(conclusão) 

Falha Propostas de ações de melhoria 

10 
Rescisão unilateral por 

descumprimento contratual 

Adoção de Conta Vinculada ou pagamento por Fato Gerador 

Repensar quesitos para autorizar que uma empresa feche contrato 

com a administração pública 

Assim que for aberto o processo de aplicação de sanções, a 

administração já deve ir planejando uma nova contratação para que 

seja efetuada em tempo hábil 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Portanto, ao fim de todas estas etapas ora apresentadas, foi possível a elaboração da 

FMEA adaptada relativa ao processo de contratação e gestão contratual de serviços 

terceirizados de limpeza da instituição, apresentado na Figura 13, cumprindo o quarto objetivo 

específico da pesquisa e a terceira etapa do processo de avaliação de risco do estudo.
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Figura 13 – FMEA adaptada relativa aos riscos mais críticos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino 

(continua) 

PROCESSO: CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA 

RISCOS MAIS 

CRÍTICOS 

EFEITOS 

(IMPACTO) 
CAUSAS RAÍZES 

(PROBABILIDADE) 
CONTROLES EXISTENTES 

(CONTROLE) 

ÍNDICES PROPOSTAS DE AÇÕES DE 

MELHORIA I P C RPN 

Adaptação 

intempestiva às 

alterações 

normativas 

- Ineficiência da gestão e 

fiscalização de 

contratos; 

- Processos em 

discordância com as 

normas legais; 

- Morosidade na 

tramitação de processos; 

- Erros na formalização 

de atos administrativos; 

- Falhas na fiscalização e 

execução do contrato. 

Quadro de servidores 

insuficiente 

- As alterações são acompanhadas 

continuamente, e quando 

necessário, são aplicadas no 

momento da prorrogação do 

contrato; 

- Análise jurídica do edital e 

anexos; 

- Editais padrões (CGU) 

atualizados; 

- Viabilização de capacitação 

permanente da equipe de licitação e 

fiscalização, para que sempre que 

necessário implemente prontamente 

os termos e procedimentos das 

novas normativas. 

5 5 1 25 

- Designação de servidor responsável 

por realizar o estudo das alterações 

normativas e treinar os responsáveis 

envolvidos na contratação; 

- Demonstrar a importância da 

atualização sobre as normas e 

proporcionar meios e ferramentas 

para que a equipe de servidores se 

mantenha atualizada; 

- Aumentar o número de servidores 

envolvidos no processo; 

- Capacitar todos os agentes 

envolvidos no processo; 

- Adotar o processo eletrônico, pois 

este garante que os atos sejam 

praticados pelo agente responsável e 

ainda registra todo o trâmite de forma 

transparente. 

Quadro funcional 

de servidores 

insuficiente, 

causando 

sobreposição e 

acúmulo de 

funções e 

atribuições 

- Desmotivação do 

servidor; 

- Falhas constantes na 

gestão e fiscalização; 

- Morosidade na 

tramitação de processos; 

- Sobrecarga de 

trabalho; 

- Erros na formalização 

de atos administrativos. 

Responsabilidades 

da função em setores 

administrativos 

- Capacitação in company, porém 

ainda insuficiente; 

- Busca-se proporcionar à equipe 

certa viabilidade para execução das 

tarefas a partir dos recursos 

humanos existentes. 

5 5 4 100 

- Lotar os setores que demandam 

maior responsabilidade com 

servidores capacitados e interessados 

e avaliar o desempenho dos 

servidores com veracidade; 

- A fiscalização deveria ser 

distribuída em setores específicos; 

- Melhorar a pontuação das portarias 

de fiscalização nos processos 

seletivos internos; 

- Realizar levantamento dos 

servidores em cada setor e 

redimensionar as lotações nos setores. 



74 

 

 

Figura 13 – FMEA adaptada relativa aos riscos mais críticos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino 

(continuação) 

PROCESSO: CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA 

RISCOS MAIS 

CRÍTICOS 

EFEITOS 

(IMPACTO) 
CAUSAS RAÍZES 

(PROBABILIDADE) 

CONTROLES EXISTENTES 

(CONTROLE) 

ÍNDICES PROPOSTAS DE AÇÕES DE 

MELHORIA I P C RPN 

Remuneração 

incompatível com 

as atribuições 

desempenhadas, 

gerando 

desmotivação 

- Desmotivação do 

servidor; 

- Falhas constantes na 

gestão e fiscalização; 

- Pedido de 

transferência de lotação 

e/ou remoção. 

Falta de amparo 

legal 
Não há controles. 5 5 5 125 

 

- Buscar um meio de conceder 

benefícios como redução de carga 

horária a servidores que trabalham 

na fiscalização de contratos, como 

forma de incentivá-los a atuarem 

como fiscais; 

- Conceder funções gratificadas; 

- Redistribuir atribuições entre 

servidores. 

 

 

Ausência dos 

documentos 

comprovantes do 

cumprimento das 

obrigações 

trabalhistas e 

sociais nas 

contratações 

continuadas com 

dedicação 

exclusiva dos 

trabalhadores da 

contratada 

 

- Prejuízos ao 

funcionário 

terceirizado; 

- Ações trabalhistas e 

responsabilização 

solidária da 

administração pública. 

Empresa segue o 

que é determinado 

pelo órgão 

- Relatório de controle e check list 

realizado pelo fiscal e 

coordenador de contratos; 

- Notificação; 

- Constante capacitação dos 

fiscais de contrato. 

5 5 1 25 

- Investir em capacitação dos fiscais 

para que saibam todos os trâmites 

no caso da falta dos documentos, 

para que ele saiba acompanhar estas 

documentações, saiba quando 

notificar uma empresa e sugerir a 

aplicação de penalidade. 
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Figura 13 – FMEA adaptada relativa aos riscos mais críticos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino 

(continuação) 

PROCESSO: CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA 

RISCOS MAIS 

CRÍTICOS 

EFEITOS 

(IMPACTO) 
CAUSAS RAÍZES 

(PROBABILIDADE) 

CONTROLES EXISTENTES 

(CONTROLE) 

ÍNDICES PROPOSTAS DE AÇÕES DE 

MELHORIA I P C RPN 

Atrasos nos 

pagamentos dos 

funcionários 

terceirizados pelas 

empresas 

prestadoras de 

serviços 

- Desmotivação do 

funcionário terceirizado; 

- Ações trabalhistas e 

responsabilização 

solidária da 

administração pública. 

Falta de experiência 

da empresa 

- Ações trabalhistas e 

responsabilização solidária da 

administração pública. 

- Sancionar a empresa logo na 

primeira vez; 

- Ateste e liquidação tempestiva 

para pagamento direto aos 

funcionários; 

- Notificação; 

- Constante capacitação dos fiscais 

de contrato. 

5 5 1 25 

- Investir em capacitação dos fiscais 

para que saibam todos os trâmites no 

caso da falta dos documentos, para 

que ele saiba acompanhar estas 

documentações, saiba quando 

notificar uma empresa e sugerir a 

aplicação de penalidade; 

- Fiscalização ativa, organizada e 

intensa, utilizando-se dos meios 

legais quando descumpridos as 

cláusulas contratuais. 

Compreensão 

incompleta/parcial 

das obrigações 

contratuais pela 

contratada 

- Apresentação incorreta 

da documentação; 

- Falta de cumprimentos 

das obrigações o que 

acarreta a má prestação 

do serviço; 

- Dificuldades de 

execução do contrato 

corretamente; 

- Problemas de 

comunicação com a 

administração. 

Falta de pessoal 

- Conferência mensal pelo fiscal e 

coordenador de contrato das 

obrigações a serem realizadas pela 

contratada; 

- Publicação de todos os 

documentos do processo licitatório 

(edital, TR, contrato etc.); 

- Efetiva atuação do fiscal e 

coordenador de contrato; 

- Notificação; 

- No início da execução contratual é 

sempre realizada reunião para 

alinhamento e esclarecimentos à 

contratada, sobre pontos duvidosos 

no Termo de Referência; 

- Disponibilizar um período para 

esclarecimento de dúvidas; 

- Treinamento dos fiscais pela 

coordenação de contratos. 

