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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE AUDITORIA Nº 002/2019 - IFBA 
 
UNIDADES: Comitê Interno de Governança e Integridade; 
          Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP; 
               Pró-Reitoria de Ensino - PROEN; 
               Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN; 
           Pró-Reitoria de Extensão - PROEX; 
          Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI 
 
Programa de Governo: Educação de Qualidade para Todos 
Ação –QDD/2018: 2080.20RG  

 
 
Senhora Titular, 
 

Em atendimento à Ação nº 14 - PAINT/2019, concernente à “Avaliação da Gestão de Risco no 

Instituto”, apresentamos os resultados observados por ocasião da análise das informações 

constantes nos processos nº 23278.008158/2019-91 e 23278.011595/2019-92, considerando 

a manifestação do Gestor por meio do Despacho nº 136/2020/PROEN.REI. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

A auditoria foi realizada, no período de junho a novembro de 2019, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. No âmbito do trabalho, foram 

observadas algumas restrições que impactaram na consecução dos objetivos e na execução 

dos trabalhos da auditoria:  

1) Falta de tempestividade na apresentação das respostas requeridas nos questionários de 

Avaliação de Controle e da Gestão de Riscos, comprometendo a realização das atividades nas 

etapas de planejamento e execução dos trabalhos de auditoria interna. 



2 
 

 

___________________________________________________________ 

Relatório Técnico Final de Auditoria  nº 002 – Ação nº 14 – PAINT/2019 

2) Informações insuficientes e comprovação insatisfatória das informações prestadas. As 

respostas, em relação ao controle interno administrativo, foram encaminhadas por apenas 

três Pró-Reitorias e após sucessivas reiterações.  

Apesar das restrições acima apresentadas, na etapa de execução da auditoria, 

alternativamente, foi necessária a aplicação do questionário de Avaliação da Gestão de Riscos 

in loco, ação esta que possibilitou a coleta de informações que subsidiaram a formação de 

uma opinião sobre o processo de gestão de riscos do Instituto.  

II – OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA 

Objetivo 01: avaliar os controles internos nas Pró-Reitorias com base nos elementos da 

metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO 

II. 

Questão 1.1 - O ambiente de controle é propício de forma a proporcionar um controle interno 

adequado? 

Questão 1.2 -  Os controles internos, formal e informalmente estabelecidos, são suficientes e eficazes? 

Questão 1.3 -  Existe prática de gestão de risco nas atividades desempenhadas pelas Pró-Reitorias? 

Questão 1.4 - As informações necessárias ao fluxo do processo chegam de forma prática e tempestiva? 

Questão 1.5 - Os controles internos existentes são acompanhados e avaliados? 

Objetivos 02: verificar a metodologia adotada, pelas Pró-Reitorias do IFBA, com a finalidade 

de implementar a gestão de riscos em seus processos/áreas críticas. 

Questão 2.1 - A escolha das áreas/processos críticos foi realizada de forma adequada? 

Questão 2.2 – Os processos escolhidos pelas Pró-Reitorias se encontravam mapeados? 

Questão 2.3 – Os riscos significativos, identificados nos processos, foram avaliados? 

Questão 2.4 – Foi utilizada metodologia/ferramenta de referência para a identificação e avaliação dos 

riscos? 

Questão 2.5 -  As medidas de respostas aos riscos (tratamento) foram estabelecidas? 

Questão 2.6 - Os mecanismos de monitoramento e a comunicação foram estabelecidos e funcionam de 

maneira tempestiva?   
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III – METODOLOGIA 

A presente Ação de Auditoria originou-se de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU 

em cumprimento ao disposto no item 9.1.5 do Acórdão nº 1.224/2018-Plenário. Considerando 

o Relatório de Gestão 2018, no qual se verificou a existência de informações sobre os riscos 

identificados pelas Pró-reitorias do IFBA, procedeu-se ao estudo e ao paulatino levantamento 

de informações sobre o processo de gestão de risco com a finalidade de obter adequado 

entendimento do objeto da auditoria. 

1º ETAPA – PLANEJAMENTO: 

A primeira fase do trabalho consistiu no levantamento de informações sobre o objeto da 

auditoria. Nesta fase, foi elaborado Questionário Avaliação do Controle Interno - QACI, sendo 

este estruturado com base nos elementos constantes da metodologia COSO II (Ambiente de 

Controle, Gerenciamento de Risco, Comunicação e informação, Atividades de Controle e 

Monitoramento). 

Este instrumento de coleta de informações foi encaminhado às Pró-Reitorias para que 

respondessem considerando os macroprocessos nos quais estão inseridas. A finalidade do 

referido questionário era a de obter respostas às questões formuladas sobre o controle 

interno, as quais subsidiariam a definição da amostra e a aplicação dos testes necessários.  

2º ETAPA - EXECUÇÃO: 

Diante das restrições apresentadas: (1) falta de tempestividade na apresentação das respostas 

e (2) informações insuficientes e comprovação insatisfatória, fez-se necessário, na segunda 

etapa do trabalho, a realização de atividades in loco com aplicação do Questionário de 

Avaliação da Gestão de Riscos – QAGR junto às Pró-Reitorias.  

