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RESUMO 
 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo buscar indicativos de práticas de gestão de riscos e 

monitoramento por meio de indicadores de desempenho que ajudem no processo de tomada de 

decisão pelas instâncias de governança nas instituições de educação superior (IES) comunitárias 

no Brasil. A educação superior no Brasil vive um momento de profundas mudanças, ao mesmo 

tempo que o país atravessa uma das maiores crises socioeconômicas de sua história. Além disso, 

nas últimas décadas, o mercado financeiro e corporativo em nível mundial, protagonizaram 

graves crises relacionadas às quebras e falências que estavam associadas a fraudes, manipulação 

de informações e desvios de recursos que motivaram o deslocamento da gestão dos riscos do 

escopo dos controles internos para as instâncias estratégicas das organizações. Nesse sentido, 

para cumprir o objetivo desta pesquisa foi realizada uma investigação de natureza quantitativa 

junto a 69 instituições vinculadas à Associação Brasileira de Universidades Comunitárias 

(ABRUC), por meio de um questionário fechado, organizado em duas seções: uma para buscar 

indicativos de práticas de gestão de riscos e outra para obter indicativos de práticas de 

monitoramento por meio de indicadores de desempenho. O questionário foi elaborado a partir 

dos temas abordados no referencial teórico e aplicado utilizando uma plataforma online de 

pesquisa disponibilizada junto à amostra definida. A análise dos resultados foi realizada a partir 

de uma abordagem quantitativa que estabeleceu o Ranking Médio (RM) para as respostas do 

questionário, conforme proposto por Malhotra (2001), considerada a escala tipo Likert de 5 

níveis para mensurar o grau de concordância dos respondentes. O cálculo do Ranking Médio 

da pontuação atribuída às respostas, permitiu a verificação quanto à concordância ou 

discordância das questões avaliadas. Consideradas as limitações e possibilidades do método 

adotado, diante da pequena quantidade de IES comunitárias associadas à ABRUC podemos 

afirmar que o quantitativo obtido de respostas permitiu realizar a análise das respostas à luz dos 

objetivos do trabalho. Os resultados encontrados sugerem a necessidade de reforçar o processo 

de gestão de risco, já que os indicativos de monitoramento por meio dos indicadores de 

desempenho se mostraram em níveis satisfatórios, especialmente os de resultado financeiro. A 

presente pesquisa destaca-se como uma contribuição a mais ao tema gestão de riscos 

corporativos, já bastante pesquisado, ao mesmo tempo que preenche uma lacuna de poucos 

trabalhos com ênfase em monitoramento por meio de indicadores de desempenho, o que pode 

contribuir para novas pesquisas sobre o tema, além de despertar interesse no âmbito corporativo 

como oportunidade de melhoria dos modelos de gestão. 

Palavras-chave: Risco; Riscos Corporativos; Indicadores de Desempenho; Monitoramento. 



ABSTRACT 
 

 
 

This research aimed to find indications of risk management practices and monitoring through 

performance indicators, which help in the decision-making process by governance bodies in 

community higher education institutions (HEI) in Brazil. Higher education in Brazil is going 

through a moment of profound change, while the country is going through one of the biggest 

socioeconomic crises in its history. In addition, in the last decades, the global financial and 

corporate market has led to crises related to failures and bankruptcies that were associated with 

fraud, information manipulation and misappropriation, which led to the shift of risk 

management from the scope of controls internal to the strategic instances of the organizations. 

In order to fulfill the objective of this research, a quantitative investigation carried out with 69 

institutions linked to the Brazilian Association of Community Universities - ABRUC, through 

a closed questionnaire, organized in two sections, one to look for indicative practices of risk 

management and other to look for indicative of monitoring practices through performance 

indicators. The questionnaire was elaborated from the topics covered in the theoretical 

framework and applied using an online research platform available with the defined sample. 

The analysis of the results performed from a quantitative approach that established the Average 

Ranking (RM) for the questionnaire answers, as proposed by Malhotra (2001), considering the 

5-level Likert scale to measure the degree of agreement of the respondents. . The calculation of 

the Average Ranking of the score attributed to the answers allowed the verification as to the 

agreement or disagreement of the evaluated questions. Considering the limitations and 

possibilities of the adopted method, given the small amount of community HEIs associated with 

ABRUC, we can state that the number of answers obtained allowed the analysis of the answers 

in the light of the study objectives. The results suggest the need to reinforce the risk 

management process, since the indicative monitoring through the performance indicators were 

at satisfactory levels, especially those of financial result. This research stands out as an 

additional contribution to the subject of research, already well researched, while filling a gap 

of few works with emphasis on monitoring through performance indicators, which may 

contribute to new research on the subject, as well as arouse interest in the corporate environment 

as an opportunity to improve management models. 

Keywords: Risk. Corporate Risks, Performance Indicators, Monitoring. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Definição da situação problema 

 
As instituições de educação superior (IES) têm vivenciado profundas transformações do 

segmento nas últimas décadas. As mudanças no cenário social, político e econômico agudizam 

a necessidade de atenção redobrada aos riscos corporativos relacionados à perenidade dessas 

organizações, tanto públicas quanto privadas ou comunitárias. Sendo assim tornam-se crucial 

para a sustentabilidade econômico-financeira do setor o estabelecimento e a implementação de 

processos de gestão de riscos e mecanismos de monitoramento por meio de indicadores de 

desempenho, que sejam eficazes e disseminados adequadamente entre os níveis decisórios 

(SEDREZ e FERNANDES, 2011, p. 71). 

Dados recentes do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP) indicam que, 

em 2017, o Brasil possuía 2.448 instituições de ensino superior, sendo 2.152 privadas ou 

comunitárias e 296 da rede pública. Do total de IES privadas ou comunitárias, 63,2% são de 

pequeno porte e possuem menos de três mil matrículas, enquanto 16,8% são de porte gigante, 

com mais de 20 mil alunos matriculados nas plataformas presencial e/ou EAD (SEMESP, 2019, 

p. 7). 

 

Em 1980 eram apenas 682 IES privadas ou comunitárias no país, sendo que no ano 2.000 já 

totalizavam 1.004 IES nessas categorias. Ou seja, em 20 anos observou-se um ritmo de 

crescimento muito mais acentuado do que em décadas anteriores no número de organizações 

dedicadas à educação superior, um incremento de, praticamente, 115% (SEMESP, 2019, p. 10). 

 

Em 2002 (SEMESP, 2019, p. 14), o número de matrículas na graduação nas IES privadas e 

comunitárias era 2,44 milhões. Em 2017, o país chegou a 6,24 milhões de matriculados nessas 

categorias, um crescimento de quase 156%, sendo 4,56 milhões em cursos presenciais e 1,59 

milhões em cursos na modalidade a distância (EAD). 

 

A EAD é um fenômeno que realmente chama a atenção. Entre 2007 e 2017 as matrículas de 

cursos de graduação a distância aumentaram 375,2%, enquanto na modalidade presencial o 

crescimento foi apenas de 33,8% nesse mesmo período (MEC, 2018, P. 18). 

 

Oportuno mencionar que em 2017 a maioria dos alunos de EaD estava matriculada em poucas 

IES privadas, sendo que das 206 instituições credenciadas para EaD apenas cinco empresas 

detinham 58% das matrículas (MEC, 2018). Essa concentração de matrículas em poucas 
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empresas é um desafio para as demais IES, especialmente as de menor porte – com até 1.000 

alunos matriculados –, pois além da prática de mensalidades reduzidas há os benefícios 

inerentes à modalidade, tais como flexibilidade de tempo, espaço e ritmo nos estudos. 

 

Outro fenômeno verificado nos últimos 15 anos foi o surgimento das chamadas consolidadoras, 

empresas de capital aberto ou que contam com recursos de investidores institucionais que 

passaram a realizar aquisições, fusões e se expandiram rapidamente, seja com a implantação de 

novos campi ou por meio de polos de apoio presencial EAD. Juntas, essas empresas 

concentravam, em 2017, cerca de 44% das matrículas no segmento privado da educação 

superior brasileira (HOPER, 2018, P. 30). 

 

Nota-se que, apesar do crescimento de matrículas na graduação em IES privadas ou 

comunitárias verificado nos últimos 15 anos parecer condizente com o incremento do número 

de instituições, na verdade há uma concentração em alguns grandes grupos empresariais, o que 

se verifica tanto no ensino presencial quanto pela EAD (HOPER, 2018, P. 30). 

 

Os resultados financeiros alcançados por essas empresas chegaram a níveis inéditos no setor, 

seja pelo rápido crescimento no número de matrículas ou pela expressiva quantidade de 

contratos estabelecidos por meio do Programa de Financiamento Estudantil – FIES – ou do 

Programa Universidade para Todos – Prouni (HOPER, 2018, P. 30). 

 

Esse panorama nos leva a considerar que o porte desses grandes grupos e a complexidade dos 

indicadores de risco acompanhados pelo mercado acionário ou fundos de investimento 

estabeleceram um novo patamar de governança nessas empresas, o que se revela pelos dados 

abertos trimestralmente pelas áreas de relacionamento com investidores. 

 

Assim, a competitividade no setor e a crise econômico-financeira do país exigem que as demais 

IES passem a aperfeiçoar suas próprias formas de gestão de riscos e monitoramento de 

desempenho por meio de indicadores, para que o processo decisório seja mais assertivo e bem 

fundamentado, evitando assim, qualquer ameaça à sua perenidade. 

 

De acordo com Sedrez e Fernandes (2011, p. 71) 

 
Sendo instituições com características peculiares, que atuam em um mercado 

específico e que, assim, enfrentam riscos específicos, essas entidades necessitam de 

um adequado sistema de controle e gestão de riscos, para que possam aumentar a 

segurança da gestão, planejar suas metas conhecendo melhor os eventos que podem 

impedir seu cumprimento e, consequentemente, aumentar as chances de atingirem 

seus objetivos. (SEDREZ, FERNANDES, 2011, p. 71) 
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A gestão de riscos deve ser alinhada aos indicadores-chave de desempenho que colaboram para 

simplificar a complexidade e focar em temas de fácil compreensão e divulgação. Trata-se de 

reduzir as questões à sua essência, algo que a alta administração deve desenvolver para permitir 

a construção de modelos replicáveis nas organizações, conforme defendem Zook e Allen (2012, 

p. 157). 

 

 

1.2. Problema de pesquisa 

 
Mediante a situação apresentada, o problema de pesquisa que norteia este estudo se estrutura a 

partir do seguinte questionamento: 

 
Quais as práticas de gestão de riscos corporativos e de monitoramento de indicadores de 

desempenho sistematizadas e priorizadas pelas instituições comunitárias de educação 

superior? 

 

 

1.3. Objetivos do estudo 

 
As instituições comunitárias de educação superior (IES) se enquadram em um marco 

regulatório específico e fazem parte de um segmento econômico também formado pelas 

faculdades, centros universitários e universidades privadas, públicas e outras sem finalidade de 

lucro (Decreto 9.235/2017). 

 

A Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013, define que as IES comunitárias são organizações 

da sociedade civil brasileira que possuem, cumulativamente, as seguintes características: são 

constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade jurídica de direito privado, 

inclusive as instituídas pelo poder público; patrimônio pertencente a entidades da sociedade 

civil e/ou poder público. A lei especifica ainda as seguintes particularidades às IES 

comunitárias: não possuem fins lucrativos, ou seja, não distribuem qualquer parcela de seu 

patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; aplicam integralmente no país os seus recursos 

na manutenção dos próprios objetivos institucionais, mantêm escrituração de suas receitas e 

despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; transparência 

administrativa e destinação do patrimônio, em caso de extinção, a uma instituição pública ou 

congênere. 
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Além disso, as instituições de educação superior comunitárias ofertam serviços gratuitos à 

população proporcionais aos recursos obtidos do poder público, por meio de programas 

permanentes de extensão e ação comunitária voltados à formação e desenvolvimento dos alunos 

e ao desenvolvimento da sociedade. 

 

É importante mencionar que as IES comunitárias têm acesso aos editais de órgãos 

governamentais de fomento direcionados às instituições públicas e podem receber recursos 

orçamentários do poder público para o desenvolvimento de atividades de interesse também 

público. 

 

As instituições comunitárias de educação superior enfrentam e precisam administrar os riscos 

à continuidade de suas atividades, assim como as demais IES privadas. As organizações 

públicas, porém, têm um conjunto diferente de riscos a serem avaliados (SEDREZ e 

FERNANDES, 2011, p.71). 

 

As IES comunitárias se defrontam com riscos específicos que pedem um adequado sistema de 

controle e gestão de riscos para que possam fortalecer a sua governança, evitar problemas com 

a assimetria da informação, gerar maior segurança e previsibilidade da gestão e, 

consequentemente, terem maiores possibilidades de atingirem seus objetivos estratégicos 

(SEDREZ e FERNANDES, 2011, p.71). 

 

Em face de tais considerações chama-se atenção para o objetivo geral deste estudo: verificar a 

existência de um processo de gestão de riscos corporativos e de práticas de monitoramento de 

indicadores de desempenho nas IES comunitárias brasileiras que ajudem no processo de tomada 

de decisão pelas instâncias estratégicas que compõem a estrutura de governança dessas 

organizações. 

 

Os objetivos específicos, são: 

 
a) Preparar uma taxonomia de indicadores de desempenho que seja aplicável às 

instituições de educação superior comunitárias brasileiras, a partir da revisão 

bibliográfica mais recente específica sobre o tema; 

 
b) Verificar se há modelos estabelecidos de controle de riscos corporativos e de 

monitoramento por meio de indicadores de desempenho nas IES comunitárias 

brasileiras. 
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c) Obter indicativos sobre as práticas mais comuns da gestão de riscos corporativos e 

monitoramento por meio de indicadores de desempenho nas IES comunitárias. 

 

 

 
1.4. Delimitações 

 
As IES comunitárias formam um pequeno grupo dentro do total das instituições de educação 

superior brasileiras. A Associação Brasileira de Universidades Comunitárias – ABRUC – tem 

apenas 69 associadas, entre universidades e centros universitários. 

 

Para fins desse trabalho, optou-se por enviar os questionários apenas às IES associadas à 

ABRUC, o que, portanto, não reflete todo o universo das faculdades que se enquadram na 

categoria de comunitárias, mas apenas uma parte. 

 

De acordo com o Censo da Educação Superior realizado pelo INEP (2018), das 2.448 IES 

brasileiras, 82,5% são faculdades. As 199 universidades existentes no Brasil equivalem a 

apenas 8,1% do total de IES. Porém, 53,6% das matrículas da educação superior estão 

concentradas nas universidades. Apesar do alto número de faculdades, nelas estão matriculados 

apenas 1/4 dos estudantes. 

 

O porte das universidades e centros universitários, se comparado às faculdades, não é um fator 

que leve a diferenciar em maior ou menor grau de importância em relação às práticas de gestão 

de riscos corporativos e monitoramento por meio de indicadores de desempenho. Tais 

procedimentos mostram-se relevantes para garantir a perenidade dessas instituições. 

 

Para fins de delimitação e identificação da população a ser pesquisada optou-se por limitar a 

amostra das IES dentre as associadas à ABRUC. 

 

 

 
1.5. Justificativa 

 
A gestão dos riscos corporativos e o monitoramento por meio dos indicadores de desempenho 

são duas atividades fundamentais para que as instâncias decisórias possam administrar 

quaisquer tipos de organização. No caso do presente estudo, as IES comunitárias não são 

exceção a essa constatação. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a implementação do 

seu modelo de gerenciamento de riscos corporativos, GR-Corp, é realizado por meio de quatro 

etapas-chave (IBGC-GrCorp, 2017, p. 6): 

1. Identificar e classificar os riscos 

2. Avaliar os riscos 

3. Implementar a função de gestão de riscos e estrutura de controles internos; 

4. Monitorar por meio de medidas de desempenho, relatório e registros. 
 

Monitorar a performance dos processos e a eficácia dos resultados do negócio, por meio de 

indicadores de desempenho, tem sido um dos fatores críticos de sucesso dos modelos de gestão 

e controle das organizações em geral. Os indicadores de desempenho também são conhecidos 

por Key Performance Indicators (KPI´s). O modelo de gestão por indicadores mais usados na 

atualidade é o Balance Scorecard, de Kaplan e Norton (OYADOMARI et al., 2018, p. 22). 

Portanto, identificar os riscos corporativos e implantar o monitoramento por meio de 

indicadores de desempenho é tarefa precípua ao estabelecimento de processos e políticas 

adequadas para buscar a perenidade e a boa governança nas IES comunitárias. 

 

 
1.6. Estrutura da dissertação 

 
A dissertação está organizada em cinco capítulos, sendo o primeiro a Introdução, na qual define- 

se a situação a ser analisada, o problema de pesquisa, os objetivos do estudo, as delimitações e 

a justificativa para sua realização. 

 

Em seguida, o capítulo 2 estabelece a fundamentação teórica, com a caracterização histórica e 

atual do Sistema de Educação Superior no Brasil, os diferentes tipos de IES e o fenômeno dos 

grandes grupos empresariais de capital aberto. 

 

Governança na gestão de riscos corporativos é abordada a partir do construto ‘conflito de 

agência’, de Jensen e Meckling (1976); os grandes escândalos envolvendo fraudes, falências e 

contabilidade criativa no mercado financeiro e corporativo, bem como os mecanismos de reação 

dos governos e da sociedade organizada, com destaque para como a legislação e os códigos de 

boas práticas têm se constituído, especialmente após a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley nos 

EUA, em 2002. 
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Em seguida são enfatizados os modelos de gestão e normatização: o Enterprise Risk 

Management ERM – COSO; a NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Princípios e 

Diretrizes, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; e o Manual de Gestão de 

Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. 

A seção sobre riscos corporativos apresenta alguns conceitos e tipos, sendo que para fins desse 

trabalho eles foram classificados como riscos estratégicos, operacionais e financeiros. 

De igual modo na seção sobre monitoramento por meio de indicadores de desempenho, para 

fins deste trabalho, os indicadores foram selecionados a partir da revisão bibliográfica realizada 

conforme as seguintes categorias: indicadores de resultado, de rentabilidade, de endividamento, 

de liquidez e de outros tipos de indicadores relacionados ao desempenho das IES. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia de pesquisa, o universo, a amostra, o questionário 

utilizado e como o mesmo foi concebido, o tratamento dos dados e as limitações do método. 

 

A análise dos resultados é o objeto do capítulo 4, seguido pela conclusão, capítulo 5. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1. O Sistema de Educação Superior no Brasil 

 
De acordo com Neves e Martins (2018 p. 96), o ensino superior brasileiro se constituiu como 

um acontecimento tardio, se comparado com os do contexto europeu, asiático e latino- 

americano. As primeiras universidades na América Latina foram criadas apenas nos séculos 

XVI e XVII, sendo que já existiam há séculos inúmeras instituições semelhantes na Europa. 

 

Ao contrário da colonização espanhola, os portugueses mostravam-se resistentes à criação de 

escolas superiores e de universidades em sua colônia brasileira. As primeiras IES no Brasil 

foram criadas somente no início do século XIX, com a transferência da corte portuguesa, em 

1808, em sua fuga dos exércitos de Napoleão. O único objetivo seria fornecer quadros 

profissionais para desempenhar diferentes funções ocupacionais a serviço da corte – em nada 

relacionado às possíveis demandas do restante da população (NEVES e MARTINS, 2018 p. 

96). 

 

No final do Império, pelos idos de 1889, o país contava com somente seis escolas superiores, 

exclusivamente voltadas para a formação de juristas, médicos e engenheiros. Até o início da 

década de 1930 o sistema de ensino superior brasileiro era constituído por um conjunto de 

escolas isoladas, de cunho profissionalizante, divorciado da investigação científica e que 

absorvia não mais que 30 mil estudantes (NEVES e MARTINS, 2018 p. 96). A atividade de 

investigação era realizada nos institutos de pesquisa que, em geral, não possuíam laços 

acadêmicos com o sistema de ensino superior existente. 

 

As primeiras universidades no Brasil surgiram em meados da década de 1930, destacando-se, 

nesse processo, a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e da Universidade do 

Distrito Federal (UDF), em 1935, que teve existência efêmera quando o governo federal 

resolveu dissolvê-la, integrando-a à Universidade do Rio de Janeiro. A primeira universidade 

católica, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) foi criada em 1940. 

Entre 1946 e 1960 foram criadas 18 IES públicas e 10 IES privadas. No ano de 1960 o número 

de matriculados nessas instituições totalizava 93 mil estudantes, dos quais mais da metade eram 

absorvidos pelo setor público (NEVES e MARTINS, 2018 p. 96). 

Com o surto de industrialização posterior à Segunda Guerra e seu aprofundamento nos anos de 

1960 consolidou-se a percepção, nos quadros dirigentes, que o Brasil necessitava de 
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profissionais com formação universitária para enfrentar o processo de desenvolvimento 

econômico. Assim, em meados da década de 1960 o governo federal iniciou um processo de 

construção de uma rede de universidades federais, públicas e gratuitas, abarcando praticamente 

todos os estados da federação. Em função desta iniciativa em 1965 o número de matrículas 

cresceu, atingindo cerca de 352 mil estudantes. 

O aumento da demanda por ensino superior durante as décadas de 1960 e 70 foi provocado 

pelos setores médios urbanos, que passaram a disputar a promoção nas burocracias públicas e 

privadas por meio do investimento maciço na escolarização e na obtenção de um diploma de 

ensino superior (NEVES e MARTINS, 2018 p. 96). Destaca-se a Reforma Universitária de 

1968, que profissionalizou a academia, institucionalizou a pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) e incrementou uma política de formação de pessoas com vistas à criação 

do potencial científico tecnológico nacional. 

O Brasil consolidou, assim, seu sistema de ensino superior com dois segmentos bem definidos 

e distintos: um público e um privado. Atualmente o país abarca um sistema complexo e 

diversificado de IES públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas (confessionais, 

particulares, comunitárias e filantrópicas). Essa estrutura do sistema de ensino superior foi 

posteriormente formalizada na Constituição Federal de 1988 e normatizada na Lei Nacional de 

Diretrizes e Bases de 1996. 

 

 

 

2.1.1. Instituições de educação superior públicas, privadas, sem fins de lucro e 

comunitárias 

 

A legislação brasileira define que as instituições de ensino superior sejam também classificadas 

como: públicas (federais, estaduais e municipais) ou privadas (comunitárias, confessionais, 

filantrópicas e particulares). Tais definições estão relacionadas com as formas de financiamento 

e origem histórica de cada um dos perfis no cenário da educação superior (LEI, Nº. 9.394. 

1996). 

AS IES públicas são mantidas majoritariamente pelo poder público, em nível federal, estadual 

ou municipal, a depender do nível governamental responsável por sua criação. Os governos são 

seus principais mantenedores; o ensino é gratuito e uma ainda muito pequena parte do seu 

orçamento global é constituída por recursos diretamente por elas arrecadados (LEI, Nº. 9.394. 

1996). 
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As IES privadas são financiadas majoritariamente pelos recursos provenientes da mensalidade 

dos alunos e se subdividem em comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares. 

As IES confessionais estão ligadas a uma congregação de ordem religiosa específica - na 

maioria das vezes católicas, protestantes ou evangélicas -, ou vinculadas a alguma orientação 

ideológica que as conduzem com práticas diferenciadas (LEI, Nº. 9.394. 1996). 

As instituições de caráter comunitário podem ser laicas ou confessionais. Tendo em vista o 

escopo deste trabalho, reproduzimos a seguir um trecho da Lei 12.881, de 12 de novembro de 

2013, que trata das IES comunitárias e define: 

 
 

Art. 1º As Instituições Comunitárias de Educação Superior são organizações da 

sociedade civil brasileira que possuem, cumulativamente, as seguintes características: 

I - estão constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade jurídica 

de direito privado, inclusive as instituídas pelo poder público; 

II - patrimônio pertencente a entidades da sociedade civil e/ou poder público; 
III - sem fins lucrativos, assim entendidas as que observam, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: 

a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 

título; 

b) aplicam integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 

c) mantêm escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão; 

IV - transparência administrativa, nos termos dos arts. 3º e 4º; 

V - destinação do patrimônio, em caso de extinção, a uma instituição pública ou 

congênere. 

§ 1º A outorga da qualificação de Instituição Comunitária de Educação Superior é ato 

vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. 