4 5 2 40 

- Capacitação dos servidores do setor 

de licitação; 

- Administração disponibilizar canal 

de comunicação; 

- Melhorar e facilitar a redação e 

ainda revisar minuciosamente Editais, 

Termos de Referência e as minutas do 

Termo de Contrato antes de serem 

publicados; 

- Elaborar orientações explicativas às 

empresas contratadas. 
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Figura 13 – FMEA adaptada relativa aos riscos mais críticos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino 

(continuação) 

PROCESSO: CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA 

RISCOS MAIS 

CRÍTICOS 

EFEITOS 

(IMPACTO) 
CAUSAS RAÍZES 

(PROBABILIDADE) 
CONTROLES EXISTENTES 

(CONTROLE) 

ÍNDICES PROPOSTAS DE AÇÕES DE 

MELHORIA I P C RPN 

Ausência de 

comprovante de 

substituição em 

razão de ausência 

de funcionário que 

presta serviço 

terceirizado ou, 

não sendo possível 

a substituição, 

comprovante de 

realização de glosa 

no pagamento 

- Prejuízo financeiro à 

administração pública 

que paga por algo que 

não foi prestado pela 

empresa; 

- Falhas na fiscalização e 

responsabilização futura 

por prejuízos para a 

administração; 

- Erros no processo. 

Falta de 

conhecimento da 

importância de 

capacitação por parte 

da gestão 

- Controle (check list) realizado 

pelo fiscal; 

- Constante capacitação dos fiscais 

de contrato. 

4 4 5 80 

- Capacitação e atualização constante 

dos fiscais; 

- Promover treinamento específico ao 

fiscal administrativo referente ao 

cálculo de glosa em caso de falta sem 

substituição do colaborador; 

- Atuação intensiva da fiscalização; 

- Avaliação de desempenho do 

servidor de forma honesta. 

Aplicação de 

sanções e 

penalidades devido 

impontualidade e 

qualidade 

insatisfatória dos 

serviços prestados 

- Desmotivação dos 

servidores; 

- Execução da prestação 

do serviço com falhas, 

prejuízos para a 

administração; 

- Descumprimento 

contratual; 

- Ineficiência dos 

serviços de limpeza; 

- Insatisfação do público 

usuário dos serviços de 

limpeza. 

Falta de amparo 

legal 

- Controle (check list) realizado 

pelo fiscal do contrato; 

- Aplicação do IMR mensalmente; 

- Abertura de PAAI; 

- Constante capacitação dos fiscais 

de contrato; 

- Diálogo constante entre setor de 

contratos e equipe de fiscalização 

para controle e diligências dos 

prazos. 

4 4 1 16 

- Melhor treinamento e capacitação 

intensiva mais de uma vez por ano 

mostrando os tramites e clareza nos 

processos de aplicação de sanção; 

- Treinar o fiscal no que diz respeito 

ao acompanhamento e verificação da 

qualidade dos serviços prestados; 

- A administração poderia montar 

equipes de fiscalização específicas 

(fixas) e conceder funções 

gratificadas para os integrantes; 

- Elaborar juntamente com o fiscal de 

contrato um relatório de avaliação 

mensal referente aos serviços 

prestados em que os fiscais e toda a 

comunidade possam avaliar os 

serviços. 
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Figura 13 – FMEA adaptada relativa aos riscos mais críticos do processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino 

(conclusão) 

PROCESSO: CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA 

RISCOS MAIS 

CRÍTICOS  

EFEITOS 

(IMPACTO) 
CAUSAS RAÍZES 

(PROBABILIDADE) 
CONTROLES EXISTENTES 

(CONTROLE) 

ÍNDICES PROPOSTAS DE AÇÕES DE 

MELHORIA I P C RPN 

Ausência de 

comprovante de 

entrega da 

documentação 

obrigatória quando 

da rescisão ou 

extinção do 

contrato após o 

último mês de 

prestação de 

serviços 

- Causa impacto no 

funcionamento do 

serviço, do pagamento e 

acompanhamento do 

fiscal; 

- Possibilidade de 

prejuízo financeiro à 

administração pública em 

caso de possíveis ações 

trabalhistas; 

- Ineficiência da 

fiscalização; 

- Atraso no pagamento de 

salários, encargos e 

benefícios; 

- Descumprimento das 

obrigações trabalhistas. 

Falta de experiência 

da empresa 

- Controle (check list) realizado 

pelo fiscal do contrato; 

- Notificação; 

- Abertura de PAAI; 

- Constante capacitação dos fiscais 

de contrato. 

5 3 1 15 

- Conta vinculada; 

- Os fiscais devem manter 

comunicação constante com a 

empresa e buscar celeridade na 

apuração de responsabilidade nos 

casos de pendências trabalhistas; 

- Atuação nos procedimentos de 

sanções administrativas; 

- Treinar o fiscal para que saiba 

notificar a empresa e também sugerir 

a aplicação de sanções 

administrativas às empresas nestes 

casos, respaldando assim a 

administração pública e evitando o 

prejuízo. 

Rescisão unilateral 

por 

descumprimento 

contratual 

- A administração pública 

pode ser impactada pela 

falta dos serviços pois não 

se pode contratar nova 

empresa até que o 

contrato com a empresa 

anterior seja rescindido e 

o processo para essa nova 

contratação não é rápido; 

- Não pagamento de 

salários, encargos e 

benefícios aos 

colaboradores e não 

entrega de materiais. 

Falta de experiência 

da empresa 

- Se possível, contratação da 

empresa remanescente; 

- Notificação; 

- Abertura de PAAI. 

5 3 1 15 

- Adoção de Conta Vinculada ou 

pagamento por Fato Gerador; 

- Repensar quesitos para autorizar 

que uma empresa feche contrato com 

a administração pública; 

- Assim que for aberto o processo de 

aplicação de sanções, a administração 

já deve ir planejando uma nova 

contratação para que seja efetuada em 

tempo hábil. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Santos e Oliveira (2019) 
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5.4 Discussão dos resultados obtidos  

 Com as informações obtidas pela FMEA adaptada foi possível constatar que os riscos 

mais críticos do processo estão relacionados com questão de recursos humanos, seja por 

insuficiência de servidores desempenhando funções administrativas, seja por remuneração e 

benefícios discordantes às funções desempenhadas. Silveira et al. (2010) corroboram com esta 

situação, demonstrando que as instituições públicas de ensino que buscam a inovação e 

modernização, devem modificar as concepções quanto ao seu quadro de pessoal, visto que são 

as pessoas que alavancam o processo de renovação com seus conhecimentos, habilidades e 

competências. Assim, as organizações precisam direcionar maior atenção a seus servidores. 

 Nota-se que riscos envolvendo remuneração incompatível e quadro de servidores 

insuficiente geram desmotivação do servidor. Eventos desta natureza ocasionam a propensão 

de falhas constantes e a morosidade de execução do processo. Não obstante, a instituição possui 

índices baixos de controles destas falhas, pois muitas vezes não há amparo legal para corrigir 

tais problemas. Alternativas para amenizar estes eventos, segundo conhecedores do processo, 

estão em conceder funções gratificadas e benefícios de redução de carga horária aos servidores 

que atuam diretamente com fiscalização de contratos. Além disso, sugere-se que sejam 

redistribuídas funções entre servidores. 

 Conforme constatado em observação participante, os TAEs (técnicos administrativos 

em educação) lotados nos setores administrativos da instituição sentem-se insatisfeitos por 

estarem em menor número do que aqueles lotados nos setores do ensino. Além disso, a 

flexibilização da jornada de trabalho é passível de ocorrer nos setores de ensino, mas as 

premissas para sua solicitação, como o atendimento ininterrupto do setor, atendimento ao 

público e trabalho noturno, impossibilitam que os TAE lotados nos setores administrativos 

também sejam contemplados. Esta insatisfação leva os servidores do administrativo a 

reivindicar redistribuição de funções, em especial às de fiscalização de contratos, visto que esta 

pode ser considerada atribuição acessória, pois não está explicitamente descrita nas atribuições 

de nenhum cargo de concurso. 

 Outra sugestão de possibilidade para mitigação do problema está relacionada à melhoria 

da avaliação de desempenho, concedendo inclusive maiores pontuações a servidores que 

fiscalizam contratos. Neste prisma, ressalta-se que existem riscos bastante recorrentes e de alto 

impacto na instituição cujas causas raízes recaem na insuficiência de servidores. Entretanto, 

diferentemente das situações relatadas anteriormente, estes possuem bons índices de ações de 

controle. Isto faz com que o número de prioridade de risco (RPN) destas falhas não seja tão 

alarmante.  

 Complementado esta questão de recursos humanos, destaca-se a necessidade contínua 

de capacitação para servidores envolvidos no processo. Observa-se também que os gestores 

evidenciam a existência de capacitação constante como forma de controle para mitigar as falhas. 

Evidencia-se que mesmo com a oferta contínua, os gestores entendem que as ações ainda são 

insuficientes, no entanto, ainda assim este controle é considerado bastante eficiente pelos 

especialistas. 