Cabe destacar que o Questionário foi adaptado do modelo elaborado e utilizado pelo 

Ministério da Economia/Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para o Gerenciamento de 

Integridade, Riscos e Controles Internos. O objetivo era coletar informações a respeito da 

implementação do modelo de gestão de riscos no IFBA e, dessa forma, identificar as medidas 

adotadas para o mapeamento, avaliação e tratamento dos eventos identificados e informados 

no Relatório de Gestão - 2018.  
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Após a emissão do Relatório Técnico Preliminar, analisou-se a manifestação dos gestores e 

procedeu-se à elaboração do presente Relatório Técnico Final de Auditoria.    

IV - CONSTATAÇÕES  

CONSTATAÇÃO 1: ausência de Política de Gestão de Riscos, inviabilizando a construção e 

implementação planejada, estruturada e sistematizada de modelo de gestão risco no 

Instituto.  

Situação Encontrada: 

O Comitê Interno de Governança do Instituto Federal de Educação – IFBA foi instituído pela 

Portaria nº 1.594, de 10 de maio de 2018, sendo, posteriormente, retificada pelas Portarias 

nº 2.622 e nº 3.239, de 13 de agosto e de 28 de setembro de 2018, respectivamente, sendo, 

atualmente, denominado de Comitê Interno de Governança e Integridade.  

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, compete ao referido 

órgão, dentre outras competências, institucionalizar estruturas adequadas para o 

gerenciamento dos riscos no Instituto. 

No entanto, observou-se que somente foi instituído o Comitê e não houve a definição de 

estruturas, por meio de órgãos ou instâncias de supervisão, com a finalidade de assessorar e 

apoiar a definição e implementação de diretrizes, políticas, normas e procedimentos para a 

gestão da governança, riscos e controles internos. 

Verificou-se que houve inobservância quanto aos preceitos da ISO 31000 que trata, no item 

4, dos componentes necessários à implementação do arcabouço da gestão de riscos numa 

organização, são eles: mandato e comprometimento dos gestores, concepção da estrutura 

para gerenciar riscos, implementação da gestão de riscos, monitoramento, análise crítica e 

melhoria contínua dessa estrutura. 

De acordo com a referida norma, para que haja êxito na implementação da gestão de risco,  

faz-se necessário que a Instituição estabeleça os componentes estruturais necessários, por 

meio de fundamentos e de arranjos organizacionais, com vistas a conceber o modelo/processo, 

a forma de implementação, os mecanismos de monitoramento, a análise crítica e melhoria 

contínua da gestão de riscos para todo o Instituto. 
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Na fase de planejamento dos trabalhos de auditoria, solicitou-se ao Comitê  de Governança e 

Integridade informações relativas às atividades que estavam sendo desenvolvidas com o 

objetivo de elaborar e implementar a Política de Gestão de Risco. Não houve manifestação do 

referido Órgão.  

Diante disso, observa-se fragilidade demonstrada em relação aos componentes estruturais 

supracitados, sobretudo, mandato e comprometimento da gestão, uma vez que, completados 

dezessete meses de sua criação, não houve definição, elaboração e aprovação da supracitada 

Política no âmbito do Instituto. 

Ante o exposto, verifica-se que o citado Comitê ainda não estabeleceu as diretrizes 

necessárias para a adequação do seu processo de gestão ao modelo baseado em gestão de 

riscos, tendo em vista que não houve a institucionalização de estruturas que pudessem apoiar 

a definição e implementação de uma Política e, conseqüentemente, as atribuições de 

competências e responsabilidades para a sua efetivação.  

Observou-se que a inexistência de diretrizes, políticas, normas e procedimentos resultou na 

falta de um direcionamento para a condução dos trabalhos necessários para a implementação 

da gestão de riscos, o que levou cada Pró-Reitoria a tomar decisões de forma isolada. Diante 

deste contexto, a inércia do Comitê reverbera nas seguintes desconformidades:    

Constatação 1.1: ausência de definição formal quanto às responsabilidades e competências 

para a condução dos trabalhos necessários à implementação da gestão de riscos. 

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 001/2016, a Política de Gestão de 

Riscos deve especificar as competências e responsabilidades para a efetivação da referida 

política, de modo a contribuir para a condução dos trabalhos de cada unidade e, assim, para 

o alcance dos objetivos institucionais.  

 

Conforme informações constantes nos QAGR, respondidos por cada Pró-Reitoria, a maioria 

das designações de servidores para a condução das atividades foi realizada de maneira 

informal e sem registro, restringindo-se a escolha interna em cada unidade. 

Constatação 1.2: mapeamento incompleto dos processos de trabalho, prejudicando a 

visualização das inter-relações existentes entre os setores, bem como a utilização de método 

para priorização dos processos.  
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Conforme o disposto no Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da 

Gestão, do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, considerado 

como instrumento de Boas Práticas da administração pública, o ideal, para se iniciar o 

processo de gestão dos riscos, é que a Cadeia de Valor e os processos de trabalho estejam 

mapeados. 