§ 2º Às Instituições Comunitárias de Educação Superior é facultada a qualificação de 

entidade de interesse social e de utilidade pública mediante o preenchimento dos 

respectivos requisitos legais. 

§ 3º As Instituições Comunitárias de Educação Superior ofertarão serviços gratuitos 

à população, proporcionais aos recursos obtidos do poder público, conforme previsto 

em instrumento específico. 

§ 4º As Instituições Comunitárias de Educação Superior institucionalizarão programas 

permanentes de extensão e ação comunitária voltados à formação e desenvolvimento 

dos alunos e ao desenvolvimento da sociedade. 

Art. 2º As Instituições Comunitárias de Educação Superior contam com as seguintes 

prerrogativas: 

I - ter acesso aos editais de órgãos governamentais de fomento direcionados às 

instituições públicas; 

II - receber recursos orçamentários do poder público para o desenvolvimento de 

atividades de interesse público; 

IV - ser alternativa na oferta de serviços públicos nos casos em que não são 

proporcionados diretamente por entidades públicas estatais; 

V - oferecer de forma conjunta com órgãos públicos estatais, mediante parceria, 

serviços de interesse público, de modo a bem aproveitar recursos físicos e humanos 

existentes nas instituições comunitárias, evitar a multiplicação de estruturas e 

assegurar o bom uso dos recursos públicos. 

Art. 3º Para obter a qualificação de Comunitária, a Instituição de Educação Superior 

deve prever em seu estatuto normas que disponham sobre: 
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I - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir 

a obtenção, de forma individual ou coletiva, de privilégios, benefícios ou vantagens 

pessoais; 

II - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 

para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores 

da entidade; 

III - normas de prestação de contas a serem atendidas pela entidade, que determinarão, 

no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

b) publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do 

relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade; 

c) prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública; 

IV - participação de representantes dos docentes, estudantes e técnicos administrativos 

em órgãos colegiados acadêmicos deliberativos da instituição. 

 
O que distingue o sistema de instituições comunitárias e filantrópicas são as isenções fiscais 

que usufruem, por se caracterizarem como instituições sem fins lucrativos. Essa categorização 

também pode estar presente em IES privadas que ainda não fizeram a opção para visar fins 

lucrativos, possibilidade aberta pelas mudanças na legislação promovidas nos anos 1990. 

 
 

2.1.2. Os grandes grupos empresariais de capital aberto 
 

A presença de capital internacional no setor educacional brasileiro foi iniciada em 2005, quando 

a Laureate Education comprou um expressivo lote de ações da Universidade Anhembi 

Morumbi. Esse fato e a estreia da oferta de ações na bolsa de valores do Grupo Anhanguera 

Educacional, em 2007, marcam o princípio de uma profunda e abrangente mudança, ainda em 

andamento, no cenário da educação superior brasileiro, algo que, acredita-se, é único no mundo 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2005; G1 – ECONOMIA E NEGÓCIOS, 2007). 

Na última década, os fundos de private equity ampliaram seus investimentos no setor 

educacional e prepararam os grupos do setor para a abertura de capital. Atualmente, as IES 

privadas controlam 75% do ensino superior à distância do país – e vários grupos consolidadores 

negociam seus títulos em bolsas de valores. Foi um processo de concentração do setor 

educacional (MEC, 2018). 

O primeiro grande ciclo de fusões e aquisições no Brasil foi de 2005 a 2010, por meio da compra 

de IES e cursos de línguas estrangeiras. A partir de 2010 observa-se que, para além desses tipos 

de instituições de ensino, outros ramos e setores afins também passaram a ser negociados, tais 

como editoras, gráficas, escolas de ensino fundamental e médio, além de cursos preparatórios 

para concursos. Oportuno mencionar a busca pela diversificação dos negócios, mediante a 

ampliação do portfólio de produtos e serviços ofertados por esses grandes grupos empresariais. 
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Em 2017 (HOPER, 2018, P. 30). as maiores empresas consolidadoras que atuavam na educação 

superior brasileira eram: Kroton (principais marcas: Anhanguera, Unopar, Pitágoras), Estácio 

de Sá, Unip (não tem capital negociado no mercado acionário), Laureate (principais marcas: 

FMU, Anhembi Morumbi, UniRitter, com ações negociadas na bolsa de valores dos EUA), 

Cruzeiro do Sul Educacional (marcas: Universidade Cruzeiro do Sul, Colégio Alto Padrão, não 

tem capital negociado no mercado acionário), Ser Educacional (marcas: Uninassau e 

Univeritas), Uninove (não tem capital negociado no mercado acionário), Ânima (marcas: São 

Judas, UniBH e UNA), Unicesumar (não tem capital negociado no mercado acionário), 

Adtalem Global Education (marcas: Damasio, Ibmec, Wyden). 

Juntas, essas empresas concentravam, em 2017, cerca de 44% das matrículas no segmento 

privado da educação superior brasileira. 

De acordo com Corbucci, Kubota e Meira (2016), as mudanças estruturais no âmbito da 

educação superior privada levam a implicações em termos das relações de mercado e da política 

educacional. Os autores ressaltam que: 

 

Os objetivos da empresa transcendem a maximização do lucro, uma vez que ficam 

subordinados à maximização do valor acionário no mercado de capitais. Em outras 

palavras, a gestão dessas empresas estabelece comprometimento estreito com os 

interesses dos acionistas e cotistas, o que significa assegurar os ganhos de curto prazo. 

Além disso, e talvez o que gera maior apreensão, diz respeito ao fato de que o controle 

sobre a origem do capital (nacional ou estrangeiro) fica comprometido, já que o capital 

de risco proveniente dos fundos de ‘private equity’ e do investimento em renda 

variável (ações), ao mesmo tempo em que pulveriza a propriedade, permite a 

aquisição e a concentração societária por parte de especuladores ou de outras empresas 

educacionais estrangeiras, de modo que interfere nas decisões centrais administrativas 

por meio da compra de ações ordinárias que dão direito a voto nas assembleias de 

acionistas (CORBUCCI, KUBOTA E MEIRA, 2016, p. 16). 

 

 

Em que pese o fato de o setor privado responder por mais de 70% das matrículas em cursos de 

graduação presenciais e 94% na EaD, constata-se que houve um aumento substancial do 

financiamento público indireto (Fies e ProUni), como forma de assegurar o crescimento desse 

setor entre 2010 e 2015 (CORBUCCI, KUBOTA, MEIRA, 2016, P. 16). 

O crescimento das receitas das consolidadoras nesse período foi muito forte, gerado tanto pelo 

elevado número de matrículas com esses financiamentos públicos quanto pelas aquisições e 

fusões realizadas (MEC, 2018). 

No intuito de adequar as receitas disponíveis submetidas a elevados cortes orçamentários a 

partir de 2015, foram estabelecidos novos e mais exigentes critérios para a seleção dos novos 
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contratos. Por sua vez, a distribuição das vagas disponíveis às instituições de ensino passou a 

ser feita com base nos conceitos obtidos pelos cursos no Sistema Nacional de Avaliação de 

Cursos (Sinaes). Por fim, limitou-se em 6,41% a correção no valor dos financiamentos, como 

forma de coibir aumentos abusivos das mensalidades praticadas pelas instituições de ensino 

(MEC, 2018). 

As restrições orçamentárias que levaram ao redesenho do Fies tiveram como principal 

consequência a redução imediata da oferta de novos contratos de financiamento. De 2014 a 

2018, o número de estudantes financiados pela União caiu de 733 mil para 82 mil ao ano 

(Ibid, 2018). Não por coincidência, a evolução dos resultados apresentados pelas 

consolidadoras não avançou mais nos mesmos níveis anteriores, o que levou à adoção de 

medidas de ajuste por parte dos grandes grupos empresariais que tinham parcela significativa 

de suas receitas oriunda desse programa de financiamento público. 

Acredita-se que nos próximos anos será possível verificar a perenidade ou não desses grandes 

grupos empresariais ou mesmo eventuais mudanças da composição de seus controladores, caso 

os interesses financeiros de seus investidores não sejam atendidos com os mesmos níveis de 

resultados anteriormente verificados, possíveis graças ao abundante financiamento público ou 

às aquisições e fusões realizadas. 

 

 

 
2.2. Governança na gestão de risco corporativos 

 
O destaque dado às questões de governança corporativa e gestão de riscos corporativos nas 

últimas décadas, tem origem nos sucessivos escândalos corporativos, responsáveis por 

significativos prejuízos a investidores do mercado financeiro internacional. 

 

Mesmo com os recentes avanços das técnicas de controle e maior rigor da legislação – quando 

são deflagrados os acontecimentos envolvendo grandes prejuízos e crises de escala mundial no 

mercado financeiros e corporativo – dois aspectos, particularmente, parecem estar sempre 

presentes: o chamado “Conflito de Agência” e os eventos de “Fraudes, Falências e 

Contabilidade Criativa”, que envolvem os níveis de governança das instituições (destaque 

nosso). 
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2.2.1. O conflito de agência 

 
Na virada do século XIX muitas das grandes companhias eram dirigidas por seus proprietários 

fundadores. Mas, ao longo do século XX os processos sucessórios, o avanço das sociedades 

anônimas de capital aberto e o desenvolvimento do mercado de capitais mudaram a estrutura 

de governança nas organizações, ao passo que desloca o poder decisório das mãos de quem tem 

interesse de proprietário (principal), para as mãos dos executivos (agentes) contratados sem o 

interesse de proprietário. 

Esse modelo, característico do mercado de capitais, embute um forte potencial de conflitos de 

interesses resultante da associação de dois axiomas fundamentais sintetizados por Klein e 

Jansen-Meckling (1976): a inexistência de contrato completo e a inexistência do agente 

perfeito. Em relação ao axioma de Klein, o contrato completo, se é que algum dia existiu 

realmente, não é capaz de prever o grande número de ocorrências imprevisíveis possíveis, com 

que frequência irão acontecer, e que tipo de ação deve ser tomada para cada uma delas. Já para 

Jansen-Meckling (1976), a inexistência do agente perfeito está na natureza humana utilitarista 

e racional dos indivíduos, agentes gestores que, diante de decisões que sejam conflitantes entre 

o interesse dos acionistas e seus próprios interesses, estarão inclinados a decidirem em proveito 

próprio (ANDRADE, 2012, p.71 e 82). 

Diante de tais considerações recorre-se a Silva (2012), para quem a governança corporativa 

surgiu para superar o “conflito de agência”, decorrente da separação entre propriedade e gestão. 

A situação surge quando o proprietário (acionista) delega a um agente especializado (executivo) 

o poder de decisão sobre sua propriedade. No entanto, os interesses do gestor nem sempre 

estarão alinhados com os interesses do proprietário, resultando em conflito de agência ou 

conflito de agente-principal. 

Ainda conforme Silva (2012, p. 27), existem inúmeras definições de governança corporativa, 

mas todas apresentam coesão nos seguintes aspectos: 

1) Sistema de relações – sistema que integra as partes interessadas: proprietários, 

conselho de administração, diretoria e órgão de controle; 

2) Guardiã de direitos – sistema segundo o qual são estabelecidas as responsabilidades 

de direção e controle, de forma a assegurar os direitos das partes interessadas; 

3) Estrutura de poder – estrutura de poder que rege os mecanismos por meio dos quais 

as empresas são dirigidas e controladas; 
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4) Sistema normativo – padrões que conduzem à eficiência e crescimento, sempre 

fundamentados em princípios éticos e morais aplicados à gestão do negócio. 

A diversificação dos modelos de estrutura do mercado de capitais também fez surgir uma outra 

categoria de conflito de interesses, que se configura quando a gestão da companhia é exercida 

por uma representação dos acionistas majoritários. Nessa situação, o problema de agência muda 

de principal-agente para majoritário-minoritário. 

O Quadro 1, mostra as reações decorrentes de boas práticas de governança corporativa em 

contramedida aos conflitos de agência proprietário-gestores e majoritários-minoritários. 

 

 
Quadro 1 - Conflitos de agência proprietário-gestores e majoritários-minoritários 

 

 

Nesta linha de raciocínio, Jensen e Meckling (1976) chamam a atenção para o fato de que 

sempre haverá necessidade de se manter pessoas (agentes gestores) com autoridade para tomar 

decisões, com vistas ao atingimento dos fins propostos. Essas pessoas são selecionadas e 

recebem delegação para atuar em nome dos principais, que são as partes interessadas, 

(shareholders) – podem ser acionistas ou proprietários. 

Essa relação pressupõe alguns custos de agência, tais como os gastos de monitoramento dos 

agentes pelos principais; os gastos dos agentes para manter uma relação próxima com os 

principais; e as perdas residuais dessa relação. 
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Numa outra perspectiva, Fama e Jensen (1983:5) entendem que numa situação dessa 

complexidade a tendência é haver aumento dos problemas de controle dos processos decisórios. 

Segundo os autores, há um risco potencial de se concentrar nas mãos dos executivos a 

responsabilidade pela iniciativa de propor, decidir, implementar e monitorar as próprias 

decisões, devido ao fato de que, em caso de sucesso ou fracasso, os maiores benefícios ou 

malefícios não recaem sobre os mesmos, mas sim sobre os principais. 

 

 
2.2.2 – Grandes escândalos – fraudes, falências e contabilidade criativa 

 
As últimas décadas foram marcadas por uma séria de escândalos internacionais que abalaram 

o grau de confiança dos mercados. Falências e grandes crises financeiras devido a fraudes e 

contabilidade criativas serviram para despertar a necessidade de maior controle sobre os 

sistemas de governança nas grandes corporações. 

Assim, Silva (2012, p. 233) lembra que, no dia 2 de dezembro de 2001, a Enron, sétima maior 

empresa dos Estados Unidos e uma das maiores companhias do setor energia do mundo, com 

negócios em mais de 40 países, pediu concordata. Após 10 dias, o congresso americano iniciou 

uma análise sobre a quebra do grupo, que culminou com a constatação de uma dívida de 22 

bilhões de dólares em seu balanço. Algumas curiosidades foram percebidas depois da crise, por 

exemplo: a Enron não tinha por regra divulgar seus informes financeiros, o seu presidente, 

Kenneth Lay, era uma espécie de exemplo de gestor e a empresa não apresentava sinais de que 

enfrentava problemas. 

A Enron dispunha de uma boa imagem no mercado americano e suas ações se traduziam em 

lucros; a empresa era detentora de faturamento anual de US$ 100 bilhões e seu valor de mercado 

em janeiro de 2001 era de US$ 64 bilhões (SILVA, 2012, p. 233). 

A Arthur Andersen, uma das cinco maiores empresas de auditoria do mundo, que auditava os 

balanços da Enron, foi condenada pela corte norte-americana depois de ficar provado que havia 

autorizado a destruição de papeis referentes aos contratos de parceria em prestação de serviço, 

usados pela Enron para esconder as dívidas e inflar os lucros. A Andersen foi condenada a uma 

multa de US$ 500 mil, além de uma condenação simbólica (por se tratar de uma empresa) de 

cinco anos de prisão pela Corte Federal de Houston, já que encerrou suas atividades em agosto 

de 2002 (SILVA, 2012, p. 233). 
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O que mais chama a atenção no caso Enron é que a empresa fazia questão de divulgar o seu 

sofisticado sistema de controle interno. O eficiente processo apresentava adequação 

metodológica, com base em documentação formal, que evidenciava as premissas de níveis de 

transparência, retorno requerido e esperado; análise de probabilidade e cenários projetados; 

análise financeira. Todo o processo era revisado e assinado pelo conselho de administração e 

diretoria. Esse “eficiente” sistema garantia altos bônus aos funcionários, diretoria e conselho de 

administração. O vice-presidente executivo e também CRO (Chief Risck Officer) – diretor de 

riscos da empresa, expressava o orgulho de seu sistema de gestão de riscos corporativos: 

“Nossos modelos de análise são muito eficientes. Sabemos onde o risco está e o pior cenário. 

Assumimos riscos, mas gerenciamos com os olhos abertos. Por isso, temos sido bem- 

sucedidos”. (BARALDI, 2010, p. 182). 

Mas a Enron não estava sozinha. Em 22 de julho de 2002, a WorldCom, gigante americana das 

telecomunicações, pediu concordata tornando-se o maior caso de insolvência da história nos 

Estados Unidos. As dívidas da empresa ultrapassam US$ 30 bilhões. A revelação de fraudes no 

balanço da WorldCom se assemelha ao da Enron ao admitir ter fraudado seu balanço, 

escondendo perdas de US$ 1,2 bilhão ao contabilizar gastos de US$ 3,85 bilhões como 

investimentos. Da mesma forma que a Enron, a WorldCom foi cobiçada pelos investidores que, 

de meados de 1998 à metade de 1999, multiplicaram por seis a sua cotação. Assim como 

Kenneth Lay, CEO da Enron, Bernard Ebbers, CEO da WorldCom era também considerado um 

gênio dos negócios (SILVA, 2012, p. 234; BBC BRASIL, 2002). 

Outros escândalos: depois da WorldCom, a Xerox dos Estados Unidos admitiu em junho de 

2002 ter inflado seu faturamento em 1,9 bilhão nos cinco anos anteriores, contabilizando de 

uma única vez vendas de equipamentos que seriam pagos a longo prazo. A empresa encaminhou 

à SEC Securities and Exchange Commission (que exerce a mesma função da CVM - Comissão 

de Valores Mobiliários do Brasil) seu balanço revisado para o exercício de 2001. Em abril de 

2002, a Xerox concordou em pagar multa de US$ 10 milhões à SEC, a maior multa já paga por 

uma companhia, por ter informado erradamente o registro contábil de suas receitas (SILVA, 

2012, p. 235). 

A falência da Adelphia, sexta maior empresa de TV a cabo dos Estados unidos, como resultado 

de corrupção interna, escondeu dívidas de 2,3 bilhões. A organização concedeu ainda um 

empréstimo de US$ 13 milhões em dinheiro para John Ribas, de 77 anos, fundador e CEO, para 
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fosse construído um campo de golfe em sua residência particular, além de outros saques para 

cumprir compromissos da família. 

A Parmalat, por meio de sua “contabilidade criativa”, criou uma arquitetura de mais de 200 

subsidiárias para camuflar uma operação fraudulenta de US$17,5 bilhões desviados para o 

grupo controlador familiar (SILVA, 2012, p. 233 - 236). 

Só nos Estados Unidos, entre 1999 e 2002, a perda de preço das ações foi de US$5,6 trilhões: 

o valor de mercado das companhias listadas em bolsa, que havia subido de 3,1 trilhões em 1990, 

para US$16,7 trilhões em 1999, recuou para 11,1 trilhões em 2002. Com exceções, essa mesma 

trajetória não foi diferente nos países europeus e asiáticos (ANDRADE, 2012, p.18). 

 

 
2.2.3. Legislação e códigos de boas práticas de gestão de riscos corporativos 

 
Diante desses eventos, a sociedade civil e também as instâncias governamentais reagiram por 

meio da atualização das leis e de seus códigos de conduta com o propósito de combater e evitar 

os notados males evidenciados no comando das organizações. Tais medidas são entendidas 

como positivas por Baraldi (2010, p.1), segundo o qual o mundo empresarial se modifica e se 

ajusta aos ciclos das grandes crises, ditas cíclicas, e de grandes quebras e dos escândalos 

financeiros. Nesse particular, aprofundam-se as técnicas e as lógicas de gerenciarem os riscos 

que causam crises e perdas relevantes. De reação em reação vão brotando exemplos e 

alicerçando regras, associadas a sistemáticas de controle, que, se bem divulgadas pelo 

gerenciamento de riscos dos negócios, evoluem para estágios mais saudáveis, seguros e 

eficientes nos segmentos de indústria, mercado financeiro e de capitais. 

Nesse sentido, a promulgação da Lei Sarbanes-Oxley em 30 de julho de 2002, é uma reação 

clara do governo americano aos escândalos do mercado acionário naquele país. Esta legislação 

exige maior nível de responsabilidade dos executivos das empresas, além da implantação de 

critérios mais rígidos de fiscalização dos procedimentos contábeis. A lei determina que os 

executivos sejam responsabilizados pela adequação das demonstrações financeiras à legislação 

aplicável, sob pena de prisão e/ou pagamento de multas de até U$$ 5 milhões (SILVA, 2012, 

p.238). 

Em contraposição aos exemplos fraudulentos mencionados, a International Corporate 

Governance Network (ICGN), fundada em 1995, é uma das mais ativas instituições de alcance 

global, com objetivos específicos de difusão e aplicação efetiva dos princípios da boa 
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governança. A gestão de riscos corporativos, um dos oito princípios do seu código de 

governança, ressalta que a organização deve implementar e estabelecer controles que garantam 

a eficácia de suas políticas de gerenciamento de riscos que devem, necessariamente, observar 

os seguintes itens: 

1. Acompanhamento do mapeamento de todos os riscos em que a companhia possa 

incorrer; 

2. Proposições e acompanhamento de ações de mitigação; 

3. Disseminação interna da cultura de sensibilidade a riscos; 

4. Transparência junto aos investidores quanto à possível ocorrência de riscos e ações para 

mitigá-los. 

A ICGN é composta por membros investidores institucionais de mais de 45 países, com ativos 

globais sob sua gestão superior a US$ 26 trilhões. O objetivo principal desta organização é 

ampliar o diálogo internacional sobre as questões que envolvem a boa governança, com 

propósito de fomentar a efetividade de sua aplicação (ICGN, 2017, p.8, tradução nossa; 

ANDRADE, 2012, p. 185-186). 

No Brasil, as reações quanto à preocupação com a boa governança não são diferentes. O 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), fundado em 27 de novembro de 1995, 

passa a publicar a partir de 2007, como desdobramento de seu Código de Governança 

Corporativa, o caderno de Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRCorp), que versa sobre 

como os administradores, com destaque especial para os conselheiros de administração, podem 

desenvolver um modelo eficiente de implementação de gerenciamento de riscos a partir dos 

princípios da boa governança corporativa. O caderno apresenta ainda, de maneira instrutiva, os 

papéis dos principais agentes de governança e algumas das principais práticas recomendadas, 

trazendo subsídios para a implementação de estrutura de gerenciamento de riscos (IBGC– 

GRCorp, 2017). 

Atualmente, o IBGC hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, bem 

como integra a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino America (IGCLA) e o 

Global Network of Director Institutes (GNDI), grupo que congrega institutos relacionados à 

governança e conselho de administração ao redor do mundo (IBGC, 2019). 

A BM&FBovespa, que depois da fusão com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira 

de Títulos Privados (CETIP), em março de 2017, passou a se chamar B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), 

por meio de sua publicação: Por Dentro da B3, capítulo 11 – Risco Corporativo, Controles 
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Internos, Auditoria Interna e Compliance, traz os principais conceitos e procedimentos relativos 

às atividades de gerenciamento de riscos corporativos e controles internos. Contém também as 

normas que devem ser atendidas pela instituição em relação a diversos temas e áreas (como 

lavagem de dinheiro, cadastro, execução de operações, por exemplo). 

O documento aborda aspectos como o modelo das três linhas de defesa para gerenciamento do 

risco corporativo e controles internos e o arcabouço do Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) para o desenvolvimento de sistemas de controles 

internos. Também é tratada a base legal que rege, no Brasil, as atividades de gerenciamento de 

riscos e controles internos e o papel da auditoria interna nas organizações. 

A publicação Por Dentro da B3, contempla igualmente os principais aspectos e procedimentos 

empregados pela Bolsa em suas diferentes linhas de negócio e como esses mecanismos 

garantem a aderência aos princípios internacionais a serem observados por contrapartes 

centrais, sistemas de negociação, compensação e liquidação, e centrais depositárias, reunidos 

no documento Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI – Princípios para 

Infraestrutura dos Mercados Financeiros), publicação da Committee on Payment and Settlement 

Systems (CPSS)) e a International Organization of Securities Commissions (IOSCO), que 

regula as transações e sistema de pagamento, bem como estabelece 24 princípios a serem 

seguidos para gerenciar o risco de mercado financeiro internacional. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (2002), vinculada ao Ministério da Economia 

brasileiro, atenta a esses acontecimentos, publica em 2002, a sua Cartilha de Recomendações 

da CVM sobre Governança Corporativa. Com essa iniciativa, a CVM busca estimular o 

desenvolvimento do mercado de capitais nacional por meio da divulgação de práticas de boa 

governança corporativa. Seu objetivo é orientar em questões que podem influenciar a relação 

entre administradores, conselheiros, auditores independentes, acionistas controladores e 

acionistas minoritários. A CVM analisou a experiência de diversos países, além de relatórios 

de pesquisas e códigos de governança nacionais e internacionais. 