 Enfatiza-se que em tempos de reduções orçamentárias, recursos destinados à 

capacitação de servidores infelizmente tendem a sofrer cortes, assim como todo o recurso para 

custeio e investimento da instituição, conforme corroborado por Rossi e Dweck (2016) quando 

esclarecem que a Emenda Constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 2016 resultará em um 

congelamento real das despesas públicas. Situação preocupante, visto que os gestores 
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consideram a capacitação um controle bastante confiável no processo e sua ausência implica 

em piora dos índices de controle dos riscos analisados. 

 Destaca-se que riscos relativos à fiscalização e documentação processual embora 

possuam impacto e probabilidade altos no processo, possuem controles eficientes para detectar 

e evitar as falhas. Questões de entrega de documentos pela empresa, atrasos salariais, aplicações 

de sanções e rescisões são facilmente detectados por uma ferramenta de controle bastante 

eficiente na opinião dos gestores: controle de check list realizado pela equipe de fiscalização. 

A ISO 31010 explana que a lista de verificação (do inglês check list) é uma ferramenta de fácil 

utilização e assegura que questões comuns não sejam esquecidas. Portanto realmente possui 

eficiência na aplicabilidade em questão. Analisando os controles existentes na instituição, 

percebe-se que as listas de verificação são controles amplamente utilizados no processo, com 

alto nível de confiabilidade por parte dos gestores. Evidencia-se que uma ferramenta de 

simples aplicação possua um resultado tão eficiente em processo complexo como o analisado 

no estudo. A utilização da técnica é algo tão comum e rotineira que os gestores e coordenadores 

não percebem tratar de uma ferramenta de gerenciamento de riscos fundamentada. Entretanto, 

a ISO 31010 a classifica como uma técnica formal para auxílio na gestão de riscos. 

 Observa-se ainda efeitos relativos a ações trabalhistas em processos de natureza 

contínua com cessão de mão de obra, isto é, quando a empresa terceirizada disponibiliza o 

funcionário em tempo integral nas dependências da empresa contratante. Isso ocorre por conta 

da responsabilidade solidária que a instituição assume em contratos desta natureza. Tais ações 

têm tido bastante ocorrência, tanto pelo aumento da terceirização como pelas 

irresponsabilidades das contratadas. A falta de experiência das empresas terceirizadas é causa 

frequente relatada nos riscos analisados. Para evitar falhas desta natureza, os envolvidos no 

processo orientam manter fiscalização efetiva e ativa, oferecendo treinamento e capacitação 

eficientes. Neste sentido, um controle relatado pelos gestores é o amparo prestado pela 

Procuradoria Federal, fornecendo análises jurídicas no planejamento da licitação, durante a 

gestão contratual (prorrogações, aplicação de sanções etc.) e caso haja ocorrência de ações 

trabalhistas, na salvaguarda institucional. 

 Entretanto, para que a Procuradoria Federal possa desenvolver suas funções, os gestores 

dos contratos precisam manter a fiscalização ativa e efetiva, comprovando que a instituição 

executa o contrato conforme determinam suas cláusulas. Para tanto, percebe-se que outros 

controles bastante usuais no processo se referem a notificações, abertura de processos 

administrativos para apuração de irregularidade (PAAI) e aplicação de sanções. Tais ações 

comprovam a eficácia da fiscalização contratual. Finalizando, é notório que os riscos analisados 

e seus efeitos, causas raízes, controles e propostas de ações de melhoria estão totalmente 

interligados, sendo que por diversas vezes assumem posições diferentes: um risco pode tornar-

se causa raiz de outro, ou um efeito ser justamente parte de um risco, ações de melhoria coincidir 

com controles já existentes. Isso demonstra que os riscos existentes no processo afetam o 

processo como um todo, cabendo à instituição implementar ações que possam amenizar tais 

falhas.  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentados os procedimentos adotados na pesquisa de forma 

sistemática a fim de possibilitar a aplicação da proposta de solução em novos processos e/ou 

instituições. O procedimento apresentado é a concretização do artefato tecnológico e devido à 

sua aplicabilidade considera-se proposta de intervenção do estudo. Trata-se de roteiro das 

atividades desenvolvidas para o processo de avaliação de riscos proposto pela ISO 31000 

aplicado a serviços terceirizados em instituições públicas de ensino. 

 Tais serviços são processos recorrentes nestas instituições e devido a sua extensão e 

complexidade, é de grande importância o gerenciamento de riscos, pois possibilita que falhas 

sejam atenuadas ou até mesmo extintas do processo. Conhecer os principais riscos, analisá-los 

e posteriormente avaliar sua criticidade são importantes ações para efetivar e praticar o processo 

de gerenciamento de riscos. Para contribuir com esta situação, o estudo propõe um 

procedimento sistemático para a aplicação do gerenciamento de riscos em processos de serviços 

terceirizados em instituições públicas de ensino, o qual apresenta sequencialmente as ações a 

serem desenvolvidas, bem como o método para obtenção de cada etapa, fazendo uso de 

ferramentas administrativas de fácil utilização, desmistificando e colocando em prática a gestão 

de riscos nas instituições. O procedimento proposto abrange todas as etapas do processo de 

contratação e gestão contratual de serviços terceirizados, que vai desde o planejamento da 

contratação, passando pela seleção de fornecedor e findando na gestão contratual. Todas as 

etapas são relevantes, visto que se interligam e são sequencialmente dependentes. Ressalta-se 

a importância de aplicação do procedimento de gerenciamento de riscos no processo em sua 

totalidade devido à oportunidade de visualizar de forma sistêmica os entraves do processo, visto 

que os riscos, seus efeitos e suas causas, também podem estar inter-relacionados.  

 A utilização do produto tecnológico originado pela pesquisa proporciona diversos 

benefícios às instituições, visto que possibilita que a organização conheça os eventos que podem 

interferir em seu processo, possibilitando uma melhoria contínua. Identificar as falhas mais 

críticas proporciona também às instituições tomadas de ações específicas e precisas da gestão. 

Por fim, relata-se ainda que a aplicação do procedimento possibilita a identificação, análise e 

avaliação dos riscos no processo, ofertando às instituições informações necessárias para 

tratamento dos riscos em si, bem como ações de melhoria do processo como um todo. Sua 

elaboração se deu por consequência dos métodos aplicados no estudo e as etapas deste 

procedimento podem ser observadas na Figura 14. 
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Figura 14 – Fluxo do procedimento sistemático para o processo de avaliação de riscos em processos de serviços terceirizados 

 
Fonte: Elaboração própria
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6.1 Identificação dos riscos 

 Para identificação dos riscos em processos de serviços terceirizados em instituições 

públicas de ensino recomenda-se a utilização de eventos já relatados por outras instituições, por 

meio de levantamento bibliográfico. Outra importante fonte complementar de levantamento das 

informações é por consulta documental. Caso haja interesse, a instituição pode realizar 

adequações em riscos na relação obtida, tais como inclusão ou retirada de algum risco. As 

inclusões são pertinentes e devem ser consultados especialistas no processo. Já as retiradas, no 

entanto, não afetam o procedimento, visto que caso algum risco não incida sobre a realidade, 

ele não se evidenciará nos julgamentos de probabilidade e impacto. 

 Os insumos necessários para esta etapa de identificação de riscos são as horas de 

trabalho despendidas pelos servidores para a consulta bibliográfica e documental. Destacam-se 

como riscos inerentes a esta etapa consulta à materiais de natureza distinta ao processo bem 

como a possibilidade de negligência a referências relevantes, excluindo riscos significativos ao 

processo. 

 

6.2 Análise dos riscos 

 Para analisar os riscos identificados em processos de serviços terceirizados em 

instituições públicas de ensino, devem ser consultados servidores envolvidos com o processo. 

Aconselha-se interrogar gestores administrativos conhecedores das questões estratégicas do 

processo e obter consenso entre o grupo. 

 A consulta deve ocorrer de duas maneiras: 

a) Questionário de autoaplicação para que o especialista demonstre sua percepção 

individual sobre os impactos e probabilidades dos riscos no processo; 

b) Sessão da técnica estruturada “e se” na qual os envolvidos obtenham o consenso sobre 

as informações. 

 Para critérios de probabilidade e impacto utiliza-se uma matriz de riscos atribuindo 

escalas que vão de 1 a 5, sendo 1 para probabilidades e impactos baixos e 5 para probabilidades 

e impactos altos. Por meio da multiplicação entre a probabilidade e o impacto gera-se o nível 

de risco ou criticidade, atingindo valores que vão de 1 a 25. 

 Os insumos necessários para a etapa de análise de riscos incorrem apenas das horas de 

trabalho dos servidores envolvidos no processo. Quanto aos riscos envolvidos nesta etapa, 

considera-se a possibilidade de questionar servidores inexperientes, atribuindo valores 

equivocados, camuflando a real criticidade. 