Segundo o documento, Cadeia de Valor é a representação de modelo que permite a visão 

lógica dos processos organizacionais enquanto que os Processos de Trabalho representam, 

em detalhes, as atividades, o processamento (fluxo), as entradas e saídas de cada processo. 

Embora a maioria das Pró-Reitorias tenha encaminhado os fluxogramas de alguns dos seus 

processos, foram constatadas as seguintes fragilidades:  

1.2.1) Quantidade reduzida de processos mapeados, impossibilitando a visão geral do 

conjunto de atividades inter-relacionadas e interdependentes, da etapa de execução, 

dos insumos necessários e dos produtos gerados em cada processo, bem como do 

impacto que cada processo tem sobre os objetivos organizacionais. 

Ademais, o mapeamento incompleto prejudica a percepção quanto à relação de 

dependência existente entre os setores tanto internamente, em cada Pró-Reitoria, 

quanto externamente entre demais órgãos. 

1.2.2) Utilização de diferentes critérios para a seleção de processos críticos. 

Observou-se que não há, a nível institucional, utilização de método específico para a 

escolha dos processos, embora exista Método de Priorização dos Processos, elaborado 

pelo antigo Ministério do Planejamento, com vista a contribuir para o estabelecimento 

de prioridades na escolha, classificando os processos em função do grau de exposição 

por meio de um enfoque qualitativo e quantitativo. 

Diante da falta de diretriz, cada Pró-Reitoria criou critérios diferenciados para a escolha 

dos processos, dentre eles: aqueles mais demandados pelo público ou pela gestão ou 

escolhidos pelo critério da materialidade mediante análise financeira do orçamento. 

No entanto, não foi encaminhada documentação comprobatória das informações 

alegadas. 
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1.2.3) Utilização de diferentes Métodos e Programas para mapeamento dos processos 

e da Cadeia de valor.  

É notório o esforço individual observado em algumas Pró-Reitorias para a realização 

do mapeamento de seus processos de trabalho. Alguns mapas/fluxogramas de 

processos se encontram detalhados, demonstrando a visão lógica dos processos, mas  

em outros, no entanto, observou-se um nível menor de particulares. 

O fato mencionado acima se deve à ausência da definição de um padrão organizacional 

que uniformize os procedimentos e sistemas para a elaboração dos 

mapas/fluxogramas e que esteja em conformidade com as peculiaridades e 

necessidades organizacionais. Esta falta de padronização dificulta a visualização das 

inter-relações existentes entre os processos.  

Constatação 1.3:  capacitação insuficiente para a realização dos trabalhos de implementação 

da gestão de riscos. 

Em que pese a ausência de diretrizes para promover o desenvolvimento continuo de 

servidores no tocante à gestão de riscos e controles internos, sendo esta uma competência 

legal do Comitê disposta no art. 23 da IN Conjunta MP/CGU nº 001/2016, anteriormente 

mencionada, observou-se que alguns servidores da PROEN e PROAP participaram de Curso de 

Gestão de Riscos e Controles Internos - Entidades Federais de Ensino - Nordeste II, promovido 

pela Controladoria Geral da União – CGU, realizado em Itabuna/BA.  

 

Ainda que alguns servidores tenham participado da supracitada capacitação, considerou-se 

insuficiente pelos seguintes motivos:  

 

• A inexistência de Política que estabeleça a definição quanto às responsabilidades, 

competências e autoridade para gerenciar riscos, no âmbito do IFBA, e em todas as 

suas áreas (unidades, departamentos, divisões, processos e atividades), prejudica o 

dimensionamento da demanda por capacitação, bem como a identificação das 

pessoas-chaves que precisam ser treinadas. 

Os demais servidores das Pró-Reitorias não participaram de cursos voltados para a 

temática gestão de riscos. Além disso, observou-se que dentre os Pró-Reitores que são 

membros do Comitê apenas o Pró-Reitor da PROAP participou do curso. Importante 
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ressaltar a necessidade dos membros do Comitê se apropriarem do Modelo de Gestão 

de Riscos, elaborado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission - COSO II, assumindo o seu papel na Governança Pública.  

 

• Os servidores treinados ainda não se apropriaram efetivamente dos conteúdos 

apresentados no curso, pois se observou que a execução dos trabalhos de 

implementação da Gestão de Riscos não seguiu um roteiro de Boas Práticas, a exemplo 

do que foi elaborado e indicado pelo Ministério do Planejamento.  

 

Diante disso, verifica-se a necessidade de capacitação específica para os demais 

servidores que terão autoridade, competência e responsabilidade no processo de 

implementação da gestão de risco, no entanto, para que isso ocorra, reforça-se a 

necessidade de construção da Política Institucional.  

 

Constatação 1.4: ausência de estabelecimento, no âmbito institucional, de metodologias e 

ferramentas para a identificação e avaliação dos riscos.  

