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Por onde começamos ?



2017 2018 2019 2020 2021 2022

▪ Publicação da Portaria nº
353 do então MTPA
(Política de Gestão de
Riscos)

▪ Publicação da Portaria nº
442 MTPA (Institui as
instâncias, as estruturas,
as respectivas
competências e
atribuições referentes à
Governança,
compreendendo Gestão
de Riscos, Controles
Internos, Transparência e
Integridade)

▪ Publicação da Portaria
MInfra nº 2.873 (Instituir
as instâncias de
Governança e as
respectivas
competências e
atribuições,
compreendendo Gestão
de Riscos, Controles
Internos, Transparência e
Integridade)

▪ Início da Gestão de
Riscos estratégicos
(Reuniões RAE) e criação
de BI específico

▪ Início do Projeto (MS
Project) de Implantação
da Gestão de Riscos nos
Processos de Trabalho

▪ Instalação do Sistema
Ágatha

▪ Realização de
Experiências Piloto em
áreas meio e finalísticas
(Gestão de riscos nos
processos de trabalho)

▪ Realização de
adequações na minuta
da metodologia de
gestão de riscos nos
processos de trabalho à
época em elaboração

▪ Estruturação da minuta
da metodologia da
gestão de riscos
estratégicos

▪ Estruturação da minuta
da Política de
Governança do MInfra

▪ Publicação da Portaria de
Governança do MInfra
(Portaria nº 55)

▪ Publicação do Manual de
Gestão de Riscos nos
Processos de trabalho
(Resolução CEG nº 2)

▪ Publicação da Declaração
de Apetite a Riscos
(Resolução CEG nº 3)

▪ Publicação do Guia para
Gestão de Riscos
Estratégicos (Resolução
CEG nº 4)

▪ Publicação do Método de
Priorização de Processos de
Trabalho (Resolução CEG nº
8)

▪ Realizada a gestão de riscos
em 8 processos de trabalho
finalísticos definidos em
reunião do CEG + 4
processos de trabalho na
área de TI

▪ Estruturação de painéis
BI para aprimorar o
monitoramento da
gestão de riscos nos
processos de trabalhos

▪ Definição pelo CEG de
mais 8 processos de
trabalhos finalísticos
para realização da
Gestão de riscos

Linha do tempo





Revisita da Gestão Estratégica

▪ A nova estratégia do MInfra foi apresentada pelo Ministro em 08 de abril de 2019, ainda na

agenda dos 100 dias de governo. Resultou do trabalho e visão consolidada dos técnicos da

Pasta, das novas lideranças e do novo governo, representadas no novo Mapa Estratégico.

▪ Num cenário de alta complexidade e com recursos cada vez mais escassos, não há como se

atingir os resultados sem alinhamento de propósitos. Com essa diretriz foi desenvolvida a nova

estratégia do MInfra com o objetivo de promover sinergias entre todas as secretarias e

entidades vinculadas e desta forma maximizar a efetividade da alocação de recursos públicos.

▪ Formulação da Estratégia: Diagnóstico Organizacional e Alinhamento das Visões (Visão dos

Técnicos, Visão das Lideranças e Visão do Governo)

▪ Direcionadores: Mais investimento; mais eficiência; menos burocracia; mais diálogo; mais

governança e gestão; e mais desenvolvimento.

https://minfraestrutura.sharepoint.com/sites/RededaEstrategia/SitePages/Lan%C3%A7amento-da-nova-Estrat%C3%A9gia-do-Minist%C3%A9rio-da-Infraestrutura(1).aspx


Revisita da Gestão Estratégica

▪ O modelo do Balanced Scorecard - BSC foi adotado para garantir que os

componentes da estratégia (objetivos, indicadores, metas e iniciativas) permaneçam

alinhados e vinculados. O BSC é um instrumento flexível que possibilita o

monitoramento contínuo do planejamento estratégico, permitindo à Alta

Administração traduzir os objetivos estratégicos em um conjunto coerente de

indicadores de desempenho, alinhar metas setoriais à estratégia e realizar revisões

estratégicas periódicas e sistemáticas.



Por que a GR no MInfra foi estruturada da forma como é ?

Após a consolidação setorial procedeu-se a validação executiva, que abrangeu o agrupamento das iniciativas
em programas.

Na primeira rodada de validação, as iniciativas foram agrupadas em 35 programas.

Durante o 2º Semestre de 2019 foi realizada a estruturação dos Programas pelos respectivos líderes.

Durante esse período, houve novas consolidações de programas e o Portfólio foi aprovado na 1ª Reunião de
Avaliação da Estratégia (RAE) em Dez/19 com 28 Programas.

https://minfraestrutura.sharepoint.com/sites/RededaEstrategia/SitePages/Agenda-de-gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica-do-Minist%C3%A9rio-da-Infraestrutura.aspx
https://minfraestrutura.sharepoint.com/sites/RededaEstrategia/SitePages/Minist%C3%A9rio-realiza-a-primeira-edi%C3%A7%C3%A3o-da-Reuni%C3%A3o-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-da-Estrat%C3%A9gia.aspx


Criação do Programa Estratégico 
GIRC



Aperfeiçoar a governança
corporativa do Ministério,
fortalecendo o planejamento e
a gestão estratégica alinhados
com as necessidades da
sociedade e com a
sustentabilidade econômica,
social e ambiental. Aprimorar e
fortalecer os mecanismos de
gestão de riscos, compliance,
transparência e participação
social, bem como de integração
dos esforços da Administração
Central e das Unidades
Vinculadas no sentido do
atingimento dos objetivos
estratégicos. Promover a gestão
por resultados, a avaliação das
políticas públicas do setor e a
inovação na gestão.