 

6.3 Avaliação dos riscos 

 Para avaliação dos riscos orienta-se pela aplicação de uma ferramenta adaptada à análise 

de modos de falha e efeito (FMEA). Para tanto, sugere-se identificar as etapas mais críticas do 

processo, por meio de priorização de riscos, para proceder com a análise detalhada de avaliação, 

tendo em vista que a FMEA pode se desdobrar em dezenas ou centenas de páginas, tornando a 
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análise complexa e de alto custo. A priorização dos riscos ocorre por análise da matriz de riscos 

que apresenta quadrantes com cores que variam em intensidade, análogo a um mapa de calor. 

A definição desta avaliação deve ser realizada com os riscos julgados pertinentes pela 

instituição. Define-se assim os riscos mais críticos do processo.  

 Após priorização e definição dos riscos a serem avaliados (os mais críticos), realiza-se 

a identificação das causas raízes destas falhas. Para tanto, aplica-se a ferramenta análise de 

causa raiz (RCA) junto aos agentes operacionais do processo. Sugere-se a aplicação da técnica 

metodologia dos “5 Porquês”. Na sequência deve ser realizada a identificação dos efeitos da 

falha. Aconselha-se a técnica brainstorming em sessão com servidores que lidam com questões 

operacionais do processo, ou seja, aqueles que diretamente executam o processo. Dando 

continuidade, é necessário identificar os controles existentes. Recomenda-se que sejam 

consultados os gestores administrativos em nível estratégico, que consigam ter visão sistêmica 

quanto à existência de controles. A sugestão é que seja aplicado questionário de autoaplicação, 

no qual cada gestor descreve as ações praticadas em sua unidade e em um segundo momento, 

realize reunião com o grupo de especialistas para a validação dos controles relatados, obtida 

por consenso.  

 O próximo passo é a identificação dos índices de impacto, probabilidade e controle. Os 

indicadores devem ser numéricos. A FMEA adaptada utiliza escalas de 1 a 5. Desta forma, as 

informações contidas na matriz de riscos de probabilidade e impacto são novamente 

aproveitadas. Os controles assumem valores numéricos em escala no momento da validação 

dos controles pelos especialistas. Estes índices compõem Risk Priority Number ou Número de 

Prioridade de Risco (RPN), que consiste na multiplicação do impacto, probabilidade controle: 

RPN=IxPxC. Por fim, coleta-se propostas de ações de melhorias para os riscos em avaliação. 

Propõe-se esta consulta por meio de sessão de brainstorming junto aos agentes operacionais 

que lidam com a execução do processo, com vistas a buscar soluções práticas percebidas por 

estes servidores. De posse de todas as informações, procede-se com o preenchimento da FMEA 

adaptada, em planilha específica, contendo os campos de riscos mais críticos, causas raízes, 

efeitos, controles, índices RPN e ações de melhoria. O resultado do RPN demonstrará os riscos 

classificados por criticidade, sendo demonstradas na ferramenta todas as informações de 

avaliação dos riscos, oferecendo à instituição a visualização sistêmica do processo para 

implementação das ações necessárias. 

 A seguir apresenta-se um quadro síntese do procedimento proposto com vistas a facilitar 

a demonstração de sua aplicação.
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Quadro 15 – Síntese do roteiro 

Etapa 
Atividade 

(o que) 

Método 

(como) 

Responsável 

(quem) 

Insumos 

(quanto) 
Riscos 

Etapa 1: 

Identificação 

dos riscos 

Identificar riscos no processo 

Levantamento bibliográfico 

Análise documental 

Reuniões com servidores envolvidos 

no processo 

Responsável pela aplicação do 

gerenciamento de riscos; Gestor 

administrativo 

Horas de 

trabalho 

Consultar bibliografia e 

documentos de natureza distinta 

ao processo; Negligenciar 

referências relevantes, excluindo 

riscos significativos ao processo 

Etapa 2: 

Análise dos 

riscos 

Julgamento de probabilidade 
Questionário de autoaplicação 

(percepção individual) 

Técnica estruturada “e se” 

(consenso) 

Gestor administrativo 
Horas de 

trabalho 

Questionar servidores 

inexperientes, atribuindo valores 

equivocados, camuflando a real 

criticidade 
Julgamento de impacto 

Etapa 3: 

Avaliação 

dos riscos 

Identificar riscos mais críticos no 

processo 

Priorização de riscos (matriz de 

riscos) 

Consulta do apetite ao risco da 

instituição 

Responsável pela aplicação do 

gerenciamento de riscos 
- 

Não haver definição de apetite ao 

risco na instituição 

Definir causas raízes Metodologia dos “5 Porquês” Equipe de fiscalização 

(coordenador ou fiscal técnico) 

Horas de 

trabalho 

Consultar servidores 

inexperientes ou que não 

conheçam o processo em sua 

totalidade, camuflando a real 

criticidade do processo 

Identificar efeitos Brainstorming 

Identificação e levantamento de 

controles 

Questionário de autoaplicação 

(concepção individual) 

Reunião para validação (consenso) 

Gestor administrativo 

Identificação do impacto das 

falhas Matriz de riscos utilizada na etapa 

anterior 

Responsável pela aplicação do 

gerenciamento de riscos 
- 

Identificação da probabilidade 

das falhas 

Mensuração do índice de 

detecção das falhas 

Reunião com especialistas para 

validação de controles  
Gestor administrativo 

Consultar servidores 

inexperientes ou que não 

conheçam o processo em sua 

totalidade, camuflando a real 

criticidade do processo 
Propostas de ações de melhoria Brainstorming Equipe de fiscalização 

Preenchimento da FMEA 

adaptada 
FMEA adaptada 

Responsável pela aplicação do 

gerenciamento de riscos 
Erros na digitação 

Fonte: Elaboração própria 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste capítulo serão apresentadas as considerações acerca dos objetivos da pesquisa, 

análise das conjecturas e as contribuições do estudo por meio do artefato tecnológico 

desenvolvido. 

 

7.1 Quanto aos objetivos da pesquisa 

 Com o intuito de propor a resolução do problema de pesquisa apresentado, foram 

estabelecidos quatro objetivos específicos, ora rememorados: (i) Identificar a ocorrência de 

eventos de riscos possíveis em contratações e gestões contratuais terceirizadas de natureza 

contínua de limpeza; (ii) Analisar os eventos levantados nos processos de serviços terceirizados 

de limpeza com ênfase na instituição; (iii) Elaborar uma matriz de riscos inerentes ao processo 

de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza que proporcione à 

instituição subsídios para a avaliação dos riscos identificados; e (iv) Avaliar os riscos mais 

críticos por meio de técnica de gerenciamento de riscos apropriada ao processo de contratação 

e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza que considere causas, efeitos e 

propostas de ações de melhoria. A seguir serão apresentadas as considerações quanto ao 

cumprimento de cada objetivo proposto na pesquisa. 

 A revisão sistemática da literatura compreendeu referencial teórico público em relação 

ao tema como publicações avulsas, pesquisas, monografias, teses.  As bases consultadas para a 

revisão da literatura auxiliaram no alcance do primeiro objetivo específico, visto que 

fundamentaram a identificação dos riscos. O levantamento documental tratou de material que 

contém diversas informações pertinentes à pesquisa. Foi realizada ainda consulta a especialistas 

no processo, que possibilitou inclusão de eventos não contemplados nas etapas anteriores. 

Conhecer eventos existentes na instituição, por meio da pesquisa documental e consulta aos 

especialistas, juntamente com a revisão sistemática da literatura viabilizou o atendimento 

integral do primeiro objetivo específico da pesquisa. 

 Com a aplicação do questionário foi possível realizar parte do segundo objetivo 

específico, que propunha analisar os eventos levantados nos processos de serviços terceirizados 

de limpeza da instituição. A análise documental subsidiou também ao atingimento deste 

objetivo, pois os especialistas respondentes podiam identificar eventos já ocorridos na realidade 

institucional, reforçando a análise. Importante evidenciar que a revisão da literatura também 

amparou a pesquisadora na triagem da técnica mais viável para a análise dos riscos, 

possibilitando a realização deste segundo objetivo específico proposto na pesquisa. Nesta etapa, 

houve ainda utilização do Mapa de Riscos modelo da instituição, fundamentando os critérios 

de julgamento tanto no questionário de autoaplicação quanto na sessão da técnica estruturada 

“e se”. Nesta etapa houve também a participação da pesquisadora, que mesmo atuando como 

facilitadora, por vezes pode participar da sessão oferecendo contribuições acerca da 

probabilidade e impacto dos riscos vivenciados e imaginados em sua unidade de trabalho, visto 

que a mesma compõe o conselho de administração da instituição. Com esta situação, efetivou-

se também a utilização do método de observação participante nesta etapa da pesquisa. Como 

resultado da aplicação destas ferramentas foi possível o cumprimento total do objetivo 

específico de analisar os eventos levantados nos processos de serviços terceirizados de limpeza 

da instituição, proposto na pesquisa. 
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 O terceiro objetivo específico foi atingido com a elaboração da matriz de riscos. Os 

eventos levantados na análise documental compuseram o documento, sendo parte efetiva do 

objetivo do estudo. A consulta a material científico também embasou a elaboração da matriz de 

riscos, além do fato de os eventos levantados na bibliografia comporem a matriz apresentada. 

