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Gestão de Riscos: preparando a 
Administração para a incerteza 

 
O momento hodierno tem demonstrado que a 

Administração Pública Brasileira não vem entregando 
os resultados esperados pela sociedade. Há a exigência 
de que a gestão da coisa pública seja mais eficiente e 
eficaz a ponto de proporcionar o retorno e a satisfação 
almejados.  

Algumas iniciativas, a partir de então, têm sido 
adotadas pela Administração com o escopo de 
aprimorar a sua gestão. Tais iniciativas visam adequar 
a gestão pública às necessidades administrativas, 
impactando, com isso, diretamente os processos  
desenvolvidos nas instituições governamentais.  

Um dos processos que tem estado em 
evidência é o de Gestão de Riscos, tendo em vista que 
em toda atividade desempenhada pela Administração 
Pública existem riscos inerentes que podem gerar 
consequências positivas ou negativas.  

Risco possui algumas definições importantes 
que vão orientar a sua gestão, sobretudo, nas 
Organizações Públicas:  

ABNT NBR ISO 31.000:2008 

Efeito da incerteza nos objetivos. 

Institute of Risk Management (IRM) 

Combinação da probabilidade de um evento e sua 

consequência. 

Orange Book para HM Treasury 

Incerteza dos resultados, dentro de um alcance de 

exposição, emergindo de uma combinação de 

impacto e de probabilidade de potenciais eventos. 

Instituto de Auditores Internos 

Incerteza de um evento ocorrendo que poderia ter um 

impacto na realização dos objetivos. 

 
A Administração Pública lida com muitas 

atividades que possuem riscos que podem afetar 
sobremaneira a vida da população. Pensando nisso, é 
preciso direcionar ações que possibilitem uma melhor 
mensuração das incertezas que permeiam toda 
atividade, com o intento de, se não eliminá-las, pelo 
menos mitigá-las. 

 

 

 

O Processo de Gestão de Riscos precisa ser 
iterativo e envolver toda a Organização para que 
obtenha o resultado desejado.  Isso requer uma 
avaliação dos riscos de forma dinâmica e constante, a 
fim de permitir que sejam adotadas medidas que 
possibilitem a mitigação desses riscos. Daí a relevância 
de se possuir um processo de gestão que auxilie a 
Administração na sua missão perante a sociedade.  

 

                     Adaptada de ABNT NBR ISO 31.000:2018 

Muitos são os exemplos de riscos que devem ser 
mensurados e tratados de maneira adequada, tais 
como: obtenção de receita aquém do orçado, 
surgimento de despesas extraordinárias, problemas no 
fornecimento de suprimentos, fenômenos naturais, 
falhas em sistemas gerenciais, etc.  

Desse modo, a Administração Pública precisa 
direcionar sua atenção à gestão dos riscos a que ela está 
sujeita, a fim de prevenir as possíveis consequências 
geradoras de impactos negativos, principalmente, na 
qualidade dos serviços públicos ofertados à população.  
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