 
 

2.2.4. Lei Sarbanes-Oxley 

 
Alguns observadores descrevem a Lei Sarbanes-Oxley de 2002 como a peça mais significativa 

da legislação comercial nos últimos 50 anos. Eles entendem que ela muda, fundamentalmente, 

o ambiente regulador empresarial ao definir objetivos claros de restabelecer a confiabilidade no 
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mercado de capitais norte-americano, após os escândalos envolvendo grandes empresas daquele 

país (DELOITE, 2003; SANTOS, 2009). 

Oportuno reforçar que a Lei Sarbanes-Oxley torna diretores executivos e diretores financeiros, 

explicitamente, responsáveis por estabelecer, avaliar e monitorar a eficácia dos controles 

internos sobre relatórios financeiros e divulgações. A legislação busca, assim, reparar a perda 

da confiança pública nos líderes empresariais norte-americanos e enfatizar, mais uma vez, a 

importância dos padrões éticos na preparação das informações financeiras reportadas aos 

investidores. (DELOITE, 2003, p. 6; SANTOS, 2009). 

Com o intuito de regular as organizações, a lei propôs algumas normas fundamentadas nas boas 

práticas de governança corporativa (ANDRADE e ROSSETI, 2012; STEINBERG e POLIZEL, 

2013). 

 

 
Quadro 2 - Normas Estabelecidas pela Lei Sarbanes-Oxley 

 

Normas Estabelecidas pela Lei Sarbanes-Oxley 

Compliance 

 
 

(Conformidade legal) 

 
 

Sec. 406. Code of 

ethics for senior 

financial officers 

 Adoção pelas organizações de um código de ética para seus principais executivos, 

que deverá conter formas de encaminhamento de questões relacionadas a conflitos 

de interesse, divulgação de informações e cumprimento das leis e regulamentos. 

 As corporações que não adotarem a explicitação de condutas em um código de 

ética deverão explicar as razões da não adoção. 

 Uma cópia do código deverá ser entregue à Security Exchange Comission (SEC) 

e ter divulgação aberta. 

 

 
 

Accountability 

 
 

(Fidedignidade das 

informações contidas 

nos relatórios 

financeiros) 

 
Sec. 302. Corporate 

responsibility for 

financial reports. 

 O principal executivo e o diretor financeiro, respectivamente, CEO e CFO, na 

divulgação dos relatórios periódicos previstos em lei, devem certificar-se de que: 

 Revisaram os relatórios e não existem falsas declarações ou omissões de fatos 

relevantes. 

 As demonstrações financeiras revelam adequadamente a posição financeira, o 

resultado das operações e os fluxos de caixa. 

 Divulgaram aos auditores e ao comitê de auditoria todas as deficiências 

significativas que eventualmente existam nos controles internos, bem como 

quaisquer fraudes evidenciadas, ou mudanças significativas ocorridas após a 

avaliação. 

 Têm responsabilidade pelo estabelecimento de controle interno, pelo desenho 

seus processos e pela avaliação e monitoramento de sua eficácia. 

 Constituição de um comitê de auditoria para acompanhar a atuação dos auditores 

e dos números da companhia, atendendo as seguintes diretrizes: 
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  Presença de pelo menos um especialista em finanças. 

 Composto exclusivamente por membros independentes do conselho de 

administração, não integrantes da direção executiva, que, além dos valores que 

já receberam pela participação no conselho, não receberão quaisquer outro a 

título de pagamento pelo aconselhamento ou consultoria prestada ao comitê. 

 Responsável pela aprovação prévia dos serviços de auditoria. 

 Divulgação, por relatórios periódicos, dos resultados de seus trabalhos. 

 

 
 

Disclosure 

 
 

(Transparência) 

 
 

Sec. 401 (a) (i) 

accuracy of financial 

reports. 

 Detentores de informações privilegiadas deverão seguir as exigências da lei no 

caso de mudança em suas participações acionárias. 

 Redução de prazos para o caso de insiders comuniquem à SEC qualquer 

renegociação envolvendo valores mobiliários da companhia. 

 Quaisquer informações complementares aos relatórios exigidos pela lei, relativas 

às condições financeiras e operacionais da companhia, deverão ser divulgadas 

com rapidez. 

 Contingências não incluídas no balanço patrimonial devem ser divulgadas. 

 A SEC poderá expedir regras, exigindo a divulgação em tempo real de quaisquer 

informações relevantes não contabilizadas off balance sheet que impactam os 

negócios e os resultados corporativos. 

 

 

 

 

 

 
Fairness 

(Senso de justiça) 

 
Sec. 402. Enhanced 

conflict of interest 

provisions 

 A remuneração do executivo principal deverá ser aprovada pelo conselho de 

administração. 

 Aprovação pelos acionistas dos planos de stock options. 

 Vedação de empréstimos pessoais a diretores executivos. Devolução de bônus e 

de lucros distribuídos no caso de a companhia retificar demonstrações financeiras 

em decorrência de descumprimento relevante das normas estabelecidas pela SEC. 

Vedação de quaisquer formas de anistia aos empréstimos antes concedidos e não 

liquidados. 

 Restrições sobre negociações durante o período de troca de administradores de 

fundos de investimentos. 

 Definição de penas historicamente inusitadas para fraudes. As multas podem 

chegar a 5 milhões e a prisão de 20 anos. Entende-se por fraudes corporativas a 

alteração, destruição, mutilação, ocultação e falsificação de informações ou 

documentos, com a intenção de impedir, obstruir ou influenciar o conhecimento e 

análise do desempenho e da situação dos negócios e da gestão. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, adaptado de (ANDRADE e ROSSETI, 2012, SARBANES-OXLEY ACT OF, 

2002, tradução nossa) 

 

Certos termos relacionados com os controles internos surgiram com frequência durante a 

discussão da Lei Sarbanes-Oxley e das regulamentações da SEC. A definição de controles 

internos mais amplamente aceita foi desenvolvida pelo Committee of Sponsoring Organizations 
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of the Treadway Commission (COSO): “... um processo, efetuado pelo Conselho de 

Administração, pela administração ou por outras pessoas da companhia, que visa fornecer 

segurança razoável quanto à possibilidade de atingir objetivos nas seguintes categorias: 

 Eficácia e eficiência das operações; 

 Confiabilidade dos relatórios financeiros; 

 Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis”. 

 
A SEC propôs definir controles internos e procedimentos para a emissão de relatórios 

financeiros como “controles relativos à preparação de demonstrações financeiras para fins 

externos que são apresentados de maneira apropriada e em conformidade com os princípios 

contábeis nacionais”. 

Espera-se que uma forte estrutura de controles internos ajude a manter a companhia na direção 

do crescimento e da lucratividade; que esteja preparada para o exame minucioso de seu auditor 

independente, da SEC e de outros órgãos reguladores; obtenha confiança dos investidores pela 

governança corporativa, conhecida pela qualidade e integridade de seus relatórios financeiros. 

Para atingir os objetivos previstos pela Lei Sarbanes-Oxley muitas companhias norte- 

americanas constroem a estrutura de controles internos segundo as recomendações do COSO. 

No entanto, várias estruturas para a avaliação dos controles internos estão disponíveis. Entre as 

mais proeminentes, encontramos (DELOITE, 2003, p. 14): 

1. COSO – Estrutura Integrada de Controles Internos. Desenvolvida pelo Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission e patrocinada pela AICPA, FEI 

e IIA entre outros, COSO é a estrutura dominante nos Estados Unidos. As diretrizes 

foram publicadas em 1991, com revisões antecipadas e atualizações posteriores. 

Acredita-se que esta será a estrutura escolhida pela grande maioria das companhias de 

capital aberto sediada nos EUA; 

2. CoCo – Modelo de Controles. Desenvolvido pelo Criteria of Control Committee of 

Canadian Institute of Chartered Accountants, o CoCo concentra-se nos valores 

comportamentais como a base fundamental para os controles internos de uma 

companhia e não na estrutura e nos procedimentos de controle; 

3. Turnbull Report – Controles Internos: Diretrizes para Diretores sobre o Código 

Combinado. Desenvolvido pelo Committee on Corporate Governance of the Institute of 

Chartered Accountants in England & Wales, em parceria com a London Stock 

Exchange, o guia foi publicado em 1999. O Turnbull exige que as companhias 
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identifiquem, avaliem e administrem seus riscos significativos e avaliem a eficácia do 

sistema de controles internos relacionado. 

4. ACC – Australian Criteria of Control: Emitido em 1998 pelo Institute of Internal 

Auditors – Austrália, o ACC enfatiza a competência da administração e dos funcionários 

para desenvolver e operar a estrutura de controles internos. Trata-se de um controle 

independente, que inclui atributos como atitudes, comportamentos e competência, e é 

promovido como o enfoque mais compensador em termos de custo para os controles 

internos. 

5. King Report – Expedido pelo King Committee on Corporate Governance em 1994, 

promove padrões gerais para governança corporativa na África do Sul. O King Report 

ultrapassa os aspectos financeiros e reguladores usuais da governança corporativa, 

direcionando questões sociais, éticas e ambientais. 

Acredita-se que as recomendações do COSO surgirão como a estrutura mais utilizada com 

maior frequência pelos registrantes (empresas com obrigatoriedade de publicação de 

informações). 

 
 

2.3. Modelos de gestão e normatização 

 
Os principais modelos e normativas de gerenciamento de riscos corporativos desenvolvidos nos 

últimos anos são praticamente unânimes quanto à necessidade de estabelecimento de estrutura 

apropriada para alojar as atividades que conduzirão o processo de gerenciamento de riscos nas 

organizações. 

Segundo Heyel (1979, p. 108, tradução nossa), o gerenciamento de risco é ramo da 

administração responsável por: 

1) Preservar a manutenção dos ativos em operação a fim de evitar a sua inutilização por 

desgaste ou acidente; 

2) Salvaguardar a continuidade operacional da empresa em face de uma possível perda 

acidental que poderia reduzir ou impedir a realização de seus ganhos em potencial; 

3) Controlar os riscos por meio de aquisição de recursos e mecanismos de segurança, a fim 

de evitar perdas além das proporções aceitáveis; 

4) Planejar e supervisionar o tratamento dado aos riscos corporativos: i. e., seguros, 

sistemas de controle, transferência, etc.; 
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5) Adotar o plano de contingência quando a perda ocorrer, de forma a controlar a perda 

nas proporções previstas e aceitáveis; 

6) Realizar análise crítica pós-perda, para identificar a possibilidade de reduzir perdas 

futuras. 

O principal guia de referência mundial da atualidade, o COSO – ERM (Guia COSO de 

Gerenciamento de Riscos Corporativos), em sua última revisão/2017, traz uma revolucionária 

reestruturação à medida que passa a considerar a “Gestão do Risco Corporativo” a partir da 

formulação das “estratégias” e não mais pelo foco dos “Controles Internos” (COSO, 2019, 

tradução nossa). 

Um dos integrantes da comissão que cuidou da revisão do ERM do COSO, Dennis Chesley, 

explicou em palestra exclusiva para os conselheiros certificados IBGC (CCI), realizada no dia 

21/03/2018, na sede do instituto, as novidades do modelo: 

Queremos que o ERM se torne mais relevante para os negócios e não uma pesada 

estrutura de compliance sobre todos na empresa. O processo de elaboração foi 

exaustivo, foram visitadas mais de mil empresas em 11 países, nos cinco continentes. 

Com esse vasto campo de pesquisa, pretendíamos cumprir as três diretrizes do 

conselho do Coso para o projeto: que fosse o framework mais global já elaborado e 

que servisse para diversas realidades econômicas; que analisasse o panorama atual 

dos processos de gerenciamento de riscos para apontar o futuro dessa disciplina; e 

que, sem perder a complexidade da questão, conseguisse ser compreensível para quem 

precisa utilizá-lo nas empresas. Outra questão que a equipe de elaboração da revisão 

buscou atingir foi que o gerenciamento de riscos conseguisse ser integrado à estratégia 

das companhias. É preciso definir quem é “pai” na relação entre os controles internos 

e o ERM. Se o processo for estruturado pensando no controle interno, teremos uma 

lógica compliance de cumprir o que é necessário para evitar futuros problemas, mas, 

se o processo for estruturado pela gestão de risco, você deve analisar desde a estratégia 

até a operacionalização das ações onde existem esses riscos e qual o apetite da 

organização para eles. 

 

 
Além do guia COSO também apresentamos neste trabalho o guia do IBGC – GRCorp – 

Gerenciamento de Riscos Corporativos, bem como o que preconiza a Norma ABNT NBR ISO 

31000:2018 Gestão de Riscos - Diretrizes. 

 
 

2.3.1. Enterprise Risk Management ERM - COSO 

 
O COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comitê 

das Organizações Patrocinadoras do Treadway, em alusão ao seu primeiro presidente, James C. 

Treadway). Foi criado em 1985 nos Estados Unidos, por meio de uma iniciativa independente 

do setor privado, para estudar as causas da ocorrência de fraudes em relatórios 
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financeiros/contábeis. Durante aqueles anos desenvolveu recomendações para empresas 

públicas, para a SEC, outros reguladores, e para instituições educacionais (FORTINUX, 2018). 

O COSO é patrocinado conjuntamente por cinco grandes associações profissionais sediadas nos 

Estados Unidos: a American Accounting Association (AAA), o Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA), o Financial Executives International (FEI), o 

Institute of Internal Auditors (IIA) e a Associação Nacional de Contabilistas (atual Instituto de 

Contadores Gerenciais [IMA]). Instituições independentes entre si que incluem representantes 

da indústria, contabilidade pública, empresas de investimento e a Bolsa de Valores de Nova 

York (COSO, 2019). 

O objetivo do COSO é fornecer uma liderança de pensamento que lide com três assuntos inter- 

relacionados: gerenciamento de risco empresarial (ERM), controle interno e dissuasão de 

fraude. Na sua versão mais atual o “COSO – Enterprise Risk Management Framework: 

Integrating with Strategy and Performance”, destaca a importância de considerar o risco no 

processo de definição da estratégia e no desempenho da sua condução (COSO, 2019). 

A primeira parte da publicação oferece uma perspectiva sobre os atuais conceitos e termos 

aplicados ao gerenciamento de riscos corporativos. A segunda parte, a estrutura, é organizada 

em cinco componentes de fácil entendimento que acomodam diferentes pontos de vista e 

estruturas operacionais, além de aprimorar estratégias e tomada de decisões. Em suma, esta 

atualização (COSO 2017, p III): 

 Fornece maior percepção sobre o valor do gerenciamento de riscos corporativos ao 

definir e executar a estratégia; 

 Melhora o alinhamento entre desempenho e gerenciamento de riscos corporativos para 

aperfeiçoar o estabelecimento de metas de desempenho e entender o impacto do risco 

no desempenho; 

 Aceita as expectativas de governança e supervisão; 

 Reconhece as operações e a globalização dos mercados, bem como a necessidade de 

aplicar uma abordagem comum, embora personalizada, entre as localidades; 

 Apresenta novas maneiras de ver o risco, de estabelecer e alcançar objetivos, no 

contexto de maior complexidade de negócios; 

 Expande os relatórios para atender às expectativas de maior transparência das partes 

interessadas; 
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 Acomoda tecnologias em evolução e a proliferação de dados e análises no apoio à 

tomada de decisões; 

 Define os principais termos, componentes e princípios para todos os níveis de 

gerenciamento envolvidos na criação, implementação e condução de práticas de 

gerenciamento de riscos corporativos. 

A nova estrutura requer dos conselhos um papel de supervisão mais ativo no apoio e na criação 

e manutenção de valor para a organização. Essas atribuições incluem diretrizes de governança 

e cultura; estratégia e definição de objetivos; desempenho; informação, comunicações e 

relatórios; e a análise crítica e revisão de práticas para melhorar o desempenho da entidade. 

O papel de supervisão de risco do conselho pode incluir, mas não está limitado a: 

 

 Revisar, desafiar e apoiar a administração em: 

 Proposta de estratégia e apetite de risco; 

 Alinhamento de estratégia e objetivos de negócios com a missão, visão e os 

valores fundamentais da entidade; 

 Decisões de negócios significativas, incluindo aquisições e fusões, alocações de 

capital, financiamento e decisões relacionadas a dividendos; 

 Resposta a flutuações significativas no desempenho da entidade ou na visão de 

risco do portfólio; 

 Monitoramento a possíveis desvios em relação aos valores da instituição. 

 Aprovar incentivos de gestão e remuneração. 

 Participar de relações com investidores e partes interessadas. 

 
Além disso, essa nova estrutura propõe examinar certos aspectos com mais profundidade e 

clareza, fornecendo uma visão mais ampla sobre os elos entre estratégia, risco e desempenho, 

nos seguintes aspectos (COSO, 2017, p. 3): 

 Conecta de forma mais clara o gerenciamento de riscos corporativos com uma 

infinidade de expectativas das partes interessadas; 

 Posiciona o risco no contexto do desempenho de uma organização, e não como o assunto 

de um exercício isolado; 

 Permite que as organizações antecipem melhor os riscos para que possam se prevenir, 

entendendo que a mudança cria oportunidades, e não simplesmente bloqueiam o 

potencial de crises. 
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É importante considerar que o gerenciamento de risco não é atribuição exclusiva do gestor de 

riscos. Faz-se necessário ter evidências de que o gerenciamento de riscos está sendo 

considerado na seleção das estratégias e como o apetite aos riscos podem influenciar os 

resultados. A cultura inibe ou permite o risco responsável? Que lente a gerência usa para 

monitorar a cultura de risco e como tem se comportado? À medida que as coisas mudam - e as 

coisas vão mudar, estejam ou não no radar da entidade –, como o conselho pode confiar em 

uma resposta apropriada e oportuna da administração (COSO, 2017, p. 3)? 

Todas as organizações precisam definir a estratégia e ajustá-la periodicamente, sempre atentas 

às oportunidades de criação de valor e aos desafios que ocorrerão em busca desse valor. Para 

fazer isso elas precisam da melhor estrutura possível para otimizar a estratégia e o desempenho. 

É aí que entra em cena o gerenciamento de riscos corporativos. Organizações que integram o 

gerenciamento de riscos corporativos em toda a entidade podem obter muitos benefícios, 

incluindo, mas não limitados a (COSO, 2017, p. 3): 

 Aumentar o leque de oportunidades: considerando todas as possibilidades - aspectos 

positivos e negativos do risco -, a gestão pode identificar novas oportunidades e desafios 

únicos associados às oportunidades atuais; 

 Identificar e gerenciar o risco em toda a entidade: de maneira geral a organização 

enfrenta uma série de riscos que podem afetar todos os seus departamentos. Às vezes, 

um risco pode se originar em uma parte da entidade, mas impactar uma subdivisão 

diferente. Consequentemente, a gerência identifica e administra esses riscos em toda a 

entidade para sustentar e melhorar o desempenho; 

 Aumentar os resultados positivos e a vantagem e reduzir as surpresas negativas: o 

gerenciamento de riscos permite que as entidades melhorem sua capacidade de 

identifica-los e estabeleçam respostas adequadas, reduzindo surpresas e custos ou 

perdas relacionadas, enquanto lucram com desenvolvimentos vantajosos; 

 Reduzindo a variabilidade do desempenho: para alguns, o desafio é menor com 

surpresas e perdas e maior com a variabilidade no desempenho. A realização antecipada 

ou além das expectativas pode causar tanta preocupação quanto a falta de agendamento 

e expectativas. O gerenciamento de riscos corporativos permite às organizações antever 

os riscos que afetariam o desempenho e permitir que implementem as ações necessárias 

para minimizar a interrupção e maximizar as oportunidades; 

 Melhorando a implantação de recursos: todo risco pode ser considerado uma 

solicitação de recursos. A obtenção de informações robustas sobre riscos permite que a 
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administração, diante de recursos limitados, avalie as necessidades gerais de recursos, 

priorize a implantação de recursos e melhore a alocação destes; 

 Melhorar a resiliência corporativa: a viabilidade de médio e longo prazo de uma 

entidade depende de sua capacidade de antecipar e responder às mudanças, não apenas 

para sobreviver, mas também para evoluir e prosperar. Isso é, em parte, permitido pelo 

gerenciamento eficaz de riscos corporativos e se torna cada vez mais importante à 

medida que o ritmo da mudança acelera e aumenta a complexidade do negócio. 

Esses benefícios chamam atenção para o fato de que o risco não deve ser visto apenas como 

uma restrição potencial ou desafio para estabelecer e executar uma estratégia. Em vez disso, a 

mudança subjacente ao risco e as respostas organizacionais a ele geram oportunidades 

estratégicas e capacidades diferenciadoras (COSO, 2017, p. 3-4). 

O gerenciamento de riscos corporativos pode ser usado por organizações de qualquer porte. Se 

uma organização tem missão, estratégia e objetivos - e a necessidade de tomar decisões que 

considerem totalmente o risco -, então o gerenciamento de riscos corporativos pode ser 

aplicado. Pode e deve ser usado por todos os tipos de organização, de pequenas empresas a 

organizações sociais baseadas na comunidade, a agências governamentais, e principalmente, 

nas grandes corporações (COSO, 2017, p. 3-4). 

Selecionar estratégias é saber fazer escolhas e aceitar trade-offs (situação em que há conflito de 

escolha). Portanto, faz sentido aplicar o gerenciamento de riscos corporativos à estratégia, já 

que essa é a melhor abordagem para desvendar a arte e a ciência de fazer escolhas a partir de 

informações fidedignas. Muito embora o risco seja uma consideração presente em muitos 

processos de definição de estratégia, na maioria das vezes ele deverá ser avaliado para as 

estratégias já existentes. A publicação destaca uma indagação importante: temos uma estratégia 

em vigor? O que poderia afetar de forma relevante a viabilidade de nossa estratégia (COSO, 

2017, p. 4)? 

No entanto, o risco para a estratégia escolhida é apenas um aspecto a ser considerado. Como 

essa estrutura enfatiza, há dois aspectos adicionais no gerenciamento de riscos corporativos que 

podem ter um efeito muito maior sobre o valor de uma entidade: a possibilidade de a estratégia 

não estar alinhada e as implicações da estratégia escolhida (COSO, 2017, p. 4). 

A primeira delas, a possibilidade de a estratégia não estar alinhada com a missão, a visão e os 

valores centrais de uma organização, é fundamental para as decisões subjacentes à seleção de 

tática ou plano de ação. Toda entidade tem missão, visão e valores fundamentais que definem 
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o que ela pretende alcançar e como ela deseja conduzir os negócios. Algumas organizações são 

céticas sobre realmente abraçar suas credenciais corporativas. Mas a missão, a visão e os valores 

fundamentais demonstraram ser importantes - e são mais relevantes quando se trata de gerenciar 

riscos e permanecer resiliente durante os períodos de mudança (COSO, 2017, p. 4). 

O outro aspecto adicional são as implicações da estratégia escolhida. Quando a administração 

desenvolve uma estratégia e trabalha a partir de alternativas com a diretoria, ela toma decisões 

sobre os trade-offs inerentes à tática. Assim, cada estratégia alternativa tem seu próprio perfil 

de risco - essas são as implicações decorrentes do estratagema. A gerência de riscos e a diretoria 

precisam determinar se a estratégia funciona em conjunto com o apetite de risco da organização 

e como ela ajudará a organização a estabelecer objetivos e, por fim, alocar recursos de maneira 

eficiente (COSO, 2017, p. 4). 

Como se vê, o gerenciamento de riscos corporativos envolve tanto a compreensão das 

implicações da estratégia quanto a possibilidade de tal tática não estar alinhada, pois trata da 

gestão de riscos para definir objetivos. A figura 1 abaixo ilustra essas considerações no contexto 

da missão, visão, valores centrais e como deve atuar um direcionador da direção e do 

desempenho geral de uma entidade (COSO, 2017, p. 4). 

Figura 1 – Necessidade de considerar a Missão, Visão e Valores na formulação ou 

avaliação das estratégias, como forma de potencializar o desempenho da organização 

(tradução nossa). 