Por fim o resultado da análise de riscos obtida por meio da aplicação da técnica estruturada “e 

se” contribuiu para a criação da ferramenta, baseada nos critérios do Mapa de Riscos da 

instituição, atingindo integralmente este terceiro objetivo específico. 

 A revisão bibliográfica fundamentou o quarto e último objetivo específico da pesquisa, 

que visou à avaliação dos riscos mais críticos do processo por meio de ferramenta adequada à 

situação vivenciada. A aplicação do questionário também forneceu apoio ao atingimento deste 

objetivo, visto que ao responderem, os especialistas puderam emitir seu ponto de vista 

individual fato este que subsidiou um valoroso debate na sessão da técnica estruturada “e se” o 

que orientou a pesquisadora na análise de melhores técnicas aplicáveis ao processo, visto que 

pelas discussões ocorridas na sessão foi possível identificar a necessidade de melhorias nos 

processos com base em falhas pré-existentes. A efetivação do quarto objetivo da pesquisa 

ocorreu com a aplicação da FMEA adaptada. Para tanto foi necessária também a utilização de 

outras técnicas para seu cumprimento: priorização de riscos pela análise da matriz de riscos, 

metodologia dos “5 Porquês”, brainstorming, questionário de autoaplicação e técnica 

estruturada “e se”. 

 Neste contexto, permeando pelos objetivos específicos da pesquisa, por consequência o 

objetivo geral da pesquisa foi totalmente atingido, já que as etapas descritas possibilitaram o 

desenvolvimento de um procedimento sistemático para gerenciamento de riscos aplicável para 

o processo de contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza da instituição. 

  

7.2 Quanto às conjecturas da pesquisa 

 Com a realização do diagnóstico do problema, no início do estudo, foram levantadas 

duas conjecturas acerca da situação problema com vistas a nortear a pesquisa. Com sua 

finalização é possível analisar e discorrer sobre a aceitação ou refutação destas hipóteses, 

conforme segue. 

 Conjectura I: A instituição não faz uso adequado de técnicas administrativas 

sistematizadas para o gerenciamento de riscos nos processos de contratação e gestão contratual 

de serviços terceirizados de limpeza. 

 Esta conjectura foi aceita, visto que é perceptível que a instituição faz uso de técnicas 

para gerenciamento de risco, entretanto, embora eficazes, são ações isoladas e não constituem 

um processo sistemático que visa englobar todas as etapas do processo de avaliação de riscos. 

 Conjectura II: Considerando as ferramentas fortemente aplicáveis para todas as etapas 

do processo de avaliação de riscos constantes na ISO 31010 (identificação, análise e avaliação), 

um procedimento sistemático para o gerenciamento de riscos do processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza do IFMT deve incluir ao menos uma 

destas técnicas. 

 Esta conjectura também foi aceita, tendo em vista que foram utilizadas duas ferramentas 

fortemente aplicáveis em todas as etapas do processo de avaliação de riscos no procedimento 
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sistemático realizado na pesquisa: técnica estruturada “e se” e uma adaptação da ferramenta 

FMEA. As técnicas demonstraram-se bastante eficazes para o processo. O procedimento 

sistemático executado ofereceu à instituição diversas informações relevantes para o tratamento 

das falhas identificadas, tais como os riscos mais críticos do processo, seus efeitos, causas 

raízes, controles existentes além de propostas de ações para melhoria das falhas. A FMEA 

adaptada utiliza números de prioridade de risco (RPN), que classifica as falhas por meio de 

pontuação, ranqueando-as por criticidade. Esta classificação permite uma visualização clara 

para tomadas de decisão para tratamento dos riscos. 

 

7.3 Quanto ao artefato tecnológico 

 O artefato tecnológico desenvolvido na pesquisa constitui o processo de avaliação de 

riscos. A metodologia empregada demonstrou aplicabilidade ao processo em questão, visto que 

possibilitou contribuições à instituição para o tratamento dos riscos, visando à eliminação ou 

mitigação destes. 

 A aplicação de cada ferramenta colaborou para uma visualização do processo como um 

todo, permitindo identificar os riscos mais graves que interferem na sua execução. Conhecer a 

prática institucional e as percepções dos envolvidos no processo foi fundamental para poder dar 

maior veracidade ao estudo, contribuindo com o conhecimento científico nele aplicado. 

Gerenciar riscos demonstra às instituições sua capacidade para lidar com incertezas, além de 

colaborar com a transparência e uso eficiente, eficaz e efetivo dos recursos públicos. Auxilia 

ainda no fortalecimento da imagem da instituição. 

 Este conhecimento resultou na elaboração de um procedimento sistemático para o 

processo de avaliação de riscos em processos de serviços terceirizados. Tal procedimento 

demonstra de forma simplificada as etapas a serem seguidas para aplicar a gestão de riscos no 

processo. As pesquisas com desenvolvimento de produto tecnológico possuem ênfase 

profissional, com foco na resolução de problemas reais das organizações, com aplicação de 

técnicas administrativas. Assim, o artefato desenvolvido nesta pesquisa possui abordagem 

prática, com utilização de teorias administrativas para resolução de problemas existentes nas 

instituições públicas de ensino. Interessante ressaltar que o roteiro contribui com a própria 

instituição, que pode voltar a aplicar a técnica no mesmo processo após o tratamento dos riscos, 

visando realizar comparativo após implementação de ações, assim como pode ser utilizado por 

demais instituições que queiram gerenciar riscos de seus processos de serviços terceirizados.  

 Existem possibilidades de exploração da temática ora estudada como recomendações 

para trabalhos futuros, tais como: replicação do procedimento em outros tipos de serviços 

terceirizados e aplicação da FMEA tradicional, expandindo os resultados. Para aplicação da 

técnica convencional da FMEA recomenda-se fragmentar o processo estudado, reduzindo o 

universo amostral para avaliação. Sugere-se ainda abordar a temática de gerenciamento de 

riscos no setor público em próximas pesquisas, ampliando a literatura ainda limitada. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE AUTOAPLICAÇÃO 

Pesquisados: Membros do Conselho de Planejamento e Administração - COPLAN 

Objetivo: Coletar dados quanto à probabilidade e ocorrência dos eventos na instituição, bem 

como a existência de controles, com vistas a elaboração de matriz de riscos e posterior aplicação 

de ferramenta para o gerenciamento dos riscos. 

Data da aplicação: 12/03/2020 

 

Peço sua colaboração em participar da pesquisa “Gerenciamento de Riscos aplicado à 

contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma instituição pública 

de ensino”, desenvolvida por Michelle Fernanda Martin e sob a orientação do Prof. Dr. Ualison 

Rébula de Oliveira, para fins de obtenção do título de Mestre em Administração pela UFF. 

A pesquisa visa elaborar uma matriz de riscos inerentes ao processo de contratação e gestão 

contratual de serviços terceirizados de limpeza que proporcione à instituição subsídios para a 

avaliação dos riscos identificados, utilizando-se de ferramentas validadas na ISO 31010:2012. 

Informo que as identidades dos respondentes e suas respostas serão tratadas com padrões 

profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo assim 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. 

Desde já contando com o apoio dos senhores, agradeço a colaboração de todos. Havendo 

dúvidas a respeito da pesquisa, bem como do questionário, coloco-me à disposição: 

Michelle Fernanda Martin 

Telefones: (65) 3311-8501 (institucional) / (65) 99972-1312 (pessoal) 

e-mail: michelle.martin@tga.ifmt.edu.br  

 

Por favor, julgue os riscos abaixo relacionados de acordo com a probabilidade de ocorrência 

e seu impacto na instituição; Indique se há controles utilizados para a detecção do risco, e caso 

haja, relate-os. 

Probabilidade é a possibilidade de ocorrência de um evento; 

Impacto efeito resultante da ocorrência do evento, caso ele se materialize; 

Os controles são quaisquer medidas aplicadas para se gerenciar os riscos. 

 

Para julgamento de probabilidades e impactos, será utilizado modelo de mapa de riscos padrão 

da instituição, constante na Resolução CONSUP/IFMT nº 003, de 27 de fevereiro de 2018. 