Planejamento 

Estratégico

Guia de 
Gestão de 

Riscos 
Estratégicos

Manual de Gestão Riscos 
Processos de Trabalho

Programa 
de 

Integridade

Missão, visão, valores 
Objetivos Estratégicos

Gestão dos Riscos na 
execução da Estratégia

Gestão dos Riscos nas atividades 
Relevantes

Mudança da cultura 
organizacional. 
Campanhas de promoção 
da ética e da integridade. 
Riscos para integridade

▪ Alinhamento entre
governança, gestão de
riscos, e controles
internos
administrativos para se
atingir os objetivos e
resultados

▪ Agregação de valor
público



Gestão de Riscos Estratégicos







78,13







Gestão de Riscos para Integridade





Gestão de Riscos dos Processos de 
Trabalho



Projeto Implementação da Gestão de Riscos dos Processos de 
Trabalho



Projeto Implementação da Gestão de Riscos dos Processos de 
Trabalho



Metodologia para a 
gestão de Riscos dos 
processos de trabalho

Uma organização que integra o
gerenciamento de riscos corporativos às
tarefas diárias tende a apresentar custos
mais baixos do que uma que "despreza" os
procedimentos do gerenciamento de riscos
corporativos.
(Coso 2017)

Benefícios
• Melhor base para tomada 

de decisões

• Risco alinhado às
estratégias

• Aprimoramento dos 
controles internos 

• Maximização da eficiência 
e eficácia organizacional



Sistema para registro da gestão de Riscos dos processos de 
trabalho



Manual de gestão de 
riscos dos Processos de 
Trabalho

1. Formar multiplicadores na metodologia;

2. Oficinas semanais (se possível);

3. Cronograma será definido de acordo com

a disponibilidade da área;

4. Será utilizado o processo de trabalho

escolhido (Método de Priorização de

Processos e demandas do CEG).

5. O mapeamento do processo é desejável,

não será obrigatório.

Estratégia para Implementação



O que o Programa GIRC proporcionou 
?



1) Aprimoramento do índice de governança no MInfra (iG
MInfra e iGG TCU)

Programa de Governança, Integridade e Gestão de Riscos

IGG 2018 IG Minfra 2019 IG Minfra 2020 IG Minfra 2021 IG Minfra 2022

Meta Pactuada - 50% 60% 78% 83%

Resultado 44% 65,14%
73,08%

Aferido Jan/2021 
78,13%

Aferido Jan/2022 

Legenda:

0% a 14,9% - Inexpressivo
15% a 39,9% - Inicial
40% a 69,9% - Intermediário
70% a 100% - Aprimorado

21,14% 7,94% 5,05%

Resultado do MInfra no iGG
TCU 2021 (Maio/2021): 72,08%



2) Avanços na cultura da gestão de riscos (estratégicos e os
decorrentes dos processos de trabalho

Para a implementação da Gestão de Riscos nos processos de trabalho do MInfra, definiu-se a realização de

oficinas junto às áreas gestoras. Nestas oficinas foram capacitados gestores responsáveis por dois processos

de cada área finalística, definidos pela alta administração (CEG), para implementação inicial da metodologia.

Como parte dessa estratégia de implementação, definiu-se que os gestores capacitados sejam

multiplicadores na implementação da metodologia nos demais processos.

Realização de 23 
oficinas para apoio aos 
gestores e difusão da 

gestão de riscos 
decorrentes dos 

processos de trabalho



3) Incremento nas entregas de infraestrutura de transportes à
sociedade



3) Incremento nas entregas de infraestrutura de transportes à
sociedade



3) Incremento nas entregas de infraestrutura de transportes à
sociedade

Relatório de GestãoMInfra 2021

(...)

Além de tudo isso, como reflexo do objetivo de ampliar o fortalecimento institucional, o Ministério da

Infraestrutura consolidou seus instrumentos de gestão estratégica e de risco, e tem avançado na

implementação de ações desburocratizantes e inovadoras.

Nesta seara, uma das principais realizações foi a criação da Secretaria Nacional de Trânsito - Senatran, a

implementação de programas como o Documento de Transporte Eletrônico (DT-e), o Porto Sem Papel, o

Embarque Mais Seguro, o Programa Voo Simples, além do fortalecimento e da execução do Plano de

Integridade e do Programa Radar Anticorrupção.

Diante de todos os avanços, e em decorrência das ações implementadas, os resultados estão aparecendo.

Cada alicerce firmado, cada rodovia pavimentada, cada ferrovia autorizada, cada hidrovia dragada, cada

aeroporto modernizado, cada vida salva no trânsito, renovam-se as esperanças do legado que estamos

construindo.



Conclusões



1) E a gestão de riscos no setor público? Será que foi apenas um modismo gerencial (como

tantas outras "ondas" na administração pública)?

2) Será que foi/é um imperativo que decorre apenas da pressão de órgãos de auditoria e

controle (como TCU e CGU)?

3) Será no final das contas uma necessidade que se impõe para a busca de resultados,

proteção e geração de valor pelas organizações públicas?

4) E por onde devemos começar: riscos à integridade, estratégicos ou operacionais?

5) E o patrocínio da alta administração?

6) Será que precisamos ter um sistema informatizado para rodar a gestão de riscos?

7) Todas as organizações precisam ter uma área de suporte e assessoramento à gestão de

riscos (2ª linha)?



Obrigado !!

Wagner Alessander Ferreira
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – MInfra

wagner.ferreira@infraestrutura.gov.br
aeci@infraestrutura.gov.br
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