 

Fonte: COSO, Enterprise Risk Management, 2017 

 

O gerenciamento de riscos corporativos, como costuma ser praticado, ajudou muitas 

organizações a identificar, avaliar e gerenciar riscos da estratégia. Mas as causas mais 

significativas de destruição de valor estão embutidas na possibilidade de a estratégia não apoiar 

a missão e a visão da entidade e as implicações da estratégia (COSO, 2017, p. 4). 
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O modelo de ERM do COSO ficou conhecido por ser condensado em um cubo que mostra 

como diversos elementos deveriam se relacionar. Mas, na nova edição na Figura 2, o diagrama 

explicativo mudou. Agora, o framework é representado por uma espiral dupla, tal qual as 

moléculas de DNA. As duas colunas são formadas por cinco grandes temas: cultura e 

governança; estratégia e objetivo; performance; avaliação e revisão; e informação, 

comunicação e reporte. A questão-chave passa a ser a integração. Abaixo desses temas, são 

distribuídos 20 princípios que devem nortear o gerenciamento de riscos (IBGC, 2018). 

 

 
Figura 2 – Estrutura de Gerenciamento de Risco – COSO – (Framework COSO) 

 
 

Fonte: COSO, Enterprise Risk Management, 2017 

 

 

 
O Framework em si é um conjunto de princípios organizados em cinco componentes inter- 

relacionados (COSO, 2017, p. 5): 

1. Governança e cultura: a governança define o tom da organização, reforçando a 

importância e estabelecendo responsabilidades de supervisão para o gerenciamento de 

riscos corporativos. A cultura diz respeito a valores éticos, comportamentos desejados 

e compreensão do risco na entidade; 

2. Estratégia e definição de objetivos: estratégia e definição de objetivos trabalham 

juntos no processo de planejamento estratégico. Um apetite ao risco é estabelecido e 

alinhado com a estratégia; os objetivos de negócios colocam a estratégia em prática 

enquanto servem de base para identificar, avaliar e responder aos riscos; 

3. Desempenho: os riscos que podem afetar o alcance da estratégia e os objetivos de 

negócios precisam ser identificados e avaliados. Esses riscos são priorizados por grau 
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de impacto no contexto do apetite ao risco. Em seguida, a organização seleciona 

respostas ao risco e obtém uma visão do portfólio da quantidade de risco que assumiu. 

Os resultados desse processo são reportados aos principais stakeholders de risco. 

4. Analisar criticamente e revisar: ao analisar criticamente o desempenho da entidade, 

uma organização pode considerar o quão bem os componentes de gerenciamento de 

risco da empresa estão funcionando ao longo do tempo e quais revisões são necessárias; 

5. Informação, comunicação e relatórios: o gerenciamento de riscos corporativos requer 

um processo contínuo de obtenção e compartilhamento de informações necessárias, 

tanto de fontes internas quanto externas, que fluem no organograma empresarial para 

cima, para baixo e por toda a organização. 

Os cinco componentes do framework atualizado são suportados por um conjunto de princípios 

que cobrem desde a governança até o monitoramento. A figura 3 mostra como esses 20 

princípios estão associados os componentes do framework, os quais se traduzem em práticas 

que podem ser aplicadas de diferentes maneiras para diferentes organizações, 

independentemente do tamanho, tipo ou setor. A adesão a esses princípios pode fornecer à 

administração e ao conselho uma expectativa razoável de que a organização entende e se esforça 

para gerenciar os riscos associados à sua estratégia e aos objetivos de negócios (COSO, 2017, 

p. 7). 

 
Figura 3 – Componentes do Framework e princípios relacionados 

 

 
 

Fonte: COSO ERM, (2017) 
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Quadro 3 – Componentes do Framework COSO e princípios relacionados 
 

Componente Governança e Cultura 

1. Exercícios de supervisão 
de riscos da diretoria 

O Conselho supervisiona a estratégia e apoia a administração na obtenção de 
objetivos estratégicos e de negócios. 

2. Estabelece estruturas 
operacionais 

A organização estabelece estruturas operacionais na busca de objetivos 
estratégicos e de negócios. 

3. Cultura define o 
comportamento 

A organização define os comportamentos que caracterizam a cultura da 
entidade 

4. Demonstra 

Compromisso com os 

Valores Essenciais 

A organização demonstra um compromisso com os valores centrais da 

entidade. 

5. Atrai, desenvolve e 

retém pessoas 
capacitadas 

A organização está comprometida em construir capital humano em 

alinhamento com a estratégia e os objetivos de negócios. 

Componente Estratégia e Definição de Objetivos 

6. Analisa o contexto de 
negócios 

A organização considera os efeitos potenciais do contexto de negócios no 
perfil de risco. 

7. Define o apetite ao risco 
A organização define o apetite ao risco no contexto da criação, preservação e 
obtenção de valor. 

8. Avalia estratégias 
alternativas 

A organização define o apetite ao risco no contexto da criação, preservação e 
obtenção de valor. 

9. Formula objetivos de 
negócios 

A organização considera o risco ao estabelecer os objetivos de negócios em 
vários níveis que alinham e suportam a estratégia. 

Componente Desempenho 

10. Identifica risco 
A organização identifica o risco que afeta o desempenho da estratégia e os 
objetivos de negócios. 

11. Avalia a gravidade do 
risco 

A organização avalia a gravidade do risco. 

12. Prioriza os riscos 
A organização prioriza os riscos como base para selecionar as respostas aos 
riscos. 

13. Seleciona as respostas 
dos riscos 

A organização identifica e seleciona as respostas aos riscos. 

14. Desenvolve a visão do 

portfólio 
A organização desenvolve e avalia uma visão de risco do portfólio. 

Componente Reavaliar e Revisar 

15. Avalia mudanças 
substanciais 

A organização identifica e avalia as mudanças que podem afetar 
substancialmente a estratégia e os objetivos de negócios. 

16. Reavalia e revisa riscos e 

desempenho 

A organização reavalia o desempenho e, se necessário, revisa a consideração 

aos riscos. 

17. Melhoria o 

gerenciamento de riscos 
corporativos 

A organização busca melhorar o gerenciamento de riscos corporativos. 

Componente Informação, Comunicação e Relatórios 

18. Aproveita os sistemas de 
Informação 

A organização aproveita os sistemas de informações e tecnologia da entidade 
para dar suporte ao gerenciamento de riscos corporativos. 

19. Comunica informações 
de risco 

A organização usa canais de comunicação para dar suporte ao gerenciamento 
de riscos corporativos. 

20. Relatórios sobre risco, 
cultura e desempenho 

A organização informa sobre risco, cultura e desempenho em vários níveis e 
em toda a entidade. 

Fonte: Elaborado pelo Autor – Dados COSO (2017, p. 7 e 10, tradução nossa). 

 

Não há dúvida de que as organizações continuarão a enfrentar um futuro cheio de volatilidade, 

complexidade e ambiguidade. O gerenciamento de riscos corporativos será uma parte 

importante de como uma organização gerencia e prospera nesses tempos. Independentemente 
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do tipo e tamanho da empresa, as estratégias precisam permanecer fiéis à sua missão. E todas 

as organizações precisam exibir características que impulsionem uma resposta eficaz à 

mudança, incluindo a tomada de decisões ágil, a capacidade de responder de maneira coesa e a 

capacidade adaptativa de girar e reposicionar, mantendo altos níveis de confiança entre as partes 

interessadas. 

Ao antevermos o futuro, constatamos várias tendências que afetarão o gerenciamento de riscos 

corporativos. Destacamos quatro delas (COSO, 2017, p. 7): 

 
• Lidar com a proliferação de dados: na situação em que mais e mais dados se tornam 

disponíveis e aumentam a medida e a velocidade com que novos dados podem ser 

analisados, o gerenciamento de riscos corporativos precisará se adaptar. Os dados virão 

de dentro e de fora da entidade e serão estruturados de novas maneiras. Ferramentas 

avançadas de análise e visualização de dados evoluirão serão muito úteis na 

compreensão do risco e do seu impacto - positivo e negativo; 

• Alavancando inteligência artificial e automação: muitas pessoas percebem que 

entramos na era de processos automatizados e inteligência artificial. Independentemente 

das crenças individuais, é importante que as práticas de gerenciamento de riscos 

corporativos considerem o impacto dessas e das futuras tecnologias e aproveitem suas 

capacidades. Relacionamentos, tendências e padrões anteriormente irreconhecíveis 

podem ser descobertos, fornecendo uma fonte rica de informações críticas para o 

gerenciamento de riscos; 

• Gerenciamento do custo de gestão de riscos: uma preocupação frequente expressa por 

muitos executivos de negócios é o custo do gerenciamento de riscos, processos de 

conformidade e atividades de controle em comparação com o valor ganho. À medida 

que as práticas de gerenciamento de riscos corporativos evoluírem será importante que 

as atividades que abrangem riscos, conformidade, controle e até mesmo governança 

sejam coordenadas de maneira eficiente para proporcionar o máximo benefício para a 

organização. Isso pode representar uma das melhores oportunidades para o 

gerenciamento de riscos corporativos para redefinir sua importância para a organização; 

• Criação de organizações mais fortes: à medida que as organizações se tornarem 

melhores na integração do gerenciamento de riscos corporativos com a estratégia e o 

desempenho, oportunidades para fortalecer a resiliência se apresentarão. Conhecendo 

os riscos que terão maior impacto sobre a empresa, o gerenciamento de riscos 
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corporativos deverá ser empregado para ajudar a fortalecer o seu sistema de gestão. Isso 

abrirá novas oportunidades. 

 
Dito de outra forma, o gerenciamento de riscos corporativos precisará mudar e se adaptar ao 

futuro para fornecer consistentemente os benefícios descritos neste Framework. Com o foco 

certo, os bons resultados derivados do gerenciamento de riscos corporativos superam em muito 

os investimentos e proporcionam às organizações confiança em sua capacidade de lidar com o 

futuro (COSO, 2017, p. 7-8, tradução nossa). 

 

 
 

2.3.2. ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de riscos – Diretrizes 

 
A Norma ABNT ISO 31.000:2018 é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e 

redação, à ISO 31000:2018, que foi elaborada pelo Technical Committee Risk Management 

(ISO/TC 262), conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005 (NBR ISO 31000, 2018, p. iv). 

A norma é apresentada como um documento para uso por pessoas que criam e protegem valor 

nas organizações, gerenciam riscos, tomam decisões, estabelecem e alcançam objetivos, 

consequentemente melhorando o desempenho, compreendendo os seguintes pontos (ABNT 

NBR ISO 31000, 2018, p. iv): 

 Gerenciar riscos é iterativo e auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias, 

no alcance de objetivos e na tomada de decisões fundamentadas; 

 Gerenciar riscos é parte da governança e liderança, além de ser fundamental para a 

maneira como a organização é gerenciada em todos os níveis. Isto contribui para a 

melhoria dos sistemas de gestão; 

 Gerenciar riscos é parte de todas as atividades associadas de uma organização e inclui 

interação com as partes interessadas; 

 Gerenciar riscos considera os contextos externo e interno da organização, incluindo o 

comportamento humano e os fatores culturais. 

 
Para gerenciar risco, a ABNT NBR ISO 31000:2018, pressupõe o relacionamento harmônico 

entre três componentes chaves: princípios, estrutura e processo. Figura 3 a seguir (NBR ISO 

31000, 2018, p. v). 
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Figura 3 – Princípios, estrutura e processos 
 

Fonte: ABNT NBR ISO 31000 (2018) 

 

 

O componente “Princípios” corresponde aos fundamentos para gerenciar riscos e convém que 

sejam considerados quando se estabelecerem a estrutura e os processos de gestão de risco da 

organização. É importante que os princípios possibilitem à organização gerenciar os efeitos da 

incerteza nos seus objetivos (NBR ISO 31000, 2018, p. 2-4). 

Figura 4 – Princípios 
 

 
 

Fonte: ABNT NBR ISO 31000 (2018, p. 3 e 4): 
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Os elementos para uma gestão de riscos eficaz do componente Princípios têm como cerne a 

Criação e proteção de valor, os quais se traduzem nas características do Quadro 4, a seguir: 

 
 

Quadro 4 – Criação de Valor 
 

Criação de Valor 

Integrada A gestão de riscos é parte integrante de todas atividades organizacionais. 

Estruturada e abrangente 
Uma abordagem estruturada e abrangente para a gestão de riscos contribui para 

resultados consistentes e comparáveis. 

 
Personalizada 

A estrutura e o processo de gestão de riscos são personalizados e proporcionais 

aos contextos externos e internos da organização relacionados aos seus 

objetivos. 

 
Inclusiva 

O envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas possibilita que 

seus conhecimentos, ponto de vista e percepções sejam considerados. Isto 

resulta em melhor conscientização e gestão de risco fundamentada. 

 

Dinâmica 

Riscos podem emergir, mudar ou desaparecer à medida que os contextos 

externos e internos de uma organização mudem. A gestão de risco antecipa, 

detecta e responde a estas mudanças e eventos de maneira apropriada e 

oportuna. 

 

Melhor informação 

disponível 

As entradas para a gestão de riscos são baseadas em informações históricas e 

atuais, bem como em expectativas futuras. A gestão de riscos explicitamente 

leva em consideração quaisquer limitações e incertezas associadas a essas 

informações e expectativas. Convém que a informação seja oportuna, clara e 

disponível para as partes interessadas pertinentes. 

Fatores humanos e culturais 
O comportamento humano e a cultura influenciam significativamente todos os 

aspectos da gestão de riscos em cada nível e estágio. 

Melhoria contínua 
A gestão de riscos é melhorada continuamente por meio do aprendizado e 

experiência. 

Fonte: Elaborado pelo Autor – Dados ABNT NBR ISO 31000 (2018, p. 3 e 4): 

 

 

O componente “Estrutura” na gestão de riscos tem a função de apoiar a organização na 

integração com a governança em todas as atividades da empresa, incluindo a tomada de decisão. 

Isto requer apoio das partes interessadas, em particular da alta direção. O desenvolvimento da 

estrutura engloba integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria da gestão de 

riscos e tem como ponto central a “liderança e comprometimento”, conforme demonstrado na 

Figura 5 a seguir (NBR ISO 31000, 2018, p. 4 a 9): 
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Figura 5 – Estrutura 
 

 

 
Fonte: ABNT NBR ISO 31000 (2018, p. 4): 

 

 

A Liderança e o comprometimento estão no âmago da estrutura. Por ser uma atribuição dos 

níveis de direção e supervisão, esses componentes têm a responsabilidade de assegurar que a 

gestão de risco esteja integrada em todas os demais níveis da organização. Como parte dessas 

atribuições deve personalizar e implementar todos os componentes da estrutura, emitir uma 

declaração ou política que estabeleça um plano de ação da gestão de riscos, assegurar que os 

recursos necessários sejam alocados para gerenciar riscos; atribuir autoridades, 

responsabilidades e prestação de contas “accountability” nos níveis apropriados dentro da 

organização (NBR ISO 31000, 2018, p. 5). 
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Quadro 5 – Liderança e comprometimento 
 

 
Liderança e Comprometimento 

 

 

 
Integração 

Integrar a gestão de riscos em uma organização é um processo dinâmico e 

iterativo, e convém que seja personalizado para as necessidades e cultura da 

organização. 

 
É aconselhável que a gestão de riscos seja uma parte, e não separada, do 

propósito organizacional, governança, liderança e comprometimento, 

estratégia, objetivos e operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concepção 

Ao conceber a estrutura para gerenciar riscos, é conveniente que a organização 

examine e entenda seus contextos externo e interno. 

 
Contexto externo – Fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, regulatórios, 

financeiros, tecnológicos, econômicos e ambientais, em âmbito internacional, 

nacional, regional ou local; relações e compromissos contratuais; 

complexidade das redes de relacionamento e dependências. 

 
Contexto interno – Visão, missão e valores; governança, estrutura 

organizacional, papéis e responsabilizações; estratégia, objetivos e políticas; 

cultura da organização; normas, diretrizes e modelos adotados pela 

organização; 

 
Ao conceber a estrutura a alta direção e os órgãos de supervisão devem 

promover o comprometimento com a gestão de riscos, podendo incluir, mas 

não estar limitado a: 

 
 Atribuir papéis, autoridades e responsabilidades; 

 Alocar recurso: pessoas habilitadas, experientes e de competência 

comprovada; 

 Processos, métodos e ferramentas da organização a serem usados na gestão 

de riscos; 

 Sistemas de gestão da informação e do conhecimento; 

 Treinamento e desenvolvimento profissional. 

 Comunicação e consulta que reflitam as expectativas das partes 

interessadas, onde for pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 
Implementação 

Convém que a organização implemente a estrutura de gestão de riscos por meio 

de: 

 
 Desenvolvimento de um plano apropriado, incluindo prazos e recursos; 

 Identificação de onde, quando e como diferentes tipos de decisões são 

tomadas pela organização, e por quem; 

 Modificação dos processos de tomada de decisão aplicáveis, onde 

necessário; 

 Garantia de que os arranjos da organização para gerenciar riscos sejam 

claramente compreendidos e praticados. 

 
Adequadamente concebida e implementada, a estrutura de gestão de riscos 

assegurará que o processo de gestão de riscos é parte de todas as atividades da 

organização, incluindo a tomada de decisão, e que as mudanças nos contextos 

externo e interno serão adequadamente capturadas. 
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Avaliação 

Para avaliar a eficácia da estrutura de gestão de riscos, convém que a 

organização: 

 
 Mensure periodicamente o desempenho da estrutura de gestão de riscos 

em relação ao seu propósito, planos de implementação, indicadores e 

comportamento esperado; 

 
 Determine se permanece adequada para apoiar o alcance dos objetivos 

definidos. 

 É importante que a organização monitore e adapte continuamente a 

estrutura de gestão de riscos para abordar as mudanças externas e internas. 

Ao fazer isso, a organização pode melhorar seu valor. 

 

 

 

 

Melhoria 

Convém que organização melhore continuamente a adequação, suficiência e 

eficácia da estrutura de gestão de riscos e a forma como o processo de gestão 

de riscos é integrado. 

 
À medida que lacunas ou oportunidades de melhoria pertinentes são 

identificadas, convém que a organização desenvolva planos e tarefas e os 

atribua àqueles responsabilizados pela implementação. 

 

Uma vez implementadas, tais melhorias devem contribuir para o 

aprimoramento da gestão de riscos. 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor – Dados ABNT NBR ISO 31000 (2018, p. 5-9): 

 

 

Segundo a ABNT NBR ISO 9000 (2015) (Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e 

vocabulário), processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

utilizam entradas para entregar um resultado pretendido, chamado de saída, produto ou serviço, 

dependendo do contexto da referência. As entradas para um processo são geralmente saídas de 

outros processos e as saídas de um processo são geralmente as entradas para outros processos. 

Processos em uma organização são geralmente planejados e realizados sob condições 

controladas para agregar valor. 

Para a ABNT NBR ISO 31000 (2018), o processo de gestão de riscos ilustrado na Figura 6 

envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de 

comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, 

análise crítica, registro e relato de riscos. Oportuno ressaltar a necessidade da interação eficiente 

das atividades descritas no processo de gestão de risco descrito na figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Processo 
 

 
 

Fonte: ABNT NBR ISO 31000 (2018, p. 9) 

 

 

Ao se considerar a definição de processo da ABNT NBR ISO 9000 (2015), a saída desse 

“processo de gestão de riscos” deverá ser uma “Gestão de Riscos Corporativa” eficiente e 

eficaz que atenda aos requisitos das partes interessadas da organização ABNT NBR ISO 9000 

(2015, p.17). 

 
Quadro 6 – Processo de gestão de risco 

 

Processo de Gestão de Risco 

 

 

 

 

 

 

Comunicação e consulta 

O propósito da comunicação e consulta é auxiliar as partes interessadas 

pertinentes na compreensão do risco, na base sobre a qual decisões são tomadas 

e nas razões pelas quais ações específicas são requeridas. A comunicação busca 

promover a conscientização e o entendimento do risco, enquanto a consulta 

envolve obter retorno e informação para auxiliar a tomada de decisão. 

 
Comunicação e consulta visam a: 

 Reunir diferentes áreas de especialização para cada etapa do processo de 

gestão de riscos; 

 Assegurar que pontos de vista diferentes sejam considerados 

apropriadamente ao se definirem critérios de risco e ao se avaliarem esses 

riscos; 

 Fornecer informações suficientes para facilitar a supervisão dos riscos e a 

tomada de decisão; 

 Construir um senso de inclusão e propriedade entre os afetados pelo risco 
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Escopo, contexto e critérios 

O propósito do estabelecimento do escopo, contexto e critérios é personalizar 

o processo de gestão de riscos, permitindo avaliação de riscos eficaz e um 

consequente tratamento apropriado. 

 
 Definindo o escopo – Como o processo de gestão de riscos pode ser 

aplicado em diferentes níveis (por exemplo, estratégico, operacional, 

programa, projeto ou outras atividades), é importante ser claro sobre o 

escopo em consideração, os objetivos pertinentes a serem considerados e 

o seu alinhamento aos objetivos organizacionais. 

 
 Contextos externo e interno – Os contextos externo e interno são o 

ambiente no qual a organização procura definir e alcançar seus objetivos. 

Convém que o contexto do processo de gestão de riscos seja estabelecido 

a partir da compreensão dos ambientes externo e interno no qual a 

organização opera, e torna-se necessário que reflita o ambiente específico 

da atividade ao qual o processo de gestão de riscos é aplicado; 

 
 Definindo critérios de risco – Convém que a organização especifique a 

quantidade e o tipo de risco que pode ou não assumir em relação aos 

objetivos, estabelecendo critérios para avaliar a significância do risco para 

apoiar os processos de tomada de decisão, levando em consideração as 

obrigações legais e os requisitos das partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Processo de avaliação de 

riscos 

Convém que o processo de avaliação de riscos seja conduzido de forma 

sistemática, iterativa e colaborativa, com base no conhecimento e nos pontos 

de vista das partes interessadas. Deve-se usar a melhor informação disponível, 

complementada por investigação adicional, quando necessário. 

 
 Identificação de riscos 

O propósito da identificação de riscos é encontrar, reconhecer e descrever tais 

riscos que possam impedir que uma organização alcance seus objetivos. 

É importante que os seguintes fatores e o relacionamento entre estes fatores 

sejam considerados: 

 Fontes tangíveis e intangíveis de risco; 

 Causas e eventos; 

 Ameaças e oportunidades; 

 Vulnerabilidades e capacidades; 

 Mudanças nos contextos externo e interno; 

 Indicadores de riscos emergentes; 

 Natureza e valor dos ativos e recursos; 

 Consequências e seus impactos nos objetivos; 

 Limitações de conhecimento e de confiabilidade da informação; 

 Fatores temporais; 

 Vieses, hipóteses e crenças dos envolvidos. 

 
Entende-se como relevante que a organização identifique os riscos, 

independentemente de suas fontes estarem ou não sob seu controle. Deve-se 

considerar igualmente que pode haver mais de um tipo de resultado, o que pode 

resultar em uma variedade de consequências tangíveis ou intangíveis. 

 
 Análise de riscos 

A análise de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas, fontes de 

risco, consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e sua eficácia. 
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 Um evento pode ter múltiplas causas e consequências e pode afetar múltiplos 

objetivos. 

A análise de riscos deve levar em conta fatores como: 

 A probabilidade de eventos e consequências; 

 A natureza e magnitude das consequências; 

 Complexidade e conectividade; 

 Fatores temporais e volatilidade; 

 A eficácia dos controles existentes; 

 Sensibilidade e níveis de confiança. 

 
A análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação desses riscos, para 

decisões como, por exemplo, se elas necessitam ser tratadas e de que maneira, 

 
 Avaliação de riscos 

O propósito da avaliação de riscos é apoiar decisões, razão pela qual ela 

envolve a comparação dos resultados da análise de riscos com os critérios de 

risco estabelecidos para determinar onde uma ação adicional é necessária. Isto 

pode levar a uma decisão de: 

 Fazer mais nada; 

 Considerar as opções de tratamento de riscos; 

 Realizar análises adicionais para melhor compreender o risco; 

 Manter os controles existentes; 

 Reconsiderar os objetivos. 

 

Sugere-se que o resultado da avaliação de riscos seja registrado, comunicado e 

então validado nos níveis apropriados da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamento de riscos 

O propósito do tratamento de riscos é selecionar e implementar opções para 

abordar riscos. 

O tratamento de riscos envolve um processo iterativo de: 

 Formular e selecionar opções para tratamento deles; 

 Planejar e implementar o tratamento do risco; 

 Avaliar a eficácia deste tratamento; 

 Decidir se o risco remanescente é aceitável; 

 Se não for aceitável, realizar tratamento adicional. 

 
 Seleção de opções de tratamento de riscos 

Envolve balancear os benefícios potenciais derivados em relação ao alcance 

dos objetivos, face aos custos, esforço ou desvantagens da implementação. 

As opções para tratar o risco podem envolver um ou mais dos seguintes itens: 

 Evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que 

dá origem ao risco; 

 Assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma 

oportunidade; 

 Remover a fonte de risco; 

 Mudar a probabilidade; 

 Mudar as consequências; 

 Compartilhar o risco (por exemplo, por meio de contratos, compra de 

seguros); 

 Reter o risco (manter o risco no nível atual de impacto e 

probabilidade) por decisão fundamentada. 
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 A justificativa para o tratamento de riscos é mais ampla do que apenas 

considerações econômicas e convém que leve em consideração todas as 

obrigações da organização. 

Embora igualmente eficazes, alguns tratamentos de riscos podem ser mais 

aceitáveis para algumas partes interessadas do que para outras. 

Ainda que cuidadosamente concebido e implementado, o tratamento de riscos 

pode não produzir os resultados esperados, assim como produzir consequências 

não pretendidas. Monitoramento e análise crítica precisam ser parte integrante 

da implementação do tratamento de riscos, para assegurar que as diferentes 

formas de tratamento se tornem e permaneçam eficazes. 

O tratamento desses riscos também pode introduzir novos riscos que precisem 

ser gerenciados. 

Se não houver opções de tratamento disponíveis ou se as opções de tratamento 

não modificarem suficientemente o risco, sugere-se que este seja registrado e 

mantido sob análise crítica contínua. 

Convém que os tomadores de decisão e outras partes interessadas estejam 

conscientes da natureza e extensão do risco remanescente após o tratamento de 

riscos. Convém que o risco remanescente seja documentado e submetido a 

monitoramento, análise crítica e, onde apropriado, receba tratamento adicional. 

 
 Preparando e implementando planos de tratamento de riscos 

O propósito dos planos de tratamento de riscos é especificar como as opções de 

tratamento escolhidas serão implementadas de maneira que os arranjos sejam 

compreendidos pelos envolvidos e, de igual maneira, que o progresso em 

relação ao plano possa ser monitorado. 

Convém que as informações fornecidas no plano de tratamento incluam: 

 A justificativa para a seleção das opções de tratamento, incluindo os 

benefícios a serem obtidos; 

 Aqueles que são responsabilizáveis e responsáveis por aprovar e 

implementar o plano; 

 As ações propostas; 

 Os recursos requeridos, incluindo contingências; 

 As medidas de desempenho; 

 As restrições; 

 Os relatos e monitoramento requeridos; 

 Quando se espera que ações sejam tomadas e concluídas. 

 
Monitoramento e análise 

crítica 

O propósito do monitoramento e análise crítica é assegurar e melhorar a 

qualidade e eficácia da concepção, implementação e resultados do processo. 

Assim, convém que o monitoramento contínuo e a análise crítica periódica do 

processo  de  gestão  de  riscos  e  seus  resultados  sejam  parte  planejada  do 

processo de gestão de riscos, com responsabilidades claramente estabelecidas. 

 

 

 

 
 

Registro e relato 

Convém que o processo de gestão de riscos e seus resultados sejam 

documentados e relatados por meio de mecanismos apropriados. 

O registro e o relato visam: 

 Comunicar atividades e resultados de gestão de riscos em toda a 

organização; 

 Fornecer informações para a tomada de decisão; 

 Melhorar as atividades de gestão de riscos; 

 Auxiliar a interação com as partes interessadas, incluindo aquelas com 

responsabilidade e com responsabilização por atividades de gestão de 

riscos. 
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 O relato é parte integrante da governança da organização e convém que melhore 

a qualidade do diálogo com as partes interessadas e apoie a alta direção e os 

órgãos de supervisão a cumprirem suas responsabilidades. 

Os fatores a considerar para o relato incluem, mas não estão limitados a: 

 Diferentes partes interessadas e suas necessidades específicas de 

informação e requisitos; 

 Custo, frequência e pontualidade do relato; 

 Método de relato; 

 Pertinência da informação para os objetivos organizacionais e para a 

tomada de decisão. 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor – Dados ABNT NBR ISO 31000 (2018, p. 9 a 16): 

 

 

 

2.3.3. IBGC – GRCorp Gerenciamento de Riscos Corporativos 

 
O guia IBGC-GrCorp, seguindo uma tendência dos demais códigos de referência, notadamente 

o COSO e Norma ISO 31000, apresenta uma versão menos prescritiva que a edição anterior de 

2007. A semelhança do guia do COSO, altera o foco da gestão de risco a partir da metodologia 

de tratamento de riscos, para os níveis de governança e da estratégia (IBGC-GrCorp, 2017, p. 

10 e 11). 

Assim como o IBGC, essas organizações (ISO e Coso) perceberam a complexidade a 

que as organizações estão sujeitas, as mudanças ocorridas ao longo do tempo e o 

surgimento de novos riscos. Portanto, torna-se crucial o reforço e a consciência de 

gerenciamento riscos corporativos nos conselhos de administração (IBGC-GrCorp, 

2017, p. 10). 

 

As atividades de gerenciamento de riscos corporativos (GRCorp) têm o propósito de contribuir 

para a longevidade da organização e para a consecução de seus objetivos estatutários e 

estratégicos. Para que isso se torne possível é necessário que as organizações disponham de 

uma estrutura de gerenciamento de riscos e de governança corporativa, ainda que mínima em 

organizações menos maduras e de menor capacidade financeira (IBGC-GrCorp, 2017, p. 12). 

De acordo com a 5a edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa/IGGC 

(2015, p. 17), o IBGC argumenta que os agentes de governança têm responsabilidade em 

assegurar que toda a organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, 

refletidos em políticas, procedimentos e normas internas, bem como com as leis e os 

dispositivos regulatórios a que esteja submetida. Nesse sentido, é importante que os 

conselheiros possuam conhecimento sobre o tema, para que possam efetivamente identificar, 

priorizar e garantir a gestão eficaz da exposição da organização aos diversos riscos relacionados 

ao seu negócio. 
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O conselho de administração deve adotar uma atitude proativa, requerendo informações 

baseadas no modelo de GRCorp. Isto se tornará possível à medida que os conselheiros consigam 

avaliar os modelos, estruturas, processos, ferramentas e indicadores utilizados (IBGC-GrCorp, 

2017, p. 12). 

O gerenciamento de riscos corporativos GRCorp pode ser entendido como um sistema 

intrínseco ao planejamento estratégico de negócios, composto por processos contínuos e 

estruturados – desenhados para identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos 

da organização – e por uma estrutura de governança corporativa – responsável por manter esse 

sistema vivo e em funcionamento. Trata-se, portanto, de um modelo integrado para conduzir o 

apetite à tomada de riscos no ambiente de negócios, a fim de alcançar os objetivos definidos 

(IBGC-GrCorp, 2017, p. 15). 

O guia não define um método específico, mas esclarece que uma das metodologias geralmente 

aceitas sugerem algumas etapas: 

Classificação ou categorização dos riscos - Etapa que estabelece uma matriz de riscos, que 

considera a origem dos eventos (interna, externa ou estratégica) e os divide em diversas classes 

e tipos; 

Avaliação dos riscos - busca determinar o grau de exposição da empresa ao risco (dado pela 

probabilidade de ocorrência e impacto do evento); 

Mensuração – voltada a estimar a quantificação das perdas; 

 
Tratamento dado aos riscos - implica na tomada de uma decisão para evitar ou aceitar os 

riscos. A opção por aceitá-los leva a algumas alternativas, tais como reter, reduzir, compartilhar 

ou explorar tal risco. Quando decide reter o risco, a empresa o assume no nível atual de 

severidade (impacto e probabilidade). Quando decide reduzir o grau de severidade toma 

medidas para minimizar ou mitigar sua probabilidade de ocorrência e o seu impacto. Já o 

compartilhamento refere-se aos casos em que o risco é repassado parcialmente ou dividido com 

terceiros. A exploração significa, por fim, o uso das competências da organização para obter 

resultados com a exposição no nível atual. 

Monitoramento - envolve o constante acompanhamento, por parte do conselho e da diretoria, 

da eficácia e adequação do processo. 

Comunicação dos riscos – esta etapa contribui para que o ambiente corporativo reflita os 

valores e a cultura de riscos desejada pela organização. 
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O apetite ao risco (tratamento dado aos riscos) está associado ao nível do risco que a 

organização está disposta a aceitar na busca e na realização de sua missão. Ele deve ser 

estabelecido pelo conselho de administração (CA) ou pelos sócios, caso a organização não 

possua conselho, levando em conta o melhor interesse da empresa, além de servir como ponto 

de referência para a fixação de estratégias e para a escolha dos objetivos relacionados a essas 

estratégias. A partir desse apetite, configura-se o perfil de riscos da empresa (IBGC-GrCorp, 

2017, p. 16). 

O GRCorp promove a transparência, ao explicitar os principais riscos do negócio e a forma 

como eles são tratados. Os investidores passam a contar com mais subsídios para avaliar se vale 

a pena empregar o capital naquela empresa (ou qual o retorno esperado para tanto). Outras 

partes interessadas, como a comunidade, o governo e os funcionários, também se beneficiam 

direta ou indiretamente de um sistema de GRCorp robusto e bem estruturado, posto que na 

medida em que a empresa gera valor pela assunção de riscos, seus resultados são menos 

voláteis, e o sistema contribui para a viabilidade da organização, levando em conta as dimensões 

econômico-financeira, ambiental, social e reputacional (IBGC-GrCorp, 2017, p. 16). 

Além disso, há uma melhoria na governança corporativa em decorrência dos processos 

inerentes ao gerenciamento de riscos, como o aumento da prestação de contas, da 

responsabilidade corporativa e do envolvimento dos diversos níveis de decisão da organização, 

como o conselho de administração (IBGC-GrCorp, 2017, p. 17). 

Governança corporativa e gerenciamento de riscos 

 
Do ponto de vista operacional podemos dizer que o gerenciamento de riscos integra a 

governança de uma empresa, pois o risco precisa ser identificado, medido, tratado e monitorado 

– e essas informações alimentam o processo de tomada de decisão por parte de diferentes 

agentes, sejam os sócios, o conselho de administração, a diretoria, assim como as demais partes 

interessadas identificadas no planejamento estratégico. Dessa forma, o GRCorp traz vantagens 

na estrutura de governança das organizações, como o aumento da transparência e da prestação 

de contas, o fortalecimento dos controles internos e maior comprometimento com a 

responsabilidade corporativa. (IBGC-GrCorp, 2017, p. 22). 

As principais reflexões a serem discutidas pelo CA e pela diretoria para a construção do modelo 

de governança de GRCorp incluem: 

 O que pode comprometer o cumprimento das estratégias e metas? 
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 Onde estão as maiores oportunidades, ameaças e incertezas? 

 Quais são os principais riscos? 

 Quais os riscos a explorar? 

 Qual a percepção desses riscos? 

 Qual a exposição desses riscos? Existe diferença entre percepção e exposição desses 

riscos? 

 Como a organização responde aos riscos? 

 Existem informações confiáveis para tomada de decisões? 

 O que é feito para assegurar que os riscos estejam em um nível aceitável de acordo com 

o apetite a riscos aprovado? 

 Os executivos e gestores têm consciência da importância do processo de gestão de 

riscos? 

 A organização tem as competências necessárias para gerir riscos assumidos? 

 Quem identifica e monitora ativamente os riscos da organização? 

 Que padrões, ferramentas e metodologias são utilizados? 

 

O guia não se aprofunda nos temas acima relacionados, mas propõe que cada uma das questões 

deve ser entendida como um instrumento não exaustivo para reflexão do conselho de 

administração. As respostas a elas servirão de base para a avaliação do modelo atual ou para a 

criação do modelo de GRCorp mais apropriado para a organização (IBGC-GrCorp, 2017, p. 

23). 

 
Governança e cultura de GRCorp 

 
A governança do GRCorp define o tom, reforça a importância e estabelece as responsabilidades 

pelo GRCorp. A cultura, por sua vez, se refere aos valores éticos, aos comportamentos 

desejados e ao entendimento de risco na organização. A cultura está refletida no processo de 

tomada de decisão e ampara o cumprimento da missão e da visão da organização. Uma cultura 

de consciência dos riscos enfatiza a importância do GRCorp e incentiva o fluxo transparente 

das informações de riscos com uma atitude de conhecimento, prestação de contas e melhoria 

contínua. A cultura de riscos de uma organização influencia a forma como ela identifica, aceita 

e faz o gerenciamento de riscos. (IBGC-GrCorp, 2017, p. 24). 
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Papéis e atribuições do modelo de governança de GRCorp nas três linhas de defesa 

 
O modelo de governança de GRCorp é mais efetivo quando os objetivos de gestão de riscos são 

integrados às metas para premiação de desempenho com o acompanhamento de indicadores- 

chave que ponderam o desempenho e riscos assumidos. Ele não pode ser atribuição de apenas 

uma área ou uma pessoa, mas deve ser executado por todas as unidades e pessoas dentro da 

organização que tenham responsabilidade de integrar e orientar os vários esforços de gestão de 

riscos, interagindo com a administração (IBGC-GrCorp, 2017, p. 24). 

As funções de GRCorp devem ser descritas, formalizadas, aprovadas e divulgadas na política 

de GRCorp de abrangência corporativa. Esta deve representar o conjunto de princípios, ações, 

papéis e responsabilidades necessários à identificação, avaliação, resposta e monitoramento dos 

riscos aos quais a empresa está exposta (IBGC-GrCorp, 2017, p. 24). 

Três documentos podem constituir o arcabouço para a comunicação das práticas de GRCorp: 

 
 

1) Política de gestão de riscos, divulgada para o mercado (a exemplo das divulgações da 

política de negociação de títulos mobiliários, ou da política de transações com partes 

relacionadas); 

 
2) Norma de gestão de riscos (ou documento equivalente), de divulgação interna, que 

estabelece procedimentos na tomada de riscos, responsabilidades, inclusive de relato, 

prestação de contas, segregação de funções, fronteiras de atuação, e o sistema geral de 

governança da gestão de riscos; e 

 
3) Código de conduta, de divulgação interna e externa, cujo objetivo é promover 

princípios éticos e refletir a identidade e a cultura da organização, complementando as 

obrigações legais e regulamentares. 

 
Os processos e atividades que envolvem o GRCorp, bem como o seu monitoramento, devem 

ser exercidos pelas três linhas de defesa, conforme detalhado na Figura 7. Esse modelo é uma 

referência fiel do guia COSO. Nele, cada uma dessas três linhas desempenha um papel distinto 

dentro da estrutura mais ampla de governança da organização (IBGC-GrCorp 2017, Pg. 25). 
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1ª Linha de defesa – realizada pelos gestores das unidades e responsáveis diretos pelos 

processos: contempla as funções que gerenciam e têm a responsabilidade sobre os riscos; 

2ª Linha de defesa – realizada pelos gestores corporativos de GRCorp, de conformidade ou de 

outras práticas de controle, por exemplo, e que contempla as funções que monitoram a visão 

integrada dos riscos; 

3ª Linha de defesa – realizada pela auditoria interna: fornece avaliações independentes por 

meio do acompanhamento dos controles internos. 

 
 

Figura 7 – Linhas de defesa da função GRCorp 
 
 

 

Fonte: IBGC-GrCorp, (2017, p. 12) 

 

 

O modelo da governança de GRCorp pressupõe a existência de interação entre todos os níveis 

da organização, incluindo o CA e seus comitês, o conselho fiscal, a diretoria e os agentes da 

primeira, segunda e terceira linhas de defesa. 

 
 

Agentes do modelo de governança de GRCorp 

 
O Quadro 7 apresenta os agentes do modelo de governança, representados pelos órgãos de 

governança, agentes de defesa e agentes externos, os quais possuem responsabilidade e 

autoridades para a garantia da eficácia do GrCorp. 
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Quadro 7 – Agentes do modelo de governança de GRCorp 
 

Agentes do modelo de governança de GRCorp 

Agente Órgão / Instância Responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgãos de 

governança 

 

 

 

 
 

Conselho de 

administração 

Cabe ao CA avaliar se o desempenho da organização está de 

acordo com o apetite e a tolerância a riscos estabelecidos. 

Durante suas reuniões, o CA deve dedicar tempo para tratar da 

análise da matriz de riscos e do sistema de controles internos. 

O CA tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da 

organização. 

Cabe ao CA refletir sobre o estágio de maturidade de GRCorp em 

que a companhia se encontra e desenvolver, com a diretoria, uma 

visão de futuro sobre o estágio que a organização deve alcançar. 

 

 

 

 

 
Conselho fiscal 

O conselho fiscal tem a responsabilidade de verificar se a 

organização está em conformidade com as normas internas, com 

as leis e os dispositivos regulatórios. 

Os conselheiros fiscais devem abster-se de orientar ou direcionar 

qualquer atividade da organização. 

Eles podem contribuir sobre temas de gestão de riscos, fazendo 

constar de suas atas ou seu parecer informações que julgarem 

úteis ao processo de gestão de riscos para ser encaminhado à 

assembleia geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comitê de auditoria 

O comitê de auditoria assessora o CA no controle sobre a 

qualidade das demonstrações financeiras e controles internos, 

visando a confiabilidade e integridade das informações para 

proteger a organização e todas as partes interessadas. 

 
O comitê de auditoria tem por objetivo: 

 
 Supervisionar a qualidade e a integridade dos relatórios 

financeiros; 

 Supervisionar a aderência às normas legais, estatutárias e 

regulatórias; 

 Supervisionar a adequação dos processos relativos ao 

gerenciamento de riscos e ao sistema de controles internos, 

em linha com as diretrizes estabelecidas pelo CA; 

 Supervisionar as atividades dos auditores internos e 

independentes. 

 

 

Comitê executivo de 

gestão de riscos 

corporativos 

A existência de um comitê executivo específico de GRCorp não 

se trata de exigência regulatória, mas está alinhada às melhores 

práticas de gestão de riscos e controles internos. 

 

Sugere-se que o comitê executivo de riscos seja coordenado pelo 

diretor-presidente e tenha como membros o diretor financeiro, os 

diretores operacionais, a auditoria interna, assessores e outros 

responsáveis pelas áreas envolvidas com riscos. 
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As principais responsabilidades desse comitê executivo são: 

 

 Aplicar e executar as ações relativas a riscos segundo os 

princípios, políticas e estratégias de GRCorp da organização; 

 Avaliar no âmbito da gestão e sugerir alterações, quando 

necessária, a estratégia de GRCorp, para deliberação do CA. 

 

Monitorar e desenvolver ações relativas a: 

 

a) Principais riscos a que a organização está exposta (por 

tipo de risco e/ou negócio) e o impacto deles no perfil 

dos riscos à organização; 

b) Desenvolver e aperfeiçoar indicadores-chave de riscos e 

controles internos para monitoria e gestão de riscos; 

c) Discutir e escolher estratégias de mitigação de riscos, 

avaliando alternativas recomendadas; 

d) Calcular impactos e probabilidades; 

e) Auxiliar o processo decisório da diretoria, sobretudo nos 

casos mais difíceis e complexos, integrando o processo 

de análise e cálculo de riscos nas decisões colegiadas ou 

das unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diretoria 

A diretoria é diretamente responsável por todas as atividades de 

uma organização, inclusive pelo GRCorp e pelas atividades de 

controle. 

 
Em qualquer empresa, o diretor-presidente é o depositário final 

da responsabilidade pelo modelo de GRCorp e pelo sistema de 

controles internos. 

 
Um dos aspectos mais importantes dessa responsabilidade é 

prover os recursos necessários para assegurar a efetividade do 

modelo de GRCorp. 

 
O diretor-presidente geralmente cumpre com as suas 

atribuições: 

 
Fornecendo liderança e direcionamento aos altos executivos; 

 
Reunindo-se periodicamente com os diretores responsáveis pelas 

principais áreas funcionais – vendas, marketing, produção, 

finanças, recursos humanos – para revisar suas responsabilidades 

quanto à forma como administram riscos. 

 
O diretor-presidente adquire conhecimento dos riscos inerentes 

às operações, às respostas a risco e às melhorias de controles 

necessárias, bem como à condição das iniciativas em andamento. 
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  Os gestores das unidades e os responsáveis diretos pelos 

processos são encarregados da gestão dos riscos relativos aos 

objetivos de suas unidades e/ou dos processos. 

  
Primeira linha de 

defesa (gestores de 

unidades 

responsáveis diretos 

pelos processos) 

Essas pessoas entendem os objetivos estratégicos e alinham os 

objetivos operacionais aos objetivos estratégicos, certificando-se 

de que a sua aplicação esteja consistente com o perfil e o apetite 

a riscos. 

 
Nesse sentido, a responsabilidade flui em cascata, e cada 

executivo efetivamente preside sua área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agentes de defesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Segunda linha de 

defesa – GRCorp 

Esse grupo é responsável por fixar as políticas e metodologias – 

além de ter um papel importante de monitoramento do 

desempenho – do modelo de GRCorp. Os papéis e 

responsabilidades desse agente incluem, entre outros: 

 
 Ser o defensor /“apoiador” do GRCorp na empresa (desde os 

níveis estratégicos aos operacionais); 

 Prover política, estrutura e metodologia às unidades de 

negócio para identificar, analisar e efetivamente gerenciar 

seus riscos visando ao cumprimento dos objetivos; 

 Facilitar o desafio e direcionar as atividades de GRCorp, sem 

que isso implique a posição de responsável pelo 

gerenciamento corporativo de riscos; 

 Garantir que a política e a estratégia de GRCorp definidas 

pelo conselho estejam operando efetivamente para atingir os 

objetivos da empresa; 

 Identificar questões atuais e emergentes; 

 Identificar mudanças no apetite ao risco implícito da 

organização; 

 Auxiliar a gerência a desenvolver processos e controles para 

gerenciar riscos; 

 Direcionar os problemas identificados aos responsáveis por 

saná-los; 

 Prestar contas ao CA ou aos comitês de assessoramento que 

tratam dos temas de riscos, se houver. 

  A auditoria interna é parte dos sistemas de monitoramento do 

GRCorp e de controles internos. 

  
Terceira linha de 

defesa (auditoria 

interna) 

A auditoria interna não tem a responsabilidade primária do 

GRCorp – essa tarefa é de responsabilidade do diretor-presidente 

e dos profissionais que ele designar –, mas é fundamental para 

verificar a efetividade das políticas e normas estabelecidas. 



54 
 

 
 

  Cabe à auditoria interna: 

 Avaliar a confiança das informações, revisar a efetividade e 

a eficiência das operações, salvaguardar os ativos 

assegurando o cumprimento das leis, regulamentos e 

contratos; 

 Examinar o sistema de controles internos provendo à alta 

direção uma avaliação sobre a sua efetividade; 

 Assessorar o diretor-presidente e o CA, por meio do comitê 

de auditoria, monitorando, examinando, avaliando, 

informando e recomendando melhorias de adequação no 

ambiente interno e efetividade no processo de GRCorp. 

 O principal executivo de auditoria só deve ser selecionado e 

demitido com o consentimento do CA ou do comitê de 

auditoria. 

 Os auditores internos também têm papel fundamental em 

auxiliar as áreas operacionais a compreender os controles, as 

normas e as políticas estabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agentes externos 

 

 

 

 
Auditoria 

independente 

Os auditores externos possibilitam à diretoria e ao CA uma visão 

independente e objetiva, que pode contribuir para que a 

organização realize os seus objetivos de comunicação externa de 

informações financeiras. 

 

São responsáveis por formar uma opinião sobre as demonstrações 

contábeis com base na avaliação de conclusões obtidas de 

evidências de auditoria. Nesse sentido, deve expressar essa 

opinião por meio de relatório escrito de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade (ver NBC TA 700). 

 

 

Órgãos reguladores 

Os órgãos reguladores influenciam diretamente a liberdade 

econômica e a esfera de atuação da organização pela imposição 

de normas e condutas e por sanções pelo descumprimento de tais 

normas, ou seja, regulam o ambiente de negócio com o qual a 

empresa está envolvida. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor – Dados (IBGC-GrCorp, 2017, p. 26-32). 