Os eventos abaixo relacionados são riscos referentes a processos de contratação e gestão 

contratual de serviços terceirizados de limpeza e foram assim levantados: 

Por meio de constatações da AUDIN/IFMT, identificados com "AI"; 

Por meio de revisão da literatura, identificados com "RL"; 

Os eventos que ocorreram em ambos os levantamentos, estão identificados com "A". 
 

mailto:michelle.martin@tga.ifmt.edu.br
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Quais? 

1 AI 

Ausência de elaboração de memorial de 

cálculo baseado em plantas baixas da área 

física a ser limpa e conservada na definição 

da metragem total a fim de se obter uma 

estimativa do custo do serviço por metro 

quadrado no termo de referência; 

                      

  

2 RL 

Ocorrências de vício/falha na licitação, fase 

de elaboração de valor de referência 

(valores fora dos padrões de mercado); 

                      

  

 

 

 

 

 

3 RL 

Editais incompletos ou inadequados, 

comprometendo a efetiva verificação pelos 

interessados; 

                      

  

 

 

 

 

4 AI 

Ausência de parecer da Procuradoria do 

IFMT nas minutas dos editais de licitação, 

bem como as dos contratos, acordos, 

convênios ou ajustes; 

                      

  

 

 

 

 

5 RL 

Publicações de instruções, orientações e 

acórdãos com entendimentos não 

pacificados, gerando divergência de 

interpretações; 
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Quais? 

6 RL 
Adaptação intempestiva às alterações 

normativas; 
                      

  

 

 

 

 

 

7 RL 

Ocorrências de vício/falha na habilitação do 

licitante vencedor (documentação 

incompleta); 

                      

  

 

 

 

 

8 RL 
Ocorrência de fraude/conluio entre os 

licitantes durante a licitação; 
                      

  

 

 

 

 

 

9 RL 

Ocorrências de falhas/indisponibilidade no 

ambiente virtual, prejudicando a efetiva e 

ampla participação; 

                      

  

 

 

 

 

10 RL 

Ocorrências de falhas/indisponibilidade 

temporárias de acesso a sistemas e portais 

públicos, gerando atrasos nas fases da 

licitação; 
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Quais? 

11 RL 

Impossibilidade de negociação de redução 

de preços devido método randômico1 do 

sistema; 

                      

  

 

 

 

 

12 RL 

Aceitação de proposta inexequível devido 

provisionamento inadequado da 

composição dos custos; 

                      

  

 

 

 

 

13 RL 
Capacitação e atualização 

precária/insuficiente para servidores; 
                      

  

 

 

 

 

14 RL 

Quadro funcional de servidores 

insuficiente, causando sobreposição e 

acúmulo de funções e atribuições;  

                      

  

 

 

 

 

15 RL 

Remuneração incompatível com as 

atribuições desempenhadas, gerando 

desmotivação; 

                      

  

 

 

 

 

 
1 Método randômico é um aviso de fechamento iminente dos lances encaminhado pelo sistema eletrônico, que pode durar até 10 minutos, aleatoriamente determinado, após o 

qual o sistema encerra a recepção de lances. 
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Quais? 

16 A 

Processos de contratos, convênios e demais 

ajustes, bem como os respectivos aditivos 

sem a devida formalização; 

                      

  

 

 

 

 

17 RL 

Falta de padronização de documentos que 

compõem o processo, gerando retrabalhos e 

divergências na interpretação; 

                      

  

 

 

 

 

 

18 RL 
Compreensão incompleta/parcial das 

obrigações contratuais pela contratada; 
                      

  

 

 

 

 

19 AI 
Publicação de extrato de contrato no Diário 

Oficial da União fora do prazo legal; 
                      

  

 

 

 

 

20 AI 

Impropriedades nas planilhas de custos e 

formação de preços dos serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra; 
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Quais? 

21 RL 
Interferência macroeconômicas na 

execução contratual; 
                      

  

 

 

 

 

 

22 RL 
Comunicação ineficaz e ineficiente entre 

contratante e contratada; 
                      

  

 

 

 

 

23 RL Pendências referentes a seguro-garantia;                       

  

 

 

 

 

24 A 

Ausência de abertura da conta vinculada 

para provisionamento de valores para o 

pagamento de verbas trabalhistas e 

rescisórias aos trabalhadores de empresa 

que presta serviços terceirizados; 

                      

  

 

 

 

 

 

25 RL 
Fragilidade nos procedimentos de 

recolhimento de conta vinculada; 
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Quais? 

26 AI 
Ausência da indicação e designação de 

fiscal de contrato; 
                      

  

 

 

 

 

 

27 AI 
Ausência de ateste nas notas fiscais 

apresentadas para pagamento; 
                      

  

 

 

 

 

28 AI 
Ateste realizado pelo ordenador de despesa 

e não pelo fiscal do contrato; 
                      

  

 

 

 

 

 

29 AI 

Ausência de relatórios de acompanhamento 

do fiscal e do gestor do contrato constando 

as ocorrências verificadas; 

                      

  

 

 

 

 

30 RL 
Pendências referentes aos insumos de mão 

de obra e materiais; 
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Quais? 

31 A 

Ausência de comprovante de substituição 

em razão de ausência de funcionário que 

presta serviço terceirizado ou, não sendo 

possível a substituição, comprovante de 

realização de glosa no pagamento; 

                      

  

 

 

 

 

 

32 RL Registros incorretos de funcionários;                       

  

 

 

 

 

33 RL 
Jornada de trabalho indevida e sem 

autorização da contratante; 
                      

  

 

 

 

 

34 AI 

Ausência de detalhamento dos serviços 

executados nas faturas apresentadas para 

pagamento, quando se tratar de contratação 

de vários postos de serviço; 

                      

  

 

 

 

 

35 A 

Ausência dos documentos comprovantes do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações continuadas com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada; 
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Quais? 

36 A 
Ausência do termo de entrega de uniformes 

e materiais para os funcionários; 
                      

  

 

 

 

 

37 A 
Ausência do controle individual de 

frequência dos funcionários terceirizados; 
                      

  

 

 

 

 

 

38 A 

Atrasos nos pagamentos dos funcionários 

terceirizados pelas empresas prestadoras de 

serviços; 

                      

  

 

 

 

 

39 A 

Ocorrências de acidentes de trabalho com 

funcionários terceirizados nas dependências 

da instituição; 

                      

  

 

 

 

 

40 AI 
Realização de despesa sem prévio 

empenho; 
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Quais? 

41 AI Atraso no recolhimento de retenções;                       

  

 

 

 

 

 

42 AI 

Realização de despesas indevidas (multas, 

atualização de valores e juros) contrariando 

o art. 67 e anexo XI item 5 e 5.1 da IN 

05/2017; 

                      

  

 

 

 

 

43 AI 
Prorrogação da vigência e execução de 

contrato fora do prazo contratual; 
                      

  

 

 

 

 

 

44 A 

Ausência de comprovante de entrega da 

documentação obrigatória quando da 

rescisão ou extinção do contrato após o 

último mês de prestação de serviços; 

                      

  

 

 

 

 

45 RL 

Empresa cumpre com a prestação de 

serviços previstos contratualmente, porém 

não cumpre com obrigações trabalhistas; 
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EVENTOS 

Probabilidade Impacto Há controles? 
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Quais? 

46 RL 

Empresa contratada deixar de prestar os 

serviços previstos em contrato por ter 

encerrado suas atividades; 

                      

  

 

 

 

 

47 RL 
Rescisão unilateral por descumprimento 

contratual; 
                      

  

 

 

 

 

48 RL 

Aplicação de sanções e penalidades devido 

impontualidade e qualidade insatisfatória 

dos serviços prestados. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO PARA SESSÃO DE TÉCNICA ESTRUTURADA “E SE” 

Pesquisados: Membros do Conselho de Planejamento e Administração - COPLAN 

Objetivo: Obter consenso dos especialistas quanto à probabilidade e ocorrência dos eventos na 

instituição com vistas a elaboração de matriz de riscos e posterior aplicação de ferramenta para 

o gerenciamento dos riscos. 

Data da realização: 13/03/2020 

 

 Peço novamente a colaboração de todos em participar da pesquisa “Gerenciamento de 

Riscos aplicado à contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino”, desenvolvida por Michelle Fernanda Martin e sob a orientação 

do Prof. Dr. Ualison Rébula de Oliveira, para fins de obtenção do título de Mestre em 

Administração pela UFF. 

 A pesquisa visa elaborar uma matriz de riscos inerentes ao processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza que proporcione à instituição subsídios 

para a avaliação dos riscos identificados, utilizando-se de ferramentas validadas na ISO 31010: 

2012. 

 Informo que as identidades dos respondentes e suas respostas serão tratadas com 

padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo assim 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. 

