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III. PROCESSOS

II. ESTRUTURA

I. PRINCÍPIOS

Fornece diretrizes sobre a gestão de riscos enfrentados
por organizações; é uma abordagem comum para

qualquer tipo de risco, que não é específica para
nenhum setor

COMO CRIAR E PROTEGER VALOR NAS
ORGANIZAÇÕES? (propósito da GR)

Tomando decisões

O QUE É GERENCIAR RISCOS?

Parte da , em 
, e contribui para a 

governança e liderança todos
os níveis melhoria dos

sistemas de gestão

É  e auxilia no estabelecimento de
, no alcance dos  e na

iterativo
estratégias objetivos

tomada de decisões fundamentadas

Parte de  associadas
com uma organização e inclui 

todas as atividades
interação com

as partes interessadas

Estabelecendo/alcançando objetivos

Gerenciando riscos

Melhorando o desempenho

Considera os 
da organização, incluindo o 

 e os 

contextos externo e interno
comportamento

humano fatores culturais

Baseia-se em 
, que podem: a) já 

 na organização; e b) necessitar
ser , para que o

gerenciamento seja 

princípios, estrutura e
processos existir total ou
parcialmente

adaptados ou melhorados
eficiente, eficaz e

consistente

Centro e propósito da
GR: criação e

proteção de valor

8. Melhoria contínua

1. Integrada

7. Fatores humanos e culturais

2. Estruturada e abrangente

6. Melhor informação disponível

3. Personalizada

5. Dinâmica

4. Inclusiva

Centro da estrutura:
liderança e

comprometimento

3. Implementação (da estrutura de GR)

4. Avaliação (da eficácia da estrutura de GR)

2. Concepção (da estrutura de GR)

5. Melhoria (da estrutura de GR)

1. Integração (da GR)

Processo de GR

3. Processo de avaliação de riscos

4. Tratamento de riscos

2. Escopo, contexto e critérios

5. Monitoramento e análise crítica

1. Comunicação e consulta

6. Registro e relato

3.1. Identificação de riscos

3.2. Análise de riscos

3.3. Avaliação de riscos

TERMOS E DEFINIÇÕES

Fonte de risco

Evento

Parte interessada

Consequência

Gestão de riscos

Probabilidade

Risco

Controle

Papel da ALTA DIREÇÃO E ÓRGÃOS DE
SUPERVISÃO (AD e OS)

2.2. Contextos externo e interno

2.3. Definindo critérios de risco

2.1. Definindo o escopo

4.1. Seleção de opções de tratamento de riscos

4.2. Preparação e implementação de planos de
tratamento de riscos
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