 

 

Nível de maturidade 

 
O GrCorp propõe os seguintes níveis de maturidade em relação ao estágio de gerenciamento de 

riscos corporativos: 

1. Inicial, 

2. Fragmentado, 

3. Definido, 

4. Consolidado e 

5. Otimizado. 



55 
 

 

Existem distintas alternativas para a construção da governança de GRCorp e para chegar ao 

nível de maturidade desejado. Cada organização deverá desenhar aquela mais adequada ao seu 

perfil de negócio, cultura organizacional, modelo de gestão e nível desejado de maturidade em 

relação às suas práticas de GRCorp. 

Dessa forma, podemos destacar que o nível de maturidade em GRCorp em uma organização é 

definido pelos seguintes aspectos: 

• As ações adotadas para alcançar suas metas e objetivos em relação ao GRCorp e ao 

sistema de controles internos; 

• O nível de esforço (tempo e investimento) empreendido para alcançar essas metas e 

objetivos; 

• Os resultados obtidos, assim como a eficácia e a eficiência das práticas implementadas; 

• O nível de envolvimento dos profissionais em relação a essas práticas; 

• O nível de entendimento da maturidade da organização, assim como das oportunidades 

de melhorias. 

Em última instância, a maturidade representa a compreensão da posição atual da empresa e 

deve determinar seus objetivos, além dos métodos e meios empregados para alcançá-los (IBGC- 

GrCorp, 2017, p. 33). 

 
Mensurando a maturidade 

 
A mensuração do estágio de maturidade do GRCorp é de fundamental importância, uma vez 

que organização pode usar essas medidas para estimular as equipes a alcançarem novos estágios 

de maturidade do GRCorp. 

Para essa mensuração, é necessário que as organizações avaliem a atual capacidade em relação 

às práticas de GRCorp e que compreendam como e por que devem aperfeiçoá-las. Essa 

avaliação permitirá que as organizações possam documentar, comunicar e programar melhorias 

no seu modelo. 
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Modelo Conceitual de Implementação de GRCorp 

 
Segundo o IBGC – GrCorp (2017, p. 40), não existe uma única forma de implementar o 

GRCorp, nem uma única estrutura adequada para tal. O modelo escolhido depende da cultura 

da empresa, da complexidade e da natureza do negócio. No entanto, o guia apresenta uma 

proposta baseada em quatro passos: 

 
 

Passo 1 – Identificar e classificar os riscos 

 
Trata-se da definição do conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar 

(positiva ou negativamente) os objetivos estratégicos da organização. Apesar dessa nova edição 

de 2017 não optar por um tipo de classificação de riscos, ela aconselha o desenho de uma matriz 

que considere a origem dos eventos internos e externos à organização, bem como leva em conta 

a natureza dos riscos e sua tipificação, que na edição do GRCorp 2007, foram definidos em 

riscos estratégicos, riscos operacionais e riscos financeiros (IBGC-GrCorp, 2017, p. 40); IBGC- 

GrCorp (2007 p. 16): 

 Riscos estratégicos: os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão da alta 

administração e podem gerar perda substancial no valor econômico da organização. Os 

riscos decorrentes da má gestão empresarial muitas vezes resultam em fraudes 

relevantes nas demonstrações financeiras. Exemplos: falhas na antecipação ou reação 

ao movimento dos concorrentes causadas por fusões e aquisições; diminuição de 

demanda do mercado por produtos e serviços da empresa causada por obsolescência em 

função de desenvolvimento de novas tecnologias/produtos pelos concorrentes. 

 
 Riscos operacionais: os riscos operacionais estão associados à possibilidade de 

ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, 

deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de 

eventos externos como catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos 

operacionais geralmente acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, 

das atividades, com impacto negativo na reputação da sociedade, além da potencial 

geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais. 

 
 Riscos financeiros (mercado, crédito e liquidez): os riscos financeiros são aqueles 

associados à exposição das operações financeiras da organização. É o risco de que os 
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fluxos de caixa não sejam administrados efetivamente para maximizar a geração de 

caixa operacional, gerenciar os riscos e retornos específicos das transações financeiras 

e captar e aplicar recursos financeiros de acordo com as políticas estabelecidas. São 

ocorrências envolvendo uma administração financeira inadequada que conduz a 

endividamento elevado, prejuízo frente à exposição, aumentos nas taxas de juros, risco 

de perda da capacidade de pagamento, entre outros. 

 
Passo 2 – Avaliar os riscos 

 
Para se definir qual tratamento será dado a determinado risco, inicialmente é preciso determinar 

o seu efeito potencial, ou seja, o grau de exposição da organização àquele risco e a sua 

capacidade e preparo para administrá-lo. 

Esse grau considera pelo menos três aspectos: a probabilidade de ocorrência, a vulnerabilidade 

e o seu impacto (em geral medido pelo impacto no desempenho econômico-financeiro na 

imagem da organização e em fatores sociais, ambientais, de conformidade e estratégicos). 

A quantificação do grau de exposição nem sempre é simples, podendo haver interdependência 

entre os riscos em dois níveis: i) os eventos podem não ser independentes; ii) um determinado 

evento pode gerar “impactos múltiplos”, ou seja, efeitos com diferentes tipos de riscos, em 

diversas áreas. 

Respeitando as características de cada organização, os riscos-chave devem ser monitorados pela 

administração, e os riscos secundários, pelos gestores dos níveis intermediários de gerência e 

operação da organização. É preciso levar em consideração, ainda, a quantidade de riscos em 

questão, de tal forma que seu gerenciamento não se torne demasiadamente custoso ou difícil 

para a organização, com a devida atenção aos efeitos da agregação de grande número de riscos 

de baixo impacto ou baixa probabilidade (IBGC-GrCorp, 2017, p. 43). 

 
 

Passo 3 – Implementar a função de gestão de riscos e estrutura de controles internos 

 
O gerenciamento dos riscos de um determinado processo é uma atividade a ser atribuída aos 

gestores desse processo, inclusive com a aplicação de modelos de mercado. Cabe à gestão de 

GRCorp integrar e orientar os vários esforços, em consonância com os objetivos estabelecidos 

pela administração, e avaliar a necessidade de se criar um comitê executivo de gestão de riscos 

(IBGC-GrCorp, 2017, p. 44). 
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Passo 4 – Monitorar 

 
O monitoramento tem por objetivo assegurar a presença e o funcionamento de todos os seus 

componentes ao longo do tempo. Pode ser realizado a partir das três etapas a seguir: 

 
1) Definir medidas de desempenho 

 
As questões que devem ser consideradas neste passo são: 

 
a) Como é feita a definição e gerenciamento dos objetivos estratégicos e das metas de 

desempenho; 

b) Como é feita a gestão dos objetivos e das metas estratégicas, norteando a identificação 

dos riscos, seus respectivos controles e dos demais componentes da arquitetura de 

riscos; 

c) Como é feito o gerenciamento antecipado de mudanças no ambiente de negócios, em 

termos de objetivos, metas, riscos e controles. 

 
2) Preparar relatórios periódicos de riscos e controle 

 
Deve ser enfatizada a importância de se combinar objetivos estratégicos com medidas de 

desempenho, fatores críticos de sucesso, riscos e controles. É importante também atentar-se 

para que o número de indicadores seja limitado aos necessários para a tomada de decisão 

informada, de modo a não prejudicar o seu monitoramento. É de vital importância a preparação 

de relatórios periódicos de riscos, assegurando que os resultados reportados cheguem até a 

diretoria e o CA. 

Os relatórios periódicos de riscos e controles são peças importantes no modelo de GRCorp e 

podem ser usados de diversas formas e finalidades, aqui listadas de forma não exaustiva (IBGC- 

GrCorp, 2017, p. 44): 

 Medir o progresso e monitorar metas-chave relativas à contribuição das áreas para 

a realização da estratégia organizacional; 

 Emitir alertas quando ações corretivas se fizerem necessárias; 

 Sinalizar para que a diretoria e o CA avaliem o progresso referente ao atingimento 

das metas corporativas como um todo; 

 Alertar a diretoria e o CA das áreas de risco que precisam de atenção; 
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 Compartilhar melhores práticas; 

 Alertar o departamento de auditoria interna a respeito de áreas de risco, que podem 

precisar de uma revisão nos controles internos. 

 
 

Cabe à administração a avaliação contínua da adequação e da eficácia de seu modelo de 

GRCorp. Este deve ser constantemente monitorado, com o objetivo de assegurar a presença e 

o funcionamento de todos os seus componentes ao longo do tempo. 

Por fim, faz-se necessário que os membros do CA cumpram o papel de guardião dos princípios, 

valores, objeto social e sistema de governança da organização e atentem para os riscos que 

devem ser analisados pelo órgão e sua responsabilidade diante da estrutura de GRCorp da 

organização. As reflexões ajudam a evitar consequências danosas à organização e aos seus 

próprios membros (IBGC-GrCorp, 2017, p. 48). 

 
2.4. Riscos corporativos 

 
A análise deste conteúdo teve acesso a estudos de importantes estudiosos. Na perspectiva de 

Damodaran (2009, p. 21 e 26), “é possível defender a tese de que todos os avanços da 

civilização – da invenção das ferramentas pelo homem das cavernas até a terapia genética – 

foram possíveis porque alguém se dispôs a correr riscos e desafiar o estado das coisas de então”. 

Na mesma linha de investigação Bernstein (1997, p. 1) acrescenta que o fato de compreender o 

risco, medi-lo e avaliar suas consequências transformou o ato de correr risco em um dos 

principais catalizadores que impelem a sociedade ocidental moderna. Ele afirma que isso se 

deve a um grupo de notáveis inovadores cuja visão revelou como colocar o futuro a serviço do 

presente, por meio da transformação das atitudes em relação a administração do risco. 

Já a publicação COSO ERM (2017, p. 1), enfatiza que “a compreensão da natureza do risco, da 

arte e da ciência de escolha, está no cerne de nossa economia moderna. Cada escolha que 

fazemos na busca de objetivos tem seus riscos”. 

Constata-se que nas decisões do dia-a-dia nos locais de trabalho, nas reuniões da alta gerência, 

lidar com o risco nessas escolhas é uma parte da tomada de decisão. As organizações enfrentam 

desafios que afetam a confiabilidade, a relevância e a confiança. As partes interessadas estão 

mais engajadas, buscando maior transparência e responsabilidade para gerenciar o impacto do 

risco e, ao mesmo tempo, avaliar criticamente a capacidade da liderança de criar oportunidades. 
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Nesse sentido, o documento chama atenção para o fato de que as organizações precisam ser 

mais adaptáveis à mudança, na medida em que devem pensar estrategicamente sobre como 

administrar a crescente volatilidade, complexidade e ambiguidade do mundo, particularmente 

nos níveis empresariais mais altos, assim como na sala de reuniões onde importantes decisões 

envolvendo riscos são tomadas (COSO ERM, 2017, p. 1). 

Um estudo minucioso mostra que alguns cuidados já eram tomados desde a vida do homem 

pré-histórico, cuja existência era curta e brutal; a busca por alimento e abrigo o expunha a riscos 

de natureza física diante dos animais ferozes e péssimas condições climáticas. Aqueles que 

corriam risco, conseguiam alimento e sobreviviam, os que evitavam riscos estavam propensos 

a morrerem de fome. O enfrentamento de riscos ao longo da história gerou perdas, mas também 

desenvolvimento e prosperidade. Os pioneiros do comércio de especiarias, para lograrem 

sucesso, enfrentavam ameaças e forças hostis que exigiram o desenvolvimento de 

equipamentos, melhor armamento e inovações tecnológicas para enfrentar os riscos inerentes 

às viagens marítimas daquela época (DAMODARAN, 2009, p. 22 - 26). 

Para Padoveze e Bertolucci, (2013, p. 131), “a exposição ao risco é um dos maiores desafios à 

sobrevivência das organizações”. Tem-se então que se a adoção de estratégias corretas é o que 

define o futuro de uma organização, gerenciar adequadamente os riscos a que ela se expõe 

significa possibilitar que a organização tenha um futuro. Tal entendimento está em perfeita 

sintonia com Bernstein (1997, p.2), segundo o qual “a capacidade de definir o que poderá 

acontecer no futuro e optar entre várias alternativas é central às sociedades modernas”. 

Como se sabe, nos velhos tempos os instrumentos da agricultura, da indústria, da gestão 

empresarial e das comunicações eram simples. As panes eram frequentes, porém os reparos não 

exigiam a chamada de um encanador, um eletricista, ou um cientista da computação – ou de 

contadores e analistas de investimentos. A falha em uma área raramente exercia impacto direto 

sobre a outra. Já nos dias atuais, os instrumentos que usamos são complexos e as panes podem 

ser catastróficas, com consequências de longo alcance, o que nos leva a estar sempre alertas 

para possíveis falhas ou erros (BERNSTEIN, 1997, p.2). 

Sem o domínio da teoria das probabilidades e outros instrumentos de administração do risco, 

os engenheiros jamais teriam projetado as grandes pontes que transpõem nossos rios mais 

largos; os lares ainda seriam aquecidos por lareiras, a poliomielite não teria sido erradicada, não 

haveria aviões e as viagens espaciais seriam apenas uma ficção. Se os agricultores não 

pudessem vender suas safras a um preço estabelecido antes da sua colheita, produziriam muito 
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menos alimentos em comparação ao que produzem hoje. Se não tivéssemos mercados de 

capitais disponíveis onde os poupadores diversificam seus riscos, se os investidores só 

pudessem possuir uma ação (como ocorria nos primórdios do capitalismo), as grandes empresas 

inovadoras como a Microsoft, a Merck, a Alcoa, a Boeing e a McDonald´ talvez jamais viessem 

a existir. Por tudo isso pode-se depreender que a capacidade de administrar riscos e fazer opções 

ousadas são elementos-chave da energia que impulsiona o sistema econômico das nações 

(BERNSTEIN,1977, p. 1-3; DAMODARAN, 2009, p. 27). 

Contudo, a ênfase dada à gestão de riscos nas últimas décadas tem suas raízes nos inúmeros 

desastres financeiros que abalaram o mundo, principalmente nos Estados Unidos. A triste 

constatação em relação a esses desastres é que bilhões de dólares podem ser perdidos devido a 

um sistema de gestão de riscos ineficiente e precário, que o torna vulnerável aos ataques 

especulativos e imorais envolvendo corrupção e ações fraudulentas. Essa situação forçou os 

órgãos reguladores a criarem mecanismos de fiscalização e controle com maior rigor, além de, 

agora pela força de lei, exigirem a comprovada eficiência dos sistemas de governança dessas 

organizações (JORION, 2003, n.p). 

A prova disso está nas cláusulas da Lei Sarbanes-Oxley (2002), que, na seção 302 Corporate 

Responsibility for Financial Reports, responsabiliza pessoalmente os executivos CEOs e CFOs 

ou pessoas que ocupam cargos de responsabilidade sobre a veracidade das informações 

financeiras. 

Evidentemente, o risco é inerente a qualquer atividade empresarial. Cabe às empresas o 

gerenciarem com vistas a assumir riscos calculados, reduzir a volatilidade dos seus resultados 

e aumentar a previsibilidade de suas atividades e se tornar mais resilientes em cenários 

extremos. A eficácia no seu gerenciamento pode afetar diretamente os objetivos estratégicos e 

estatutários estabelecidos pela administração – e, em última análise, o futuro dessas 

organizações (IBGC – CRCorp, 2017, p. 14). 

Os riscos correspondem à exposição potencial da empresa em seu ambiente interno e externo, 

incluindo tendências do setor, além de levar em consideração quaisquer riscos operacionais ou 

ainda a possibilidade de surgimento de riscos inéditos. Novos riscos podem surgir diariamente 

e assumir novas dimensões, por exemplo, considerar como os riscos de segurança na internet, 

phishing, privacidade e discriminação aumentaram nos últimos anos (IOR, 2010 p. 6). 

Ao destacar a volatilidade do mercado financeiro Mark, Galai, Crouhy (2004, n.p) enfatizam 

que “o risco é o elemento fundamental que influencia o comportamento financeiro. Em sua 
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ausência, o sistema financeiro necessário para alocação eficiente de recursos seria algo 

extremamente simplificado”. Em tais circunstâncias, apenas algumas poucas instituições e 

controles financeiros seriam necessários e a prática de finanças seria relativamente elementar. 

Todavia, no mundo real, o risco está em toda parte. Muito das estruturas financeiras que 

conhecemos serve para garantir a eficácia da gestão de riscos. 

Essas considerações nos remetem novamente a Damodaran (2009, p. 26), que observa que 

“durante muito tempo entregamos a definição e os termos da gestão de risco aos que fazem 

hedge, pessoas que interpretam a finalidade da gestão de risco como a de eliminar ou reduzir a 

exposição ao risco”. Contudo, a história nos ensina que nossas mais duradores e valiosas 

invenções emergiram tanto do desejo de eliminar risco, quanto de nos expor a ele. 

Costuma-se entender “risco” como possibilidade de “algo não dar certo”, mas seu conceito, na 

verdade, envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às 

“perdas” como aos “ganhos”, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados, seja por 

indivíduos, seja por organizações. A gestão de riscos corporativos visa permitir que a alta 

administração e demais gestores da organização lidem eficientemente com a incerteza, 

buscando um balanceamento ótimo entre desempenho, retorno e riscos associados e, assim, 

contribuir para a perenidade da empresa e a geração de valor às partes interessadas (IBGC – 

CRCorp, 2017, p. 11). 

Nesta linha de raciocínio, a incerteza está presente na vida dos negócios: incerteza quanto ao 

produto, quanto ao mercado, quanto aos custos operacionais, quanto à vida útil dos 

equipamentos, quanto aos fluxos de caixa esperados – o que faz elevar, significativamente, as 

expectativas sobre os dirigentes de empresas quanto ao desempenho futuro das organizações 

que, diariamente, devem tomar decisões para garantir resultados desejados, além da 

manutenção da empresa em boa posição no mercado. 

Contudo, a capacidade de garantir as previsões de desempenho está, sem dúvida, apoiada num 

conhecimento sempre imperfeito do universo econômico, seja pela aleatoriedade do clima, 

pelos acontecimentos políticos e sociais, descobertas científicas, entre outros fatores de 

incerteza que estarão presentes no cotidiano operacional ameaçando a realização dos objetivos 

e metas da organização (GALESNE, 1999, p. 129 - 132). 

Como bem ressalta COSO, (2018, p.1 e 2), “nossa compreensão do risco e nossa prática de 

gerenciamento de riscos corporativos melhoraram muito ao longo das últimas décadas. No 
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entanto, há uma crescente volatilidade, complexidade e ambiguidade do mundo. Esse é um 

fenômeno que todos reconhecemos”. 

As organizações enfrentam desafios que afetam a confiabilidade, a relevância e a confiança. A 

longo prazo, o gerenciamento de riscos corporativos também pode melhorar a resiliência 

corporativa - a capacidade de antecipar e responder às mudanças. Ele ajuda as organizações a 

identificar fatores que representam não apenas risco, mas mudanças, além de enfatizar como 

essa mudança pode afetar o desempenho e exigir uma modificação na estratégia. Ao ver a 

mudança com mais clareza, uma organização pode elaborar seu próprio plano; por exemplo, ela 

deve recuar defensivamente ou investir em um novo negócio? Pode-se ver que o gerenciamento 

de riscos corporativos oferece a estrutura correta para que os conselhos avaliem os riscos e 

adotem uma mentalidade de resiliência (COSO, 2018, p.1 e 2)? 

 

 
2.4.1. Conceito de riscos 

 
Este trabalho oferece diferentes entendimentos do conceito de risco corporativos. Iniciamos 

pela perspectiva de COSO ERM (2018, p.1), que o percebe como: “a possibilidade de 

ocorrerem eventos que afetem o alcance da estratégia e dos negócios”. Isso inclui tanto os 

efeitos negativos (como a redução de metas de receita ou danos à reputação) bem como 

impactos positivos (isto é, oportunidades - como um mercado emergente para novos produtos 

ou iniciativas de redução de custos). 

Essa temática é também estudada por Baraldi (2010, p.31), para quem “riscos corporativos são 

todos os eventos e expectativas de eventos que impedem as pessoas da empresa de ganharem 

dinheiro e respeito. Os riscos corporativos podem levar a empresa à quebra e as pessoas da 

empresa ao olho da rua”. 

Esses riscos são os elementos incertos e as expectativas, aquilo que age constantemente no 

ambiente corporativo, sobre seus objetivos e metas; sobre os meios estratégicos (pessoas, 

processos, informações e comunicações) com potencial de provocar desastres financeiros e 

morais. Entretanto, quando bem gerenciados, forçam a criatividade e fazem nascer 

oportunidades (BARALDI, 2010, p. 31). 

Risco pode ser entendido como a volatilidade de resultados inesperados, normalmente 

relacionados ao valor dos ativos ou passivos da organização. As empresas estão expostas a 

diversos tipos de riscos, que podem ser divididos em risco estratégico e não-estratégicos. Os 
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estratégicos são aqueles assumidos voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e 

valorizar a empresa perante seus acionistas. Esse risco está relacionado ao setor da economia 

onde a empresa atua e inclui inovações tecnológicas, desenho de produtos e marketing. Uma 

exposição cautelosa e bem pensada a esse tipo de riscos é fator fundamental para o êxito de 

todas as atividades comerciais. 

Já os riscos não-estratégicos incluem aqueles relacionados ao ambiente político e econômico 

em que mudanças de cenários podem trazer riscos de grande monta aos índices de resultados 

das empresas. Exemplo disso foi a forte retração da indústria de armas nos Estados Unidos, 

com a extinção da ameaça Soviética ao final da década de 80 (JORION, 2003, p. 3 e 4). 

Na visão de Gitman (1997, p. 202), “risco em seu sentido fundamental, pode ser definido como 

a possibilidade de prejuízo financeiro. Os ativos com grande possibilidade de prejuízos são 

vistos como mais arriscados que aqueles com menos possibilidade de prejuízo”. 

Mais formalmente, o termo risco é usado alternativamente como incerteza, ao referir-se à 

variabilidade de retornos associados a um determinado ativo. Por exemplo: um título da dívida 

do governo que garanta a seu detentor juros de $300 depois de 90 dias não tem risco, uma vez 

que não há variabilidade associada com o retorno. Numa outra instituição, um investimento 

equivalente em uma ação ordinária de uma firma que pode ganhar durante o mesmo período 

qualquer valor desde $0 a 300 é muito arriscado, devido à sua alta variabilidade de retorno. 

Quanto mais certo for o retorno de um ativo, menor será a variabilidade e, portanto, menor o 

risco (GITMAN, 1997, p. 202). 

Segundo a ABNT 1SO 31000 (2018, p. 1), organizações de todos os tipos e tamanhos estão 

expostas a fatores internos e externos que tornam incerto se e quando elas atingirão seus 

objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de risco. 

Buscamos também referência em outros estudiosos. Padoveze e Bertolucci (2013, p. 6), 

acreditam que “riscos corporativos são todos os riscos identificáveis, existentes ou futuros, que 

podem afetar o desempenho financeiro da empresa, sejam eles estratégicos, de gestão ou 

operacionais”. 

Na visão de Martin, Santos e Dias Filho, (2004, p. 10), “uma empresa está sujeita a uma grande 

diversidade de riscos durante a condução de seus negócios e conhecê-los é fundamental, já que 

aqueles aos quais está exposta e que não sabe reconhecer são os que se revelam mais 

contundentes”. 
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Pode-se ver que o risco financeiro é resultado de uma determinada estrutura de passivo que 

pode levar a empresa a níveis elevados de endividamento que obriga a absorção de custos 

financeiros fixos. Além disso, os riscos financeiros, de certa forma, consolidam a realização 

dos resultados econômicos e financeiros da empresa e reproduzem, num único indicador, o 

retorno do investimento e o efeito do gerenciamento geral de todos os riscos a que a empresa 

esteve submetida nos períodos analisados, conjunto esse, denominado riscos corporativos 

(PADOVEZZE e BERTOLUCCI, 2013, p. 5 e 136-138). 

Nessa mesma linha de pensamento, Damodaram (2009, p. 24) alega que no âmbito das finanças 

o risco é definido em termos de variabilidade dos retornos observados de um investimento em 

comparação com o retorno esperado para esse investimento, mesmo quando esses retornos 

apresentam resultados positivos. 