 Desde já contando com o apoio dos senhores, agradeço a colaboração de todos. Havendo 

dúvidas a respeito da pesquisa, bem como desta sessão, coloco-me à disposição: 

Michelle Fernanda Martin 

Telefones: (65) 3311-8501 (institucional) / (65) 99972-1312 (pessoal) 

e-mail: michelle.martin@tga.ifmt.edu.br 

 

 Imaginando no contexto da instituição, peço por gentileza que julguem e concordem 

suas ideias em uma única resposta sobre a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos 

que relataremos na sequência bem como o impacto de cada um deles no processo. 

Probabilidade é a possibilidade de ocorrência de um evento; 

Impacto efeito resultante da ocorrência do evento, caso ele se materialize; 

 

Para julgamento de probabilidades e impactos, será utilizado modelo de mapa de riscos padrão 

da instituição, constante na Resolução CONSUP/IFMT nº 003, de 27 de fevereiro de 2018. 

Os eventos são riscos referentes a processos de contratação e gestão contratual de serviços 

terceirizados de limpeza e foram assim levantados: (1) Por meio de constatações da 

AUDIN/IFMT, identificados com "AI"; (2) Por meio de revisão da literatura, identificados com 

"RL"; e (3) Os eventos que ocorreram em ambos os levantamentos, estão identificados com 

"A". 

mailto:michelle.martin@tga.ifmt.edu.br
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  PROBABILIDADE IMPACTO 

1 AI 

É possível a possibilidade de ocorrência de ausência de 

elaboração de memorial de cálculo baseado em plantas 

baixas da área física a ser limpa e conservada na definição 

da metragem total a fim de se obter uma estimativa do custo 

do serviço por metro quadrado no termo de referência? 

Após leitura de cada 

probabilidade de 

ocorrência de evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

E se isso viesse a ocorrer na 

instituição, qual seria o 

impacto? 

Após a leitura do impacto 

gerado para cada evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

2 RL 

Qual a probabilidade de ocorrências de vício/falha na 

licitação, fase de elaboração de valor de referência (valores 

fora dos padrões de mercado)? 

Caso ocorra falhas nesta 

etapa, qual é o impacto disto 

na instituição? 

3 RL 

Qual a possibilidade de ocorrência de editais incompletos ou 

inadequados, comprometendo a efetiva verificação pelos 

interessados? 

E qual a consequência disto 

no processo de contratação 

de serviços terceirizados de 

limpeza? O impacto é alto ou 

baixo? 

4 AI 

Notem que o próximo risco foi levantado na própria 

instituição. Nos dias de hoje, qual a probabilidade de 

ocorrência de ausência de parecer da Procuradoria do IFMT 

nas minutas dos editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes? 

Caso venha ocorrer esta 

falha, causa impactos ao 

processo? 

5 RL 

Quanto a publicações de instruções, orientações e acórdãos 

com entendimentos não pacificados, gerando divergência de 

interpretações. Ocorre este evento na instituição? Qual a 

probabilidade? 

E se vier a ocorrer? Qual 

impacto gera? 

6 RL 

Imaginando a realidade da instituição, é provável a 

ocorrência de adaptação intempestiva às alterações 

normativas? 

E qual o impacto disto no 

processo? 

7 RL 

Qual é a possibilidade de ocorrências de vício/falha na 

habilitação do licitante vencedor (documentação 

incompleta)? 

Caso estas falhas ocorram, 

qual impacto geraria? 

8 RL 
É possível, neste tipo de processo, ocorrência de 

fraude/conluio entre os licitantes durante a licitação? 

E se ocorrer? Gera impacto 

alto, médio ou baixo? 
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9 RL 

Qual a probabilidade de ocorrências de 

falhas/indisponibilidade no ambiente virtual, prejudicando a 

efetiva e ampla participação? 

Após leitura de cada 

probabilidade de 

ocorrência de evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

No caso de ocorrência, 

imagine o impacto. 

Após a leitura do impacto 

gerado para cada evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

10 RL 

Quanto falhas/indisponibilidade temporárias de acesso a 

sistemas e portais públicos, gerando atrasos nas fases da 

licitação, é possível ocorrer? Qual a probabilidade? 

Caso ocorram falhas desta 

natureza, causaria impacto? 

11 RL 
É provável que ocorra impossibilidade de negociação de 

redução de preços devido método randômico do sistema? 

E caso ocorresse, causaria 

que impacto? 

12 RL 

Existe probabilidade de aceitação de proposta inexequível 

devido provisionamento inadequado da composição dos 

custos? 

E se isso ocorrer, qual o 

impacto? 

13 RL 
Qual a probabilidade de ocorrência de capacitação e 

atualização precária/insuficiente para servidores? 

Caso essa falha ocorra na 

instituição, que impacto 

gera? 

14 RL 

Há probabilidade que, na instituição, o quadro funcional de 

servidores seja insuficiente, causando sobreposição e 

acúmulo de funções e atribuições?  

E se isso ocorrer, o impacto 

será pequeno ou grande? 

15 RL 
É possível que a remuneração seja considerada incompatível 

com as atribuições desempenhadas, gerando desmotivação? 

Se este evento ocorresse, 

traria que tipo de impacto? 

16 A 

Quanto aos processos de contratos, convênios e demais 

ajustes, bem como os respectivos aditivos, é provável que 

ocorram sem a devida formalização? 

E caso ocorra? Imagine qual 

impacto geraria. 

17 RL 

Qual a probabilidade de que, a falta de padronização de 

documentos que compõem o processo, gerando retrabalhos 

e divergências na interpretação, seja um risco na instituição? 

E caso esse risco ocorra, qual 

impacto causaria? 

18 RL 

Qual a probabilidade de haver compreensão 

incompleta/parcial das obrigações contratuais pela 

contratada neste tipo de processo? 

Caso haja compreensão 

incompleta ou parcial por 

parte da contratada, gera 

impactos? 

19 AI 
Qual a probabilidade de ocorrência de publicação de extrato 

de contrato no Diário Oficial da União fora do prazo legal? 

Isso ocorrendo, gera alto 

impacto ao processo? 

20 AI 

Quanto impropriedades nas planilhas de custos e formação de 

preços dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, é 

provável a ocorrência? 

Ocorrendo erros, qual 

impacto ocasiona no 

processo? 
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21 RL 
Interferências macroeconômicas na execução contratual são 

prováveis de ocorrência?  

Após leitura de cada 

probabilidade de 

ocorrência de evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

Ocorrendo, provoca 

impactos? 

Após a leitura do impacto 

gerado para cada evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

22 RL 
Qual a probabilidade de que haja comunicação ineficaz e 

ineficiente entre contratante e contratada? 

E se a comunicação for 

ineficaz/ineficiente? Qual 

impacto no processo? 

23 RL 
Qual a possibilidade de haver pendências referentes a 

seguro-garantia neste tipo de processo? 

Na hipótese de haver, qual 

impacto acarreta? 

24 A 

Qual a probabilidade de ocorrer ausência de abertura da 

conta vinculada para provisionamento de valores para o 

pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias aos 

trabalhadores de empresa terceirizada? 

No caso de ocorrência, o 

impacto causado é alto, 

médio ou baixo? 

25 RL 
Existe chance de ocorrer fragilidade nos procedimentos de 

recolhimento de conta vinculada? Em qual proporção? 

Caso haja esse risco, que 

consequência pode ocorrer, 

qual impacto? 

26 AI 
Qual a probabilidade de ausência da indicação e designação 

de fiscal de contrato? 

Ocorrendo a ausência, o 

impacto é grande ou 

pequeno? 

27 AI 
Referente ausência de ateste nas notas fiscais apresentadas 

para pagamento, qual a probabilidade de ocorrência? 

Havendo essa falha, qual a 

proporção do impacto?  

28 AI 
Qual a probabilidade de o ateste ser realizado pelo ordenador 

de despesa e não pelo fiscal do contrato? 

E se essa falha vier 

acontecer? Qual a 

intensidade do impacto? 

29 AI 

Sobre ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e 

do gestor do contrato constando as ocorrências verificadas. 

Qual a probabilidade de isto ocorrer? 

Na hipótese de acontecer, 

qual a extensão do impacto? 

30 RL 
É possível haver pendências referentes aos insumos de mão 

de obra e materiais neste tipo de processo? 
Se ocorrer, qual o impacto? 

31 A 

Qual a possibilidade de ocorrer ausência de comprovante de 

substituição em razão de falta de funcionário que presta 

serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, 

comprovante de realização de glosa no pagamento? 

Na condição de ocorrência 

desta falha, qual o impacto? 

32 RL 
Qual a probabilidade de existir registros incorretos de 

funcionários? 

E no que isso acarreta? É um 

alto impacto? 
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33 RL 
Sobre jornada de trabalho indevida e sem autorização da 

contratante. Qual a probabilidade de acontecer? 