De acordo com o Manual de Gestão de Riscos (avaliação da maturidade) do TCU, a etapa de 

identificação dos riscos se constitui num processo de busca, reconhecimento e descrição dos 

riscos, levando-se em consideração o contexto estabelecido e apoiado na comunicação e 

consulta às partes interessadas. O objetivo é a produção de lista abrangente de riscos, 

incluindo as causas, fontes e eventos que possam ter impacto na consecução dos objetivos.  

Para a identificação e, posterior avaliação dos riscos, de acordo com a ISO 31000, a 

organização deve aplicar ferramentas e técnicas que sejam adequadas aos seus objetivos e 

capacidades e aos riscos enfrentados.  

De acordo com as respostas dos questionários, não houve o estabelecimento, a nível 

organizacional, de qualquer abordagem ou metodologia que orientasse sobre os critérios e as 

medidas a serem adotadas para o levantamento e a avaliação dos riscos.  

 

Apesar da falta de direcionamento para execução das atividades, apenas a PROEN, por meio 

de reuniões e, utilizando-se da ferramenta de Brainstorm, identificou e formalizou alguns 
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riscos em planilhas, as quais foram encaminhadas no decorrer da auditoria, no entanto, não 

houve a produção de documentação que informasse como os trabalhos foram conduzidos, 

nem quais servidores participaram da etapa de identificação destes riscos.  

 

Ainda que a PROEX tenha informado que os riscos, constantes no Relatório de Gestão 2018, 

tenham sido identificados em reuniões, de maneira informal, sem que houvesse o registro das 

informações, sendo baseado na percepção e experiência profissional dos servidores da área, 

não houve a comprovação do levantamento destes riscos. Salienta-se que as demais Pró-

Reitorias não procederam ao levantamento e formalização de riscos. 

A despeito da maioria das Pró-Reitorias não terem identificado riscos em seus processos, de 

acordo com as respostas dos questionários, algumas ferramentas/técnicas foram citadas e se 

encontram em fase de estudo e implementação por parte de algumas unidades.  

De acordo com as informações oriundas da PROEX, ainda se encontram em fase de  discussão 

a utilização das ferramentas 5W2H e do Diagrama de Pareto. A aplicação dessas ferramentas 

é discutida com a equipe de trabalho e as informações ficam dispostas numa lousa (quadro 

branco). Conforme informações dispostas no questionário da PRODIN, o Pró-Reitor informou 

que utiliza a técnica Análise por Diagrama de Blocos. 

Cabe destacar que, nas Pró-Reitorias acima citadas, não houve registro/documentação de 

como estão sendo aplicadas as ferramentas e técnicas informadas, assim, não foi possível 

fazer análises quanto à adequação dessas ferramentas/técnicas e prováveis aplicações nas 

etapas de identificação e avaliação dos riscos. 

A título de exemplo de Boas Práticas, o Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles 

Internos da Gestão, do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP e 

o Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos - Entidades Federais de Ensino - Nordeste II, 

promovido pela Controladoria Geral da União – CGU, apresentam várias  técnicas/ferramenta 

que poderiam ser observadas e aplicadas nas referidas etapas do processo de gestão de riscos. 

 

Constatação 1.5: riscos avaliados sem determinar a relação do impacto versus   probabilidade 

de ocorrência.  
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De acordo o Curso Gestão de Riscos e Controles Internos, promovido pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, os riscos são analisados 

considerando a probabilidade e o impacto no intuito de determinar o modo como serão 

administrados. Probabilidade representa a possibilidade de ocorrência de um determinado 

evento, enquanto que o Impacto demonstra o seu efeito. 

 

A maioria dos riscos identificados, nos processos mapeados pela PROEN, ainda não se 

submeteram à avaliação de “Probabilidade X impacto”, no entanto, foram avaliados os riscos 

de algumas operações referentes às atividades de Gestão, Ensino e Assistência Estudantil 

desta Pró-Reitoria, relacionando-os ao nível de “Vulnerabilidade”. Importante salientar que 

não foram informados e registrados os critérios e escalas de mensuração da vulnerabilidade 

e nem de que forma foram construídos. 

 

Conforme disposto na Apostila do Curso supracitado, a Vulnerabilidade se refere ao quanto à 

entidade está preparada para a materialização do risco e leva em consideração a agilidade da 

resposta e adaptabilidade a cenários distintos do previsto. Assim, a probabilidade de um 

evento de risco ocorrer depende da correlação entre as vulnerabilidades e ameaças, sendo 

que esta visão foca nos controles implementados.  

 

Houve um esforço, por parte desta Pró-Reitoria, de avaliar com base no referido indicador, no 

entanto, verifica-se que não se demonstrou a correlação entre as vulnerabilidades e ameaças, 

e dessa forma, a probabilidade de ocorrência do evento, nem se estimou a possibilidade do 

impacto destes sobre as operações, apesar de constar alguns efeitos nas planilhas 

denominadas “Mapeamento de Riscos DEPAE-PROEN-2018 e PROEN 2019”.  

 

Em que pese às referidas planilhas disporem sobre o nível de vulnerabilidade, não houve 

informações sobre como foram definidos os critérios utilizados para cada escala, embora 

tenha ocorrido a fixação de escalas com pontos de 1 a 5 para cada operação.  Não há 

informações sobre de que maneira os riscos foram avaliados e, posteriormente, classificados 

de modo a serem tratados em uma escala de prioridades.  

 

De acordo a resposta proferida pela PROEN, a avaliação do risco produziu apenas informações 

qualitativas, no entanto, estas informações ainda não estão devidamente documentadas e 

formalizadas pela Pró-Reitoria.  
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Constatação 1.6:  fragilidade na etapa de respostas aos riscos 

As medidas para o tratamento dos riscos se encontram em fase de construção, no entanto, 

observou-se que nas referidas planilhas (de Mapeamento de Riscos), encaminhadas pelo 

PROEN, o Departamento de Assistência Estudantil - DEPAE identificou algumas medidas para 

os riscos apurados, no entanto, não houve a especificação de prazos e responsáveis para 

implementação destas medidas.  

 

Diante deste contexto, verifica-se que ainda não existem rotinas de revisão periódica das 

respostas com a finalidade de testar a adequação das medidas, nem foram estabelecidas 

ações de contingência com vistas a garantir a continuidade dos serviços públicos.  

Constatação 1.7:  ausência de mecanismos de comunicação e monitoramento dos riscos. 

Não foi observado o estabelecimento de mecanismos de comunicação e monitoramento dos 

riscos embora exista a pretensão de se utilizar o Sistema ÁGHATA, o qual foi desenvolvido pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPOG, atual Ministério da 

Economia.  

 

Destaca-se que a iniciativa de instalação do Sistema de Gestão de Riscos, por parte da Pró-

Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP, esbarrou em entraves técnicos e 

administrativos junto à Diretoria de Gestão de Tecnologia de Informação – DGTI e que ainda 

não foram devidamente solucionados pela PROAP e DGTI, prejudicando a possibilidade de 

utilização do referido Sistema e a visão integrada de todas as etapas do processo de gestão de 

riscos que está sendo construído. 

 

Diante da inexistência de um processo sistematizado e estruturado, no qual sejam atribuídas 

competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos, observou-se que não 

há rotinas de monitoramento contínuo, nem medidas de desempenho que permitam avaliar 

a efetividade das respostas aos riscos, consequentemente, não são evidenciadas as 

oportunidades de melhoria e as lições aprendidas. 

Critério: 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA MP/CGU nº 01/2016 

Capítulo V 
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DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES 
Art. 23. Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão instituir, pelos seus dirigentes máximos, 
Comitê de Governança, Riscos e Controles. 
(...) 
§ 2o São competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles: 
(...) 
II – institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos; 
III – promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de 
governança, de gestão de riscos e de controles internos; 
(...) 

Capítulo III 

DA GESTÃO DE RISCOS 
Seção IV 
Da Política de Gestão de Riscos 
 
Art. 17. A política de gestão de riscos, a ser instituída pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal em 
até doze meses a contar da publicação desta Instrução Normativa, deve especificar ao menos: 
 
I – princípios e objetivos organizacionais; 
 
II – diretrizes sobre: 
 
a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos processos e às políticas da 
organização; 
b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e monitorados os riscos; 
c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 
d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela gestão de riscos; 
e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e  
f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e 
 

III – competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no âmbito do órgão ou entidade. 

 

ABNT NBR ISO 31000  

4.2 Mandato e comprometimento 

A introdução da gestão de riscos, e a garantia de sua contínua eficácia requerem comprometimento forte e 
sustentado a ser assumido pela administração da organização, bem como um planejamento rigoroso e 
estratégico para obter-se esse comprometimento em todos os níveis. Convém que a administração: 
 

 defina e aprove a política de gestão de riscos; 

 assegure que a cultura da organização e a política de gestão de riscos estejam alinhadas; 

 defina indicadores de desempenho para a gestão de riscos que estejam alinhados com os indicadores de              

desempenho da organização; 

 alinhe os objetivos da gestão de riscos com os objetivos e estratégias da organização; 

 assegure a conformidade legal e regulatória; 

 atribua responsabilidades nos níveis apropriados dentro da organização; 

 assegure que os recursos necessários sejam alocados para a gestão de riscos; 

 comunique os benefícios da gestão de riscos a todas as partes interessadas; e 

 assegure que a estrutura para gerenciar riscos continue a ser apropriada. 
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MANUAL DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

Item 5.4. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO (p.20) 
 
Primeiramente, o ideal é que a Cadeia de Valor / Base de Processos e os processos da unidade estejam mapeados. 
A Cadeia de Valor é a representação de modelo que permite a visão lógica dos processos organizacionais, 
enquanto que os Processos de Trabalho representam detalhadamente as atividades, o processamento, as 
entradas e saídas de cada processo. Ambos são importantes, mas não essenciais, para que a aplicação da 
metodologia de gerenciamento de integridade, riscos e controles internos da gestão tenha maior efetividade. 