Num outro ângulo de abordagem, Sedrez e Fernandes (2011, p. 79) defendem que os “riscos 

financeiros estão associados à posição financeira de uma organização”. Assim, a gestão dos 

riscos financeiros está relacionada tanto ao uso de instrumentos financeiros relacionados à 

tesouraria e fluxo financeiro da organização quanto a eventos relacionados à elaboração e 

divulgação dos relatórios financeiros (internos e externos). 

 

 
2.4.2. Tipos de riscos corporativos 

 
Como visto no item 2.5.5 - Modelos de Gestão e Normatização, as iniciativas de gestão e 

normatização, em geral, requerem o estabelecimento de um processo de gestão de riscos 

corporativos que tem o propósito de garantir eficiência e eficácia da gestão de riscos nas 

organizações. Uma das etapas-chave do processo de gestão de risco trata da identificação dos 

riscos, sendo que as versões mais atuais dos guias e normas referentes ao tema procuram ser 

menos prescritivas em relação a uma tipologia de riscos. Conforme o IBGC-GrCorp (2017, p. 

42), “não há um tipo de classificação de riscos que seja consensual, exaustivo ou definitivo e 

aplicável a todas as organizações; a classificação deve ser desenvolvida de acordo com as 

características de cada organização”. 

Isso pode ser visto por meio da investigação de algumas literaturas sobre o tema: 
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Quadro 8 – Identificação / Tipologia de Riscos 
 

Referência Identificação / Tipologia de Riscos 

IBGC-GrCorp 2007 Estratégicos; Operacionais e Financeiros 

IBGC-GrCorp 2017 Externos e Internos /Processos 

COSO 2004 
Externos: (Econômicos, Meio Ambiente, Políticos, Sociais e 

Tecnológicos); Internos: (Infraestrutura, pessoal, Processo e Tecnologia). 

COSO 2018 Estratégico; Operacional; Financeiro e Compliance. 

 

 

 
ABNT NBR ISO 31000:2018 

Fontes tangíveis e intangíveis de risco; Causas e eventos; Ameaças e 

oportunidades; Vulnerabilidades e capacidades; Mudanças nos contextos 

externo e interno; Indicadores de riscos emergentes; Natureza e valor dos 

ativos e recursos; Consequências e seus impactos nos objetivos; 

Limitações de conhecimento e de confiabilidade da informação; Fatores 

temporais; Vieses, hipóteses e crenças dos envolvidos. 

BARALDI (2010, p 53) Ambiente externo; Pessoas; Processos, Informação / comunicação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a estrutura do COSO ERM (2018, p. 41), o objetivo da identificação de riscos 

é determinar os riscos que podem interromper as operações, afetar expectativas de alcançar a 

estratégia e os objetivos de negócios ou impactar negativamente as operações da empresa, 

incluindo, principalmente, as questões de imagem e reputação. 

A identificação dos riscos abrange também o lado positivo do risco compreendido como 

oportunidade. As oportunidades correspondem a ações potenciais que criam ou alteram metas 

ou abordagens para criar, preservar e realizar valor para a empresa (COSO ERM, 2018, p. 41). 

Para a ABNT NBR ISO 31000 (2018) – Gestão de Riscos – Diretrizes, “a identificação de riscos 

tem o propósito de encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que 

uma organização alcance seus objetivos”. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – GRCorp 

Gerenciamento de Riscos Corporativos (2017, p. 42), a etapa de identificação de riscos deve 

estabelecer uma matriz de riscos, que considera a origem dos eventos internos, externos à 

organização. 

Para Baraldi (2010, p. 53) os riscos dependem dos objetivos. Quanto mais estes forem 

relevantes, mais importantes serão os riscos e mais inteligentes devem ser os controles. O 

pesquisador sugere a elaboração de uma tabela compreendendo oportunidades e riscos nas 

dimensões de ambiente externo, pessoas, processos, informação / comunicação. 
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A partir dos conceitos e metodologias apresentados e para efeito dessa pesquisa, será adotada a 

seguinte classificação para tipos de riscos: Risco Estratégico, Risco Operacional e Risco 

Financeiro. 

 
2.4.2.1. Riscos Estratégicos 

 
Os riscos estratégicos estão relacionados ao setor econômico em que a empresa atua, bem como 

às escolhas estratégicas que a empresa resolveu adotar para cumprir a sua missão e alcançar os 

objetivos associados a ela. Envolvem também oportunidades de melhoria e ganhos de escala, 

no escopo das decisões estratégicas. O quadro 9, a seguir, apresenta algumas definições e 

pensamentos da bibliografia pesquisada: 

 
Quadro 9 – Definição de Riscos Estratégico 

 

Referência Definição de Riscos Estratégicos 

B3 (2011 p. 295) 
Ocorrem na possibilidade de a administração implementar uma estratégia malsucedida 

ou ineficaz que fracasse em alcançar os objetivos pretendidos. 

 

 
Jorion (2003 p. 4) 

São aqueles assumidos voluntariamente, a fim de criar vantagem competitiva e 

valorizar a empresa perante suas acionistas. Estão relacionados ao setor da economia 

em que a empresa atua e inclui inovações tecnológicas, desenho de produtos e 

marketing. 

COIMBRA 

(2011 p. 29) 

Originam-se a partir de alterações em fatores ambientais, ou seja, econômicos, legais, 

sociais, tecnológicos, e da ação de concorrentes e de clientes, e a partir de decisões 

estratégicas. O risco estratégico inclui o risco político e o de reputação. 

 
FERRO (2015 p. 32) 

Advém do ambiente no qual as empresas estão inseridas e resultam também da forma 

como o gerenciamento das atividades organizacionais são capazes de responder ou não 

às demandas desse ambiente. 

 

 
COSO (2017 p. 41) 

Envolvem os aspectos de visão e valores fundamentais; governança corporativa; 

estrutura organizacional; planejamento estratégico; fusões, aquisições e avaliação e 

preços; relações com investidores; concorrência; mudança de cliente, preferências ou 

estilos de vida; mercados emergentes. 

 

 

IBGC (2007 p. 18) 

São riscos e oportunidades relacionados à responsabilidade da alta cúpula da 

organização, podendo ser decorrente de oportunidades para vantagem competitiva por 

meio de aquisições e fusões, mas também riscos decorrentes da má gestão empresarial, 

acarretando perda de valor econômico da organização em função de fraudes nas 

demonstrações financeiras. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.4.2.2. Riscos Operacionais 

 
Os riscos operacionais estão relacionados às atividades operacionais da empresa envolvendo a 

estrutura, os processos, os sistemas, as pessoas que interagem no manejo da atividade produtiva 

com a responsabilidade de cumprir seu objetivo empresarial. Envolvem ainda oportunidades de 

melhorias e otimizações nos processos. O quadro 10, a seguir, apresenta algumas definições e 

pensamentos da bibliografia pesquisada: 

 
Quadro 10 – Definição de Risco Operacionais 

 

Referência Definição de Riscos Operacionais 

 

 

 
B3 (2011 p. 295) 

O risco operacional está relacionado à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 

de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de 

eventos externos. Inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência dos 

contratos firmados pela instituição, bem com as sanções sofridas em razão do 

descumprimento dos dispositivos legais e de indenizações por danos de terceiros, 

decorrentes de atividades desenvolvidas pela instituição. 

 

 

 

 

JORION (2003 p. 17) 

Risco operacional pode ser definido como aquele oriundo de erros humanos, 

tecnológicos ou de acidentes. Isso inclui fraudes (situações em que os operadores 

falsificam a informação de maneira intencional), falhas de gerência e controles e 

procedimentos inadequados. Erros técnicos podem ser causados por interrupções de 

informação, por processamento inadequado de transações, por sistemas de liquidação 

e, de maneira geral, por qualquer problema de back office relacionado com o registro 

das transações e a conciliação das operações individuais com posição agregada da 

empresa. 

 

 

BARALDI 

(2010 p. 79) 

Segue o Comitê da Basileia (2001), que define os riscos operacionais como sendo de 

perdas resultantes de processos internos, pessoas, sistemas ou eventos externos falhos 

ou inadequados. E cita como exemplo, o fato de informações gerenciais serem 

disponibilizadas com atraso para o processo decisório ou essas mesmas informações 

gerenciais serem repassadas ou vendidas a um concorrente por um gerente de área de 

controladoria ou informática. 

 

 

COSO (2017 p. 41) 

Riscos relacionados a aumento do custo de matérias-primas, alteração dos padrões 

climáticos e aumento de desastres naturais, perturbando as operações e a continuidade 

dos negócios. 

Oportunidade relacionada à redução de custos de resíduos e matérias-primas por meio 

de processos de fabricação aprimorados. 

 

 
IBGC (2007 p. 19) 

Os riscos operacionais são riscos e oportunidades associados à possibilidade de 

ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, 

deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de 

eventos  externos  como  catástrofes  naturais,  greves  e  atos  terroristas.  Os  riscos 
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 operacionais geralmente acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou 

parcial, das atividades com impacto de reputação e de passivos contratuais, 

regulatórios e ambientais. 

 
PADOVEZE e 

BERTOLUCCI, 

(2013 p. 7), 

Risco operacional decorre das transações e das operações da empresa e podem ser 

causados por todos os funcionários da empresa, na realização de suas atividades: falhas 

humanas, de sistemas, não cumprimento de obrigações, trabalhos com eficiência 

diferente do esperado, falhas nas decisões sobre os eventos econômicos, atuação 

desidiosa de funcionários, fraudes, roubos, entre outros. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

2.4.2.3. Riscos Financeiros 

 
Os riscos financeiros estão relacionados às perdas de ordem financeira associadas ao não 

cumprimento do pagamento por parte dos clientes, variação de preço de mercado, entre outros 

riscos que possam afetar de forma negativa o retorno sobre os investimentos da empresa. 

Envolvem também oportunidades de melhorias e otimizações em relação aos investimentos em 

geral. O quadro 11, a seguir, apresenta algumas definições e pensamentos da bibliografia 

pesquisada. 

 
Quadro 11 – Definição de Risco Financeiro 

 

Referência Definição de Risc Financeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 
B3 (2011 p. 295) 

Risco financeiro – Possibilidade de emissão de relatórios financeiros, gerenciais, 

regulatórios, fiscais, estatutários e de sustentabilidade incompleto, inexatos ou 

intempestivos, expondo a instituição a multas, penalidades e outras sanções. 

Risco de mercado – A possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de flutuação 

nos valores de mercado de posições detidas pela instituição. 

Risco de crédito – Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 

cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras 

nos termos pactuados. 

Risco de liquidez – Possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar 

eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, sem afetar 

suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. 

PADOVEZE e 

BERTOLUCCI 

(2013 p. 5), 

O risco financeiro, de certa forma, consolida a realização dos resultados econômicos e 

financeiros da empresa em determinados momentos em que se faz a sua avaliação 

econômica e financeira e, consequentemente, traduz num único indicador o retorno do 

investimento e o efeito do gerenciamento geral de todos os riscos a que a empresa 
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 esteve submetida nos períodos analisados. A esse conjunto de riscos denominamos 

riscos corporativos. 

 
JORION (2003 p. 14) 

Na mesma linha de PADOVEZE e BERTOLUCCI acima, Jorion, também entende que 

o risco financeiro tem muitas facetas, uma vez que compreende os riscos do mercado, 

os do crédito, os referentes à liquidez, além dos operacionais e legais. 

 

 

 

 
FERRO (2015 p. 31) 

Os riscos financeiros foram os primeiros a ganharem destaques e se tornarem objeto 

de normalização e preocupação por parte dos órgãos reguladores e das empresas. Essa 

ênfase inicial nesse tipo de risco pode ser compreendida ao considerarmos que não 

foram poucos os casos que envolvem fraudes e crises financeiras no mundo 

corporativo. Não apenas isso, como também sabemos que, a depender da proporção, 

um resultado financeiro negativo pode implicar na descontinuidade das atividades de 

uma organização. 

 

 

COSO (2017 p. 41) 

Riscos de impactos na reputação e preocupações sociais devido a uma estratégia de 

evasão fiscal e falta de transparência tributária, maior tributação da regulamentação 

dos impostos. 

Oportunidades de investimento em conteúdo local para gerar crescimento sustentável 

e inclusive por meio de diversificação econômica e oportunidades de emprego. 

 

 

 

 

IBGC (2007 p. 19) 

Os riscos financeiros (mercado, crédito e liquidez) são riscos e oportunidades 

associados à exposição das operações financeiras da organização. É o risco de que os 

fluxos de caixa não sejam administrados efetivamente para maximizar a geração de 

caixa operacional, gerenciar os riscos e retornos específicos das transações financeiras 

e captar e aplicar recursos financeiros de acordo com as políticas estabelecidas. São 

ocorrências envolvendo uma administração financeira inadequada que conduz a 

endividamento elevado, prejuízo frente à exposição, aumentos nas taxas de juros, risco 

de perda da capacidade de pagamento, só para citar alguns. 

 

 
BRIGHAM e 

EHRHARDT, 

(2017, p. 779 

O risco financeiro é o risco de que os fluxos de caixa não sejam administrados 

efetivamente para maximizar a geração de caixa operacional. Esses riscos à perenidade 

das organizações são, entre outras, ocorrências tais como a administração financeira 

inadequada, que conduz a endividamento elevado, podendo causar prejuízo frente à 

exposição cambial ou aumentos nas taxas de juros. Incluem-se neste grupo operações 

no mercado de derivativos de commodities. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As duas maiores IES em participação de mercado, pertencentes aos grandes grupos 

empresariais consolidadores de capital aberto, destacam em seus relatórios de informações 

trimestrais de relação com os investidores os aspectos de gestão de riscos financeiros, 

classificados como: riscos de mercado, de crédito e de liquidez (HOPER, 2018, p.30; 

KROTON, 2018, p. 34; ESTÁCIO, 2018, p. 71), que de certa forma segue o que preconiza 
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Jorion, (2003 p. 14) ao depreender que risco financeiro abrange os riscos de mercado, de 

crédito, de liquidez, operacionais e legais, bem como os riscos integrados. 

Risco de Mercado 

 
O Guia B3 (2017, p. 295) preconiza que “o risco de mercado corresponde à possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela 

instituição”. 

Por outro lado, no entendimento de Padovezze e Bertolucci (2013, p. 137), “risco de mercado 

é um risco que todas as empresas dentro do mesmo ambiente estão expostas. Decorre de 

aspectos conjunturais, políticos, recessões, guerras, aumentos gerais de commodities, etc”. 

Já na visão de Baraldi (2010, p. 67) “os riscos de mercado, em geral, resultam de variações nos 

preços de mercado de ativos, passivos e demais instrumentos financeiros, como título de renda 

fixa, de renda variável, opções, swaps, futuro, termo e commodities”. 

De acordo com o artigo 25 da resolução do Banco Central do Brasil nº 4.557, de 23 de fevereiro 

de 2017 (BCB 2017, p. 15), “o risco de mercado corresponde à possibilidade de ocorrência de 

perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela 

instituição”. 

Ao analisar o contexto, o especialista José Varanda Neto (2007, p. 240) alerta que “num cenário 

de volatilidade dos fatores de risco existentes no mercado financeiro do país, o risco de mercado 

presente nos balanços das empresas é cada vez mais um ponto de atenção, sobretudo naquelas 

nas quais a exposição a capital de terceiros é acentuada”. 

Risco de Crédito 

 
Para Caouette et al (2009, p. 1), o risco de crédito é tão antigo quanto os empréstimos em si, o 

que significa que remonta a pelo menos 1.800 a. C. Essencialmente não houve mudanças desde 

os tempos do Egito Antigo: agora, como naquela época, há sempre um elemento de incerteza 

quanto a se o tomador em particular pagará um determinado empréstimo. Se pudermos definir 

crédito como “a expectativa de uma quantia de dinheiro, dentro de um espaço de tempo 

limitado”, então risco de crédito é a chance de que esta expectativa não se cumpra. 

A palavra crédito, dependendo do contexto do qual se esteja tratando, tem vários significados. 

Num sentido restrito e específico, credito consiste na entrega de um valor presente mediante 

uma promessa de pagamento futuro (SILVA, 2017, p. 45). 
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Numa loja de calçados uma venda à crédito é caracterizada pela entrega da mercadoria 

(calçados) ao cliente, mediante uma promessa de pagamento, em uma ou mais parcelas, num 

prazo futuro, definindo de comum acordo entre as partes (SILVA, 2017, p. 45). 

Num banco que tem a intermediação financeira como sua principal atividade, o crédito consiste 

em colocar à disposição do cliente (tomador de recurso) certo valor sob a forma de empréstimo 

ou financiamento, mediante uma promessa de pagamento numa data futura. Na verdade, o 

banco está comprando uma promessa de pagamento, pagando ao tomador (vendedor) um 

determinado valor para, no futuro, receber um valor maior, conforme pode-se observa na Figura 

9, a seguir (SILVA, 2017, p. 46): 

Figura, 9 – Intermediação Financeira 
 

 
Fonte: (SILVA, 2017, p. 46) 

 

 

 
Segundo Jorion (2003 p. 15), “o risco de crédito surge quando as contrapartes não desejam ou 

não são capazes de cumprir suas obrigações contratuais. Seu efeito é medido pelo custo de 

reposição dos fluxos de caixa, caso a outra parte fique inadimplente”. 

A área de crédito de uma empresa tem a responsabilidade de aprovar quais os limites de créditos 

devem ser concedidos a determinado cliente, com base em informações que assegurem sua 

capacidade creditícia (GITMAN, 1997, p. 696). 

Uma das técnicas usadas pelos analistas de crédito é conhecida como 5 C´s. Trata-se de algumas 

dimensões de análise da capacidade creditícia do cliente. São elas (GITMAN,1997, p. 696): 

1) Caráter: o histórico do solicitante quanto à adimplência de suas aquisições realizadas a 

crédito. 
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2) Capacidade: potencial do cliente para quitar o crédito solicitado. Normalmente são 

analisados os demonstrativos financeiros, sempre com especial ênfase nos indicadores 

de liquidez. 

3) Capital: a solidez financeira do cliente. Aqui, identificada pelo patrimônio líquido da 

empresa. 

4) Colateral: é a garantia em ativos, que muitas vezes são exigidos nas aprovações de 

operações de crédito. 

5) Condições: o objetivo é avaliar o momento pelo qual a empresa está atravessando. Como 

estão as perspectivas comerciais? O negócio está em ascensão, estagnação ou queda? 

Deve-se também olhar o ambiente econômico e concorrencial, se risco ou favorece o 

tomador. 

 
O analista de crédito irá sempre buscar informações que protejam a instituição do risco de 

crédito, que é dependente da baixa probabilidade de inadimplência, por parte do tomador 

(GITMAN,1997, p. 696). 

As empresas não financeiras ficam expostas ao risco de credito à medida que financiam seus 

clientes, enquanto as empresas financeiras ficam expostas aos riscos de crédito ao concederem 

empréstimos para seus clientes. Assim, tanto o mercado financeiro como o empresarial devem 

antever em seus modelos de gestão de riscos a atividade de análise e concessão de crédito, como 

forma de anular ou mitigar os riscos de créditos inerentes ao negócio do cliente. 

Risco de Liquidez 

 
Grande parte das empresas que decreta falência, entra em colapso não porque não é lucrativa, 

mas porque se mostra incapaz de pagar seus credores no prazo acordado. Liquidez é ter caixa 

ou equivalentes de caixa disponíveis para pagar obrigações de curto prazo. As instituições de 

crédito e os fornecedores de bens e serviços estarão particularmente atentos à liquidez de seus 

clientes (ANDERSON e NIX 1994, p. 224). 

Assim, na percepção de Jorion (2003, p. 16), o risco de liquidez assume duas formas: risco de 

liquidez de mercado/produto e risco de liquidez de fluxo de caixa. O risco de liquidez de 

mercado/produto ocorre quando uma transação não pode ser realizada pelo preço de mercado. 

O risco de liquidez de fluxo de caixa se refere à incapacidade de honrar pagamentos, podendo, 

em alguns casos, ocorrer a liquidação do valor total financiado de forma antecipada. 
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Baraldi (2010, p. 72) define o risco de liquidez como a “qualidade ou falta de qualidade dos 

investimentos (posições ativas) pode favorecer a existência de risco de não poder realizar o 

ativo, mesmo que o modelo matemático seja perfeito”. 

Segundo o Guia B3, (2015 p. 295), “o risco de liquidez está na possibilidade de a instituição 

não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e 

futuras, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas”. Exatamente 

como retrata a resolução do Banco Central do Brasil nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, no 

seu artigo 37, parágrafos I e II (BCB, 2017 p. 19), quando estabelece o risco de liquidez como: 

I - a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas 

obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de 

vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas 

significativas; e 

II - a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma 

posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente 

transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. 

 

 
 

2.5. Monitoramento por meio de indicadores de desempenho 

 
As organizações em geral têm como propósito primordial cumprir a sua missão e obter retorno 

para seus investimentos. No senso comum, isso é alcançado à medida que os objetivos e 

estratégias são adequadamente traçados; indicadores e metas, definidos e um bem estruturado 

plano de ação é implementado. Para isso, se empenham em atingir suas metas com níveis ótimos 

de eficiência para as ações planejadas. Mas estejam avisadas, ou não, esse é um caminho que 

está repleto de riscos que precisam ser identificados e geridos. Uma das principais funções do 

administrador está na obrigatoriedade de conhecer bem os aspectos de risco e retorno que a 

organização está submetida, uma vez que a variabilidade do retorno sobre seus ativos será 

sempre uma constante (GITMAN, 1997, p. 202). 

Tradicionalmente os indicadores financeiros têm sido os principais balizadores para a medição 

do desempenho e eficácia empresarial. Por meio dos indicadores financeiros, a revista Fortune 

estabeleceu nos anos 50 o famoso ranking das 500 Maiores empresas dos EUA. O conceito de 

"Fortune 500" foi criado por Edgar P. Smith, um editor da publicação. A primeira lista foi 

editada em 1955. 

A partir de 1994 a revista Exame passou a publicar seu anuário na mesma linha editorial da 

Fortune, intitulado Melhores e Maiores do Brasil. Na edição de 2017, os principais indicadores 

que definem as Melhores e Maiores empresas do Brasil são: vendas líquidas, lucro líquido, 
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patrimônio líquido, rentabilidade, capital circulante líquido, liquidez geral, endividamento 

geral, riqueza criada, EBITDA sigla que significa: “Earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization”, em português, “Lucros antes de juros, impostos, depreciação 

e amortização” (EXAME MELHORES & MAIORES, 2017). 

Ao abordar o contexto de administração financeira, Hoji (2003, p.274), esclarece que “a técnica 

de análise por meio de indicadores consiste em relacionar contas e grupos de contas para extrair 

conclusões sobre tendências e situação econômico-financeira da empresa”. Ele acrescenta que 

os indicadores da empresa podem ser classificados como ótimo, bom, satisfatório ou deficiente 

ao serem comparados com os de outras empresas do mesmo ramo e porte, ou com indicadores 

do setor publicados pelas revistas especializadas. 

A aferição do desempenho por meio de instrumentos ou indicadores é vital para a vida humana 

e das organizações. Para Kaplan e Norton, (1997, p. 1e 2), dificilmente estaríamos dispostos a 

fazer uma curta viagem de avião se soubéssemos que o piloto não tem ao alcance de sua visão 

um adequado painel de controle que forneça informações precisas de altitude, combustível, 

altura, velocidade, estabilidade, aproximação, e tantas outras informações importantes. 

Segundo o VNR Guide (1979, p. 85), os índices financeiros retratam as relações existentes entre 

vários itens que aparecem no balanço patrimonial e nas contas de receita e, ocasionalmente, 

outros itens. Eles podem ser expressos em termos matemáticos simples, em porcentagens ou 

em outros termos, o que os torna mais facilmente compreensíveis (vendas por metro quadrado 

ou espaço de venda). Tais índices são usados para avaliar o desempenho e a situação da empresa 

e responder questões como: está muito alto ou muito baixo, é bom ou é ruim? É necessário 

dispor de um índice padrão ou base de comparação? 

Pode-se comparar a análise de dois tipos de índices: cross-sectional e de série-temporal. A 

análise cross-sectional envolve a comparação dos índices de empresas concorrentes. Muitas 

vezes, o desempenho da empresa é comparado com o líder do setor de forma a se descobrir as 

principais diferenças operacionais, as quais, se mudadas, aumentarão a sua eficiência. Já a 

análise de série-temporal é aplicada quando o analista financeiro avalia o desempenho da 

empresa ao longo do tempo. Uma comparação entre o desempenho atual e o desempenho do 

passado, utilizando a análise por meio de índice, permite verificar se a empresa está progredindo 

conforme planejado (GITMAN,1997, p. 102). 