Após leitura de cada 

probabilidade de 

ocorrência de evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

E se acontecer? Qual 

impacto causa? 

Após a leitura do impacto 

gerado para cada evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

34 AI 

Qual a probabilidade de ocorrência do evento de ausência de 

detalhamento dos serviços executados nas faturas 

apresentadas para pagamento, quando se tratar de 

contratação de vários postos de serviço? 

Se esta falha ocorresse, 

imagine seu impacto no 

processo. 

35 A 

Quanto ausência dos documentos comprovantes do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos 

trabalhadores da contratada, qual a possibilidade de 

acontecer? 

Na hipótese de ocorrer, qual 

a amplitude do impacto? 

36 A 
Qual a probabilidade de ocorrência de ausência do termo de 

entrega de uniformes e materiais para os funcionários? 

E se acontecer? Qual o 

impacto no processo? 

37 A 
É possível haver ausência do controle individual de 

frequência dos funcionários terceirizados? 

Havendo o erro, qual a 

proporção do impacto? 

38 A 

Qual a probabilidade de ocorrer atrasos nos pagamentos dos 

funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de 

serviços? 

Na condição de ocorrência 

de atrasos, qual a dimensão 

do seu impacto no processo? 

39 A 

Quanto ocorrências de acidentes de trabalho com 

funcionários terceirizados nas dependências da instituição, 

qual a probabilidade de ocorrência? 

Caso venha acontecer, qual o 

tamanho do impacto? 

40 AI 
Qual a probabilidade de ocorrer realização de despesa sem 

prévio empenho? 

Caso venha ocorrer este 

evento, qual a dimensão do 

seu impacto no processo? 

41 AI 
Qual a possibilidade de ocorrer atraso no recolhimento de 

retenções? 

Havendo atrasos, qual o 

impacto para o processo? 

42 AI 

Qual a probabilidade de realização de despesas indevidas 

(multas, atualização de valores e juros) contrariando o art. 

67 e anexo XI item 5 e 5.1 da IN 05/2017 neste tipo de 

processo? 

E se esta falha ocorrer? 

Imagine o impacto gerado. 

43 AI 
Sobre prorrogação da vigência e execução de contrato fora 

do prazo contratual, qual a probabilidade de isto ocorrer? 

Na hipótese de ocorrer, qual 

o tamanho do impacto? 

44 A 
Qual a probabilidade de ocorrência de ausência de 

comprovante de entrega da documentação obrigatória 

Ocorrendo este evento, qual 

seu impacto no processo? 
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quando da rescisão ou extinção do contrato após o último 

mês de prestação de serviços? 

45 RL 

É provável que ocorra o evento de a empresa cumprir com a 

prestação de serviços previstos contratualmente, porém não 

cumprir com obrigações trabalhistas? 

Após leitura de cada 

probabilidade de 

ocorrência de evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

E se acontecer? Qual a 

proporção do impacto? 
Após a leitura do impacto 

gerado para cada evento, 

incentivar o diálogo e 

discussão entre os 

participantes. Intervir 

quando necessário. Ao 

perceber o acordo entre a 

maioria, controlar a 

situação, retomar a palavra 

e confirmar se a maioria 

concorda com o valor 

atribuído. Lançar na 

planilha o valor definido 

pelo grupo. 

46 RL 

Qual a probabilidade de a empresa contratada deixar de 

prestar os serviços previstos em contrato por ter encerrado 

suas atividades? 

E se isso vier a acontecer na 

instituição, qual a dimensão 

do seu impacto? 

47 RL 
Qual a probabilidade de ocorrência de rescisão unilateral por 

descumprimento contratual? 

Caso viesse a ocorrer, qual 

seria o impacto? 

48 RL 

Quanto aplicação de sanções e penalidades devido 

impontualidade e qualidade insatisfatória dos serviços 

prestados, qual a probabilidade de ocorrer? 

E se ocorrer, qual a 

proporção do impacto? 

xx xx 
Caso os especialistas acrescentem eventos, questionar item 

a item quanto a sua probabilidade de ocorrência. 

Caso os especialistas 

acrescentem eventos, 

questionar item a item 

quanto ao impacto gerado. 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA SESSÃO DE BRAINSTORMING 

 

Pesquisados: Gestores de contratos dos campi 

Objetivo: Obter informações para aplicação da FMEA. 

Data da realização: 08/05/2020 

 

 Peço a colaboração de todos vocês em participar da pesquisa “Gerenciamento de Riscos 

aplicado à contratação e gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza em uma 

instituição pública de ensino”, desenvolvida por mim, Michelle Fernanda Martin, sob a 

orientação do Prof. Dr. Ualison Rébula de Oliveira, para fins de obtenção do título de Mestre 

em Administração pela UFF. 

 A pesquisa visa elaborar uma matriz de riscos inerentes ao processo de contratação e 

gestão contratual de serviços terceirizados de limpeza que proporcione à instituição subsídios 

para a avaliação dos riscos identificados, utilizando-se de ferramentas validadas na ISO 31010: 

2012. 

 Informo que as identidades dos respondentes e suas respostas serão tratadas com 

padrões profissionais de sigilo e confidencialidade, atendendo assim 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. 

 Desde já contando com o apoio dos senhores, agradeço a colaboração de todos. Havendo 

dúvidas a respeito da pesquisa, bem como desta sessão, coloco-me à disposição: 

Michelle Fernanda Martin 

Telefones: (65) 3311-8501 (institucional) / (65) 99972-1312 (pessoal) 

e-mail: michelle.martin@tga.ifmt.edu.br 

 

1. Iniciar reunião com a explicação sobre o levantamento dos riscos por meio da 

revisão da literatura e análise de documentos institucionais, ressaltando a realização 

da primeira etapa junto ao COPLAN, na qual foram definidos as probabilidades e 

os impactos de cada um dos riscos levantados, bem como da inclusão de um evento 

nesta ocasião. Com julgamento da probabilidade x impacto, obteve-se pontuação da 

criticidade dos riscos. 

2. Assim chegou-se à um número de dez eventos de riscos considerados críticos, 

cabendo àquele grupo de especialistas relacionar a causa raiz de cada risco, seus 

efeitos e propor ações de melhoria. 

mailto:michelle.martin@tga.ifmt.edu.br
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3. Quanto às causas raízes, questionar: 

Risco 1º Por que 2º Por que 3º Por que 4º Por que 5º Por que Causa raiz 

Adaptação intempestiva às 

alterações normativas 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Quadro funcional de servidores 

insuficiente, causando 

sobreposição e acúmulo de 

funções e atribuições 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Remuneração incompatível com 

as atribuições desempenhadas, 

gerando desmotivação 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Ausência dos documentos 

comprovantes do cumprimento 

das obrigações trabalhistas e 

sociais nas contratações 

continuadas com dedicação 

exclusiva dos trabalhadores da 

contratada 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Atrasos nos pagamentos dos 

funcionários terceirizados pelas 

empresas prestadoras de 

serviços 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Compreensão 

incompleta/parcial das 

obrigações contratuais pela 

contratada 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Ausência de comprovante de 

substituição em razão de 

ausência de funcionário que 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

Causa raiz 

identificada 
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presta serviço terceirizado ou, 

não sendo possível a 

substituição, comprovante de 

realização de glosa no 

pagamento 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Aplicação de sanções e 

penalidades devido 

impontualidade e qualidade 

insatisfatória dos serviços 

prestados 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Ausência de comprovante de 

entrega da documentação 

obrigatória quando da rescisão 

ou extinção do contrato após o 

último mês de prestação de 

serviços 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

Rescisão unilateral por 

descumprimento contratual 

Por que este risco 

ocorre no processo? 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Após o grupo 

chegar em uma 

resposta à questão, 

perguntar “por quê 

[resposta anterior]?” 

Causa raiz 

identificada 

 

4. Quanto aos efeitos e as ações me melhoria, questionar: 

Risco Efeitos Ações de melhoria 

Adaptação intempestiva às alterações normativas 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de 

funções e atribuições 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Remuneração incompatível com as atribuições desempenhadas, gerando 

desmotivação 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 
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Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos 

trabalhadores da contratada 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras 

de serviços 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que 

presta serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de 

realização de glosa no pagamento 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Aplicação de sanções e penalidades devido impontualidade e qualidade insatisfatória 

dos serviços prestados 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da 

rescisão ou extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

Rescisão unilateral por descumprimento contratual 

Quais os efeitos desta falha no processo?  

(incentivar a discussão e registrar os 

efeitos relatados) 

O que pode ser realizado para que essa 

falha seja minimizada? 

(incentivar a discussão e registrar as 

propostas relatadas) 

 

 