MANUAL DE GESTÃO DE RISCO (AVALIAÇÃO DA MATURIDADE) – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

5.4 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Item 5.4.1 Identificação de riscos (p.39) 

Identificação de riscos é o processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos, tendo como base o contexto 
estabelecido e apoiado na comunicação e consulta com as partes interessadas, internas e externas (ABNT, 
2009).O objetivo é produzir uma lista abrangente de riscos, incluindo causas, fontes e eventos, que possam ter 
um impacto na consecução dos objetivos identificados na etapa de estabelecimento do contexto. 

CURSO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNOS NO SETOR PÚBLICO (APOSTILA) – MINISTÉRIO DA 
TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. 

Avaliação de Risco: Outras visões do nível de risco.  

Além do nível de risco referente a produto de probabilidade e impacto, o COSO destaca a existência de outras 
formas de visualizar o nível de risco de uma entidade, sendo elas: 
 

• Vulnerabilidade x Impacto 

• Velocidade do Impacto 

• Persistência do Impacto 
 
Vulnerabilidade refere-se ao quanto uma determinada entidade está preparada para a materialização de um 
risco, levando em consideração sua agilidade de resposta e adaptabilidade para cenários distintos dos previstos. 
Entende-se que a probabilidade de um evento de risco ocorrer depende da correlação entre as vulnerabilidades 
e as ameaças em um determinado processo. Em outras palavras, a visão de vulnerabilidade foca nos controles 
implementados. 

Evidência: 

• Falta de manifestação da Gestão em Relação à Solicitação de Auditoria nº 22/2019/AUDINT.REI 
documento/plano com as orientações e diretrizes para a  condução das atividades na gestão dos riscos;  

• Respostas do Questionário de Avaliação da Gestão de Risco – QAGR/PROEN; 

• Respostas do Questionário de Avaliação da Gestão de Risco – QAGR/PRPGI; 

• Respostas do Questionário de Avaliação da Gestão de Risco – QAGR/PROAP; 

• Respostas do Questionário de Avaliação da Gestão de Risco – QAGR/PROEX; 

• Respostas do Questionário de Avaliação da Gestão de Risco – QAGR/PRODIN; 

• Planilhas de Mapeamento de Riscos - PROEN-2019 – Pró-Reitoria de Ensino (PROEN): 
- Riscos PROEN – Gestão; 
- Riscos PROEN – Ensino; 
- Riscos PROEN – Extensão; 
- Riscos DEPAE-2018; 
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- Riscos do Processo de Emissão e Registro de Diplomas e Certificados – DEAC; 
- Riscos do Processo de Implantação de Curso Superior no IFBA; 
- Riscos do Processo do Programa de Educação Tutorial do IFBA; 
 - Riscos do Processo de Aprovação dos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos no IFBA; 
- Riscos do Processo de tramitação das Propostas dos Calendários Acadêmicos para o CONSEPE; 

• E-mail de solicitação de instalação do ÁGHATA encaminhado pela PROAP com a resposta da DGTI; 

• Lista de presença no Curso de Capacitação referente à Gestão de Riscos e Controles Internos - Entidades 
Federais de Ensino - Nordeste II, promovido pela Controladoria Geral da União – CGU 

• Fluxogramas:  
-  Cadeia de Valor do macroprocesso da Diretoria de Infraestrutura – DINFRA – PRODIN; 
-  Fluxo de processos dos cursos Formação Inicial e Continuada - PROEX; 
-  Fluxo de elaboração de Editais – PROEX; 
-  Fluxo do processo de compras – PROAP; 
-  Fluxo do Programa de Assistência Estudantil – PAAE (SUAP) - PROEN; 
-  Fluxo do processo de Implantação de Curso Superior – PROEN; 
-  Fluxo de procedimentos para aprovação de Projetos Pedagógicos Técnicos - PROEN; 
- Fluxo de processo de tramitação das Propostas dos Calendários Acadêmicos para apreciação no              
CONSEPE - PROEN; 
- Fluxo de processo de emissão e registros de diplomas e certificados – PROEN; 
- Fluxo de processo do Programa de Educação Tutorial - PROEN. 

Causa: Desconhecimento organizacional da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the     

 Treadway Commission - COSO II no gerenciamento dos riscos organizacionais; 

Efeito:  Desalinhamento em relação às Boas Práticas utilizadas na Administração Pública relacionadas à gestão 

 de riscos coorporativos;    

Manifestação da Gestão  

De acordo com o Despacho nº 136/2020/PROEN.REI, o Gestor esclarece: 

 

Como é do conhecimento público, a nova gestão do Instituto Federal da Bahia tomou posse 

no dia 31 de dezembro de 2019, num contexto de final de ano em que boa parte da equipe de 

servidores (as) estava em recesso de fim de ano e outros em gozo de férias. Adiciona-se a esta 

circunstância, o fato de que não houve qualquer protocolo de transição de gestão no IFBA, o 

que trouxe enormes dificuldades para a equipe gestora que doravante assume os Cargos de 

Direção e as Funções Administrativas da reitoria, em especial. Deste modo, a solicitação desta 

auditoria interna nos coloca diante de uma demanda com questões e providências que nos 

exigirão maior tempo para compreensão e encaminhamento das ações previstas pela 

Auditoria Interna. 

 

Sabemos que o trabalho da Auditoria Interna é fundamental para o IFBA, especialmente no 

que tange a gestão de riscos. A partir dela, vamos definir as responsabilidades e as 

competências para condução dos trabalhos necessários para implementação da gestão de 
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riscos. Contudo, dadas as condições de transição de gestão, combinadas com o fato da 

quantidade de servidores (as) em férias neste período, solicitamos um prazo estendido para 

o cumprimento das ações estabelecidas no relatório técnico preliminar de Auditoria 002 - 

Ação 014/2019. 

 

Conforme o disposto no Despacho nº 30/2020/PRPGI.REI: 

 

A gestão nova da PRPGI, nomeada pela Reitora recém empossada no dia 31 e dezembro de 

2019, encontra-se em fase de transição, conforme portaria nº 26 de 02 de janeiro de 2020 . 

Nesse sentido, entendemos que o relatório solicitado em tela,  só será possível de ser emitido, 

tão logo o processo de transição se conclua, dentro das condições necessárias, uma vez que a 

antiga gestão não colaborou nesse processo. 

 

Não obstante, essa Pró Reitoria se coloca à disposição para contribuir com  o trabalho da 

Auditoria Interna do IFBA no que tange a gestão de riscos. Dessa forma, solicitamos um prazo 

maior para conclusão do processo de transição e, consequentemente, na elaboração do 

relatório solicitado, 

 
Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Considerando os fatos administrativos ocorridos no período de manifestação dos gestores em 

relação ao Relatório Técnico Preliminar de auditoria nº002/2019, como: o recesso natalino, a 

posse da nova gestão do Instituto Federal da Bahia no dia 31 de dezembro de 2019 e o fato 

de boa parte da equipe de servidores (as) se encontrarem em gozo de férias, além da 

ocorrência do processo de transição da Gestão no período; 

 

Considerando que a emissão do Relatório Técnico Final de Auditoria tem o objetivo de 

municiar o Gestor com recomendações e informações que possam contribuir para a tomada 

de decisão em relação à implementação da Gestão de Riscos no Instituto, converte-se o 

Relatório Técnico Preliminar em Relatório Técnico Final nº 002/2019. 

 

Importante salientar que a incorporação do processo de gestão de riscos requer a utilização 

de estratégia, organização e planejamento por parte da Gestão. Dessa forma, sugerimos 
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manuais de referência sobre o tema para estudo e conhecimento por parte da gestão, a título 

de exemplo, o Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão (antigo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP) e o Referencial Básico de 

Gestão de Riscos do TCU (2018), dentre outros. 

 

De acordo com o Referencial Básico (TCU), cujo objetivo é prover orientações técnicas aos 

responsáveis pela governança e gestão das instituições públicas, as organizações que se 

propuseram a implantar o modelo de gerenciamento de riscos tiveram dificuldades em saber 

por onde deviam começar. Diante disso, o referencial menciona os passos que foram seguidos 

por diversas organizações na implementação da gestão de risco.  

 

A título de informação, o antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP 

instituiu, por meio da Portaria nº 150/2016/MPOG, o Programa de Integridade, o qual é 

constituído por quatro pilares:  (1º) ambiente de integridade, (2º) gestão de integridade, riscos e 

controles, (3º) procedimentos de integridade e (4º) a comunicação e o monitoramento.    

 

Dessa maneira, o segundo pilar do referido Programa teve o objetivo de definir a Política de 

Gestão de Riscos no âmbito do MP, com a elaboração de metodologia voltada a orientar a 

identificação, a avaliação e a adoção de respostas aos eventos de riscos dos processos do órgão, 

a partir de um Método de Priorização de Processos. Para tanto, foi instituído um subcomitê de 

Integridade, riscos e controles.  

 

Deste modo, a leitura e estudo da Metodologia aplicada pelo antigo MP, dentre outros 

métodos, bem como do Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU (2018) se fazem 

indispensáveis, tendo em vista a necessidade de se compreender a direção tomada pelas 

organizações para a implementação da gestão de riscos a fim de servir de parâmetro para a 

tomada de decisão. 

 

Por fim, procedeu-se ao encerramento da auditoria com a elaboração das seguintes 

recomendações que serão acompanhadas pela Unidade de Auditoria Interna, por meio do 

Plano de Providência Permanente-PPP. 
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Recomendação 1: que o Comitê e Alta administração atuem com vistas a promover a 

estrutura adequada para a gestão de riscos no IFBA, considerando a necessidade de 

entendimento e avaliação do contexto interno e externo da Organização; 

Recomendação 2: que se defina e implante a Política de Gestão de Riscos, considerando a 

necessidade de constar os incisos I, II e III do art. 17 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 

Nº 01/2016 no corpo do documento, dentre outros:  

2.I - princípios e objetivos organizacionais; 

2.II – diretrizes sobre: 

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, 

aos processos e às políticas da organização; 

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, 

tratados e monitorados os riscos; 

c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade 

responsáveis pela gestão de riscos; 

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de 

riscos; e  

f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de 

riscos; e 

5.III - competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de 

riscos no âmbito do órgão ou entidade. 

Recomendação 3: que se definam os papéis e os responsáveis relacionados à Gestão de 

Riscos; 

Recomendação 4: que se proceda à capacitação de membros do Comitê Interno e demais  

servidores em  cursos voltados para a  Gestão de Riscos e Controles Internos;   
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Recomendação 5: que se definam os critérios de classificação do risco e grau de tolerância a 

riscos; 

Recomendação 6: que se proceda ao mapeamento dos processos com vista a possibilitar uma 

visão geral do conjunto de atividades inter-relacionadas e da relação de interdependência 

entre Setores e Pró-Reitorias, considerando a necessidade de:  

I) Utilização de metodologia e uso de ferramentas e sistema específicos 

e padronizados para o mapeamento dos processos e;  

II) Realização de método especifico para priorização e escolha dos  

processos críticos do órgão, a exemplo da metodologia elaborada e 

utilizada pelo Ministério da Economia; 

Recomendação 7: que se proceda à identificação, avaliação, análise, tratamento e 

monitoramento dos riscos críticos; 

Recomendação 8: que se definam e implantem controle internos para tratar riscos críticos; 

Recomendação 9: que se estabeleçam rotinas de monitoramento e avaliação da estrutura de 

gestão de riscos com vista ao seu aprimoramento; 

Recomendação 10: que se procure solucionar os entraves técnicos e administrativos entre a 

DGTI e PROAP com o objetivo de possibilitar a utilização do Sistema ÀGHATA como uma opção 

de comunicação e monitoramento dos riscos institucionais.  

IV – CONCLUSÃO 

Diante do contexto apresentado, verificou-se que, após a instituição do Comitê Interno de 

Governança e Integridade, não houve a institucionalização de estrutura capaz de assessorar e 

apoiar a elaboração de diretrizes, políticas, normas e procedimentos para a implementação 

do processo de gerenciamento dos riscos. 

 

Na falta de arranjos organizacionais, não houve a construção de uma de uma Política de Gestão 

de Risco com vistas a dar uniformidade às medidas adotadas e que integrasse todas as partes 

interessadas. Assim, as ações foram pontuais, cada Pró-Reitoria agiu de forma isolada e 

informal.  
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Ante a situação encontrada, observou-se que não houve aderência em relação às boas 

práticas voltadas para a Gestão de Riscos, sendo as principais dissonâncias descritas abaixo: 

 

• ausência de definição formal quanto aos papéis, responsabilidades e competências 

para a condução dos trabalhos necessários à implementação da gestão de riscos, bem 

como, os parâmetros para dimensionar e indicar os servidores para a atividade de 

capacitação; 

 

• a etapa de identificação e avaliação dos riscos, realizados pela PROEN, foi 

implementada sem o registro e produção de documentação que informasse como os 

trabalhos foram conduzidos, nem quais servidores participaram e quais os 

procedimentos e medidas que foram adotados; 

 

• não houve o registro de como estão sendo aplicadas as ferramentas e técnica 

informadas nos questionários (5W2H, Diagrama de Pareto e a técnica Análise por 

Diagrama de Bloco), assim, não foi possível fazer análises quanto à adequação dessas 

ferramentas/técnicas e prováveis aplicações nas etapas de identificação e avaliação 

dos riscos; 

 

• não há informações sobre de que maneira os riscos foram avaliados e, posteriormente, 

classificados de modo a serem tratados em um ranking de prioridades, tendo em vista 

que não foram estabelecidos os critérios e escalas de mensuração da vulnerabilidade 

e não se determinou a relação de impacto versus probabilidade de ocorrência. 

 

• ausência de especificação de prazos e responsáveis para implementação de algumas  

medidas que foram elaboradas pelo Departamento de Assistência Estudantil – DEPAE 

em resposta aos riscos apurados por este órgão.   

 

• não foram estabelecidas rotinas de revisão periódica das respostas com a finalidade 

de testar a adequação das medidas, nem foram elaborados planos de contingência 
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com vistas a garantir a continuidade dos serviços públicos no caso dos riscos se 

concretizarem. 

 

Nesse sentido, converte-se o Relatório Técnico Preliminar em “Relatório Técnico Final de 

Auditoria nº 002/2019”, assim como, ressalta-se a necessidade de acompanhamento da 

implementação das recomendações, via “Plano de Providência Permanente - PPP”, a fim de 

se observar a efetividade das medidas sugeridas.      

 

Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Titular da Unidade de Auditoria 

Interna. 

 

Salvador, 07 de fevereiro de 2020. 
 
Cássia Regina Almeida dos Santos 
Auditora 
Matrícula: 2572090 
 
Em face dos trabalhos de auditoria aqui mencionados, acolho a conclusão expressa no 

presente Relatório.  

 

Encaminhe-se ao Comitê Interno de Governança e Integridade e às Pró-Reitorias com vista a 

dar-lhes conhecimento. 

 
Salvador, 24 de março de 2020. 
 
 
Eliene Pereira de Cerqueira 
Titular da Unidade de Auditoria Interna 
Matrícula: 2644111 