Para Oyadomari et al. (2018, p. 22), “desempenho é como a empresa avalia se os resultados 

realizados estão melhores ou piores em relação a algum parâmetro. Esses parâmetros podem 
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ser resultados anteriores, os resultados orçados e os resultados dos concorrentes”. Uma empresa 

ao longo de seu ciclo de vida tem diferentes objetivos, o que enseja díspares indicadores de 

desempenho, e que é desejável que haja um alinhamento entre objetivos e indicadores. 

Muito embora os indicadores financeiros tenham se consagrado como os melhores balizadores 

de controle do sucesso empresarial, não foram suficientes em si para evitar o desaparecimento 

de uma boa parte das empresas que figuravam, por exemplo, no ranking da revista Exame 

Maiores e Melhores. Na edição de comemoração dos 40 anos de Melhores e Maiores em 2013, 

da lista das 500 maiores empresas privadas do país, em 1974, apenas 230, menos da metade, 

continuavam em atividade no ano de 2013. Das companhias sobreviventes apenas 87 aparecem 

no ranking das 500 maiores deste ano (EXAME, 2013). 

Na década de 1990 o Instituto Nolan Norton, uma unidade de pesquisa da KPMG, patrocinou 

um estudo intitulado “Measuring Performance in the Organizacion of the Future” – “Medindo 

o Desempenho na Organização do Futuro”. O estudo foi motivado pela crença de que os 

métodos existentes para avaliação do desempenho empresarial, em geral apoiados em 

indicadores contábeis e financeiros, estavam se tornando obsoletos (KAPLAN, 1997, pag. VII). 

Os estudos de Kaplan demonstraram que a performance empresarial evidenciada em termos de 

resultados econômicos e financeiros é, de fato, o resultado de uma escalada de quatro etapas: 

aprendizado e crescimento; processos de negócios, clientes e financeiro (KAPLAN, 1997, p. 

31). 

Isso, de certa forma, já era alertado por Gitman (1997, p. 102), ao ressaltar que “as comparações 

de índices que resultam em um grande desvio em relação ao padrão, refletem somente os 

sintomas do problema”. Uma análise adicional das demonstrações financeiras, associada a 

discussões com os administradores principais, é normalmente requerida para detectar as causas 

do problema. Uma vez conseguido isso o administrador financeiro deve desenvolver ações 

corretivas para a eliminação de tais causas. O ponto fundamental é que a análise baseada em 

índices simplesmente dirige o analista financeiro às potenciais áreas de preocupação; ela não 

fornece evidências conclusivas sobre a existência de um problema. 

Oyadomari et al. (2018, p. 24) chamam a atenção para o fato de que o desempenho monetário 

muitas vezes não reflete no tempo adequado o resultado das ações e iniciativas que colaboram 

para que a empresa se perpetue no longo prazo. Por exemplo: alcançar metas de lucro cortando 

despesas de treinamento pode ser bom para o curto prazo, mas no médio e longo prazo pode 

implicar em perdas de competitividade e comprometer o futuro da empresa. 
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Como forma de atender o objetivo dessa pesquisa, item 1.3, a: “Preparar uma taxonomia de 

indicadores de desempenho que seja aplicável às IES comunitárias brasileiras, a partir da 

revisão da bibliografia mais recente específica sobre o tema”, serão apresentados a seguir, em 

cinco grupos, os indicadores de desempenho selecionados para o objetivo dessa pesquisa: (1) 

Indicadores de resultado; (2) Indicadores de rentabilidade; (3) Indicadores de endividamento; 

(4) Indicadores de liquidez); (5) Outros indicadores de desempenho. 

 

 
 

2.5.1. Indicadores de resultado 

 
Esses indicadores são extraídos das informações publicadas nas Demonstração de Resultados 

DRE. A estrutura do DRE se inicia na “receita bruta” e se encerra no “lucro ou prejuízo líquido 

do exercício”. Trata-se de um arranjo convencionado pela legislação contábil, que tem o 

objetivo de evidenciar o resultado econômico da comercialização de bens e serviços fornecidos 

pela entidade, obtido do confronto entre as receitas econômicas e os itens de custos e despesas 

em cada período estabelecido, normalmente, um ano fiscal, que inicia no dia primeiro de janeiro 

e termina no dia 31 de dezembro (OYADOMARI et al., 2018, p. 24; CFC, 2009, p. 30). 

O Quadro 12 a seguir, descreve os indicadores de resultados selecionados: 

 

 

Quadro 12 – Indicadores de Resultado 

 
Indicador Identidade do indicador Objetivo Aplicação / Monitoramento 

Receita bruta Receita bruta do período 
Crescimento das 
receitas 

 Foco em ganho do Market-share 

 
 

Deduções da receita 

bruta 

 
 

Deduções da receita bruta do 

período 

Eficiência na 

aplicação dos 

descontos 

comerciais e 

deduções legais 

 Competência técnica dos 

profissionais operacionais, 

sistemas e atualização da 

legislação aplicável; 

 Rigor na aderência das políticas 

de descontos comerciais. 

 

Receita líquida 
Receita líquida= Receita 

bruta – Deduções da receita 

bruta 

Crescimento das 

receitas 

 

 Foco em ganho do Market-share 

 

 

 

Custo dos Serviços 

Prestados CSP 

 

 

 

Custo dos serviços prestados 

CSP 

 

 
Eficiência 

orçamentária 

dos custos dos 

serviços 

prestados. 

 Compatível com o padrão do 

setor ou do Benchmark, 

ressalvando as políticas de 

qualidade do serviço; 

 Eficiência do processo de 

distribuição e controle dos 

custos e horas dos serviços 

contratados; 

 Otimização dos custos com 

materiais e serviços diretos. 
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Resultado Bruto 

(Margem Bruta) 

 
Resultado Bruto = Receita 

líquida– Custo dos serviços 

prestados CSP 

 

Quanto mais 

perto dos níveis 

planejados, 

melhor 

 Crescimento ou manutenção nos 

níveis planejados; 

 Resultado da eficiência do 

processo de precificação e 

dedução da receita bruta e custos 

diretos. 

 
Resultado 

Operacional 

(Margem 

operacional) 

 
 

Resultado operacional = 

Receita bruta – despesas 

operacionais 

 
Quanto mais 

perto dos níveis 

planejados, 

melhor 

 Crescimento ou manutenção nos 

níveis planejados 

 Otimização das despesas com 

materiais e serviços 

administrativos. 

 Redução das perdas com 

devedores duvidosos. 

 
 

Resultado líquido 

(Margem liquida) 

 
Resultado líquido = Receita 

operacional – resultado 

financeiro 

 

Eficiência de 

transformar 

receitas em 

resultados 

 Crescimento ou manutenção nos 

níveis planejados; 

 Otimização das receitas e 

despesas financeiras. 

 Medir a eficiência da empresa 

no período. 

 
 

EBITDA 

(Margem EBITDA) 

 

EBITDA = Resultado líquido 

– (Impostos sobre o lucro; 

resultado financeiro e 

depreciação e amortizações) 

 

Previsão da 

eficiência na 

geração de caixa 

futuro 

 

 Eficiência da geração de caixa 

futuro. 

 Foco na comparação com o 

benchmark do setor. 

 

 

 
CAPEX 

 

 

CAPEX = Despesas com 

investimentos 

 
Quanto mais 

aderente aos 

valores 

planejados, 

melhor. 

 

 Evidencia que os investimentos 

melhoram o parque industrial de 

operações e serviços, 

contribuindo para melhorar os 

níveis de eficiência e 

produtividade. 

 
 

Fluxo de Caixa 

Livre 

 
Resultado final de caixa e 

bancos da demonstração de 

fluxo de caixa. 

Geração de 

caixa após as 

movimentações, 

operacionais, de 

investimentos e 

financiamentos. 

 

 Evidência da geração de caixa 

após as movimentações, 

operacionais, de investimentos e 

financiamentos. 

Fonte: OYADOMARI et al., 2018, p. 52 a 59, adaptado pelo autor. 

 

 

2.5.2. Indicadores de rentabilidade 

 
Os indicadores de rentabilidade medem o percentual do lucro sobre os investimentos. Para 

efeito dessa pesquisa foi escolhido o Retorno sobre os Ativos ou Rentabilidade Operacional 

sobre os Ativos (ROA), que mede a capacidade de lucro operacional em relação à composição 

do ativo da empresa. Sua formula básica é Lucro Operacional (extraído de DRE) sobre o Ativo 

Total (extraído do Balanço Patrimonial). Basicamente, esse indicador mede o potencial de lucro 

do Ativo, ou seja, quanto a empresa ganha pelo que investiu em seu ativo, independente se o 

investimento realizado no ativo vem dos recursos próprios ou de terceiros (PADOVEZE e DE 

BENEDICTO, 2014, p.133). 
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O Quadro 13 a seguir descreve o indicador de rentabilidade selecionado: 

 
Quadro 13 – Indicador de rentabilidade 

 
Indicador Identidade do indicador Objetivo Aplicação / Monitoramento 

 

Rentabilidade do 

Ativo - ROA 

 

ROA = Lucro operacional / 

Ativo total 

 

Quanto maior 

melhor 

 Deve ser comparado com o setor 

ou com o benchmark do setor e 

também sua série histórica para 

o processo de tomada de decisão. 

Fonte: OYADOMARI et al., 2018, p. 52 a 59, adaptado pelo autor. 

 

 

2.5.3. Indicadores de endividamento 

 
Esse indicador mostra o quanto uma empresa é dependente de capital de terceiros. Indicador de 

endividamento geral, com um percentual muito elevado, durante muito tempo, pode levar a 

empresa a ter sérios problemas financeiros, caso haja qualquer mudança no mercado onde a 

empresa atue que provoque retração de vendas por longo período, exigindo a captação de 

empréstimos para honrar compromissos de curto prazo. A alta taxa de endividamento com 

vendas em retração, certamente irá inibir a concessão de empréstimos pelas instituições 

financeiras. De um modo geral, empresas que vão à falência apresentam endividamento elevado 

em relação ao capital próprio. (MARION, 2001, p. 103; OYADOMARI et al., 2018, p. 39; 

PADOVEZE e DE BENEDICTO, 2014, p.157). 

O Quadro 14 a seguir, descreve o indicador de endividamento selecionado: 

 
Quadro 14 – Indicador de Endividamento 

 
Indicador Identidade do indicador Objetivo Aplicação / Monitoramento 

 

 
Endividamento 

Geral – EG 

 
 

EG = (Passivo circulante + 

Passivo não-circulante / 

Ativo total 

Quanto menor 

melhor ou 

aderente a 

estratégia de 

alavancagem da 

empresa. 

 Mostra a estratégia de 

financiamento da empresa e 

quão dependente é do capital de 

terceiros. 

 Deve estar adequado aos índices 

de covenant e diretrizes 

estratégicas. 

Fonte: OYADOMARI et al., 2018, p. 52 a 59, adaptado pelo autor. 

 

 

2.5.4. Indicadores de liquidez 

 
Liquidez é a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos na data do 

vencimento. O índice de liquidez corrente é representado pelo ativo circulante sobre o passivo 

circulante, sendo o passivo circulante os compromissos a pagar no curto prazo e o ativo 

circulante os recursos que a empresa dispõe para pagar esses compromissos. Caso o resultado 
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dessa equação dê um valor menor que um, significa dizer que a empresa não dispõe de todos 

os recursos necessários para pagar suas dívidas de curto prazo (GTIMAN, 1997, p.110). 

O índice de liquidez geral, de certo modo, só difere do índice de liquidez corrente no aspecto 

de abrangência. Enquanto o índice de liquidez corrente está restrito apenas às contas do ativo e 

passivo circulante, o índice de liquidez geral abrange o ativo total e o passivo total (MARION, 

2001, p. 87). 

O Quadro 15 a seguir descreve os indicadores de liquidez selecionados: 

 

 
 

Quadro 15 – Indicadores de liquidez 

 
Indicador Identidade do indicador Objetivo Aplicação / Monitoramento 

 

 

Liquidez corrente – 

LC 

 

 
Liquidez Corrente = Ativo 

Circulante / Passivo 

Circulante 

 

Ter capacidade 

de pagar o 

passivo 

circulante nos 

prazos 

contratados 

 Manter a liquidez em níveis 

acetáveis. Mesmo quando esse 

indicador tem valor maior que 

um, faz-se necessário avaliar a 

qualidade dos ativos e a 

sincronização entre as contas a 

pagar e a receber. 

 

 

 
Liquidez geral – LG 

 

 

Liquidez Corrente = Ativo 

Total / Passivo Total 

 
Ter capacidade 

de pagar o 

passivo total 

nos prazos 

contratados 

 A mesma atenção requerida para 

o índice de liquidez corrente, 

acrescida de cuidados quanto às 

estratégias de alavancagem, que 

podem estar colocando o futuro 

da empresa em risco, ao passo 

que cresce o endividamento de 

longo prazo. 

Fonte: OYADOMARI et al., 2018, p. 52 a 59, adaptado pelo autor. 

 

 

 
2.5.5. Outros indicadores de desempenho 

Os demais indicadores escolhidos nesse grupo de resultado não são propriamente indicadores 

extraídos diretamente do relatório de Demonstração de Resultado, Balanço Patrimonial, ou por 

resultado da combinação entre eles, mas estão estreitamente relacionados aos seus efeitos. 

A Base de Alunos mostra o resultado da equação que compreende: os novos alunos ingressantes, 

menos os alunos formados, menos os alunos trancados ou evadidos; o Ticket Médio é um 

indicador que, além de auxiliar nas projeções de resultado, serve para aferir se o custo médio 

dos preços está compatível com a estratégia comercial da empresa; a Evasão é um importante 

indicador de gestão, pois, além de comprometer a receita, poderá estar associado a algum tipo 

de insatisfação do alunos com a instituição. Por fim, o Gasto com Vendas representa os 
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investimentos em propaganda e marketing que devem ser aferidos para verificar se os recursos 

aplicados associados às estratégias adotadas alcançaram as metas pretendidas pelo 

planejamento. 

O Quadro 16 a seguir descreve o grupo de outros indicadores de desempenho: 

 
Quadro 16 – Outros indicadores de desempenho 

 
Indicador Identidade do indicador Objetivo Aplicação / Monitoramento 

 
 

Base de alunos 

 
 

Número de alunos cursando 

 
Quanto maior 

melhor 

 Deve ser comparado com o 

setor, com o benchmark do setor 

e também sua série histórica 

para o processo de tomada de 
decisão. 

 
 

Ticket médio 

 
Ticket médio = Receita total / 

alunos 

Quanto maior 

melhor ou 

compatível com 

a estratégia de 
mercado da IES 

 Quanto maior melhor. Deve ser 

comparado com o setor, com o 

benchmark do setor e também 

sua série histórica para o 
processo de tomada de decisão. 

 
 

Evasão 

 

Número e valor dos alunos 

trancados e evadidos no 

período 

 
Quanto menor 

melhor 

 Quanto menor melhor. Deve ser 

comparado com o setor, com o 

benchmark do setor e também 

sua série histórica para o 
processo de tomada de decisão. 

 
 

Gastos com vendas 

 
Investimentos em marketing e 

propaganda no período 

Deve estar 

aderente ao 

planejamento 

de marketing 

 Deve ser comparado com o 

setor, com o benchmark do setor 

e também sua série histórica 

analisadas com as estratégias e o 

processo de tomada de decisão. 

Fonte: OYADOMARI et al., 2018, p. 52 a 59, adaptado pelo autor. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Foi realizada uma pesquisa exploratória quantitativa por amostragem não probabilística. A 

coleta de dados foi realizada por meio de aplicação online de questionário junto às 69 

instituições vinculadas à Associação Brasileira de Universidades Comunitárias – ABRUC. 

 

 
3.1. Metodologia de Pesquisa: questionário 

 
O presente capítulo busca esclarecer quais os processos metodológicos foram adotados para 

aferir os resultados e orientar as conclusões do trabalho. Apresenta o tipo de pesquisa, o 

universo e a amostra final para a realização da investigação, como se deu o momento e o 

processo de coleta de dados, bem como o tratamento dos dados e as limitações que o método 

apresenta. 

 

 
3.1.1. Tipo de pesquisa 

 
Foi realizada investigação de natureza quantitativa, que permitiu a produção de análises 

estatísticas a partir das respostas obtidas por meio de um questionário fechado, para o qual se 

adotou uma Escala Likert de cinco pontos para as respostas. Essa metodologia permite 

descrever de forma quantitativa as atitudes e opiniões de determinada população; além de 

possibilitar, a partir do estudo de uma amostra, generalizar ou fazer alegações acerca dessa 

população (CRESWELL 2010 p. 178). 

Segundo COSTA (2011 p. 153), na aplicação da escala Likert, os itens são selecionados e para 

cada um deste é desenvolvida uma afirmação sobre a qual o respondente deve expressar seu 

grau de concordância, que varia entre a discordância total e a concordância total. Normalmente 

são usados pontos associados a diferentes níveis conceituais de concordância, de modo que uma 

clara indicação de intensidade de concordância seja estabelecida entre os dois extremos. 

O questionário foi elaborado a partir dos temas abordados no referencial teórico e aplicado por 

meio de uma plataforma online de pesquisa disponibilizada junto à amostra definida. 

Houve um pré-teste para validação do questionário, aplicado junto a dois gestores estratégicos 

de IES comunitárias. As perguntas ficaram disponíveis para serem respondidas durante 28 dias 

úteis, no período de 28 de junho a 25 de julho de 2019. 
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3.1.2. Universo e amostra 

 
O universo desta pesquisa contempla os gestores estratégicos de IES filiadas à Associação 

Brasileira de Universidades Comunitárias – ABRUC, que se caracterizam nos termos da Lei nº 

12.881/2013, pois: (i) estão constituídas na forma de associação ou fundação, com 

personalidade jurídica de direito privado, inclusive as instituídas pelo poder público; (ii) 

patrimônio pertencente a entidades da sociedade civil e/ou poder público; (iii) não distribuem 

qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (iv) aplicam 

integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; (v) 

mantêm escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes 

de assegurar sua exatidão; (vi) possuem transparência administrativa,; e (vii) preveem a 

destinação do patrimônio, em caso de extinção, a uma instituição pública ou congênere. 

A ABRUC, fundada em 26 de julho de 1995, com sede em Brasília, reúne atualmente 69 

instituições comunitárias de educação superior – ICES. Desse total, 19 (27,54%) responderam 

ao questionário completo, o que garantiu uma amostra suficiente para utilizar as informações 

na presente dissertação. Todos os convites para participar na pesquisa foram enviados para cada 

gestor por correio eletrônico (e-mail) e confirmado o recebimento por telefone. 

 

 
3.1.3. O questionário 

 
O link para o questionário foi enviado aos gestores das ICES por correio eletrônico e os 

destinatários deveriam acessá-lo para responder qual o grau de concordância para cada 

afirmação. A enquete foi dividida em duas partes para que o preenchimento ficasse mais 

simples e objetivo, de forma que os respondentes percebessem o encadeamento lógico das 

questões. 

A Escala Likert utilizada foi a de cinco pontos, com a variação de (discordo completamente) 

até (concordo plenamente), como ilustrado no quadro 17. 

Quadro 17 – Escala Likert 

 
AFIRMATIVA 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

Fonte: COSTA 2011 – Adaptado pelo autor 
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O questionário e sua apresentação encontram-se em Anexo A desta pesquisa. 

 

 
 

3.1.4. Sobre o questionário 

 
Para atender o objetivo desta pesquisa o questionário foi organizado em duas seções, com vistas 

a buscar indicativos de práticas de gestão de riscos e monitoramento por meio de indicadores 

de desempenho nas ICES pesquisadas. 

Os respondentes avaliaram cada questão do questionário e puderam marcar uma opção relativa 

ao seu nível de concordância ou discordância, conforme a seguinte escala: discordo 

completamente; discordo em grande parte; concordo/discordo parcialmente; concordo em 

grande parte, e; concordo plenamente. 

Na seção sobre gestão de riscos acerca das as práticas adotadas pelas ICES, explicou-se que o 

objetivo foi verificar se havia evidências de que as atividades relacionadas estavam 

devidamente implementadas, mantidas e são melhoradas, quando necessário, garantindo assim, 

a sua sistematização. Como exemplos foram citados procedimentos implementados, reuniões 

de planejamento, reuniões de avaliação, emissão de relatórios, ações de correção e melhoria. 

As questões apresentadas para avaliação pelos respondentes foram: 

 
1. Existe um documento formal de gestão de riscos na instituição; 

2. Existe um setor ou departamento responsável pela gestão de riscos. Exemplo: auditoria, 

diretoria financeira, assessoria de gestão de riscos, etc; 

3. Os riscos foram formalmente identificados em todos os níveis da instituição; 

4. Os riscos foram analisados quanto às suas consequências negativas; 

5. Os riscos também foram analisados quanto às suas consequências positivas; 

6. Os riscos foram analisados quanto à probabilidade de ocorrerem; 

7. As decisões de controle dos riscos são eficazes; 

8. As decisões de comunicação dos riscos são eficazes; 

9. A alta administração (presidentes e diretores) recebe os relatórios de risco para a análise e 

tomadas de decisão; 

10. Conselho diretor; conselho deliberativo, assembleia geral, etc. recebem os relatórios de 

risco para a análise e tomadas de decisão. 

Na seção sobre os indicadores de desempenho foi solicitado aos respondentes que refletissem 

se havia evidências de quais indicadores fazem parte do conjunto de métricas que são 
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monitoradas, analisadas por critérios estabelecidos e objetos de ações de melhorias quando 

necessárias. Foi dada como exemplo a realização de reuniões de análises com base em relatórios 

de resultado ou atividade similar. 

Os indicadores foram selecionados a partir da revisão bibliográfica realizada e organizados 

conforme as seguintes categorias: (1) indicadores de resultado, (2) indicadores de rentabilidade, 

(3) indicadores de endividamento, (4) indicadores de liquidez e (5) outros indicadores de 

desempenho. 

A seleção dos indicadores teve por objetivo escolher indicadores-chave e tradicionais que 

tivessem relação com os riscos de tipo estratégico, operacional e financeiro, conforme critério 

de classificação adotado por esta pesquisa. 

Foram submetidos à análise dos respondentes os seguintes indicadores de resultado: 

 
Quadro 18 – Seleção de indicadores de resultado 

 
Indicador Identidade do indicador 
Receita bruta Receita bruta do período 

Deduções da receita bruta Deduções da receita bruta do período 

Receita líquida Receita líquida = Receita bruta – Deduções da receita bruta 

Custo dos Serviços Prestados CSP Custo dos serviços prestados CSP 

Resultado Bruto 
(Margem Bruta) 

Resultado Bruto = Receita líquida – Custo dos serviços prestados CSP 

Resultado Operacional 
(Margem operacional) 

Resultado operacional = Receita bruta – despesas operacionais 

Resultado líquido 
(Margem líquida) 

Resultado líquido = Receita operacional – resultado financeiro 

EBITDA 
(Margem EBITDA) 

EBITDA = Resultado líquido – (Impostos sobre o lucro; resultado 
financeiro e depreciação e amortizações) 

CAPEX CAPEX = Despesas com investimentos 

Fluxo de Caixa Livre Resultado final de caixa e bancos da demonstração de fluxo de caixa. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O indicador de rentabilidade que foi submetido à análise dos respondentes foi: 

 
Quadro 19 – Seleção de indicador de rentabilidade 

 
Indicador Identidade do indicador 

Rentabilidade do Ativo - ROA ROA = Lucro operacional / Ativo total 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O indicador de endividamento que foi submetido à análise dos respondentes foi: 
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Quadro 20 – Seleção de indicador de endividamento 

 
Indicador Identidade do indicador 

Endividamento Geral – EG EG = (Passivo circulante + Passivo não-circulante / Ativo total 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 
Os seguintes indicadores de liquidez foram submetidos à análise dos respondentes: 

 
Quadro 21 – Seleção de indicadores de liquidez 

 
Indicador Identidade do indicador 

Liquidez corrente – LC Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Liquidez geral – LG Liquidez Corrente = Ativo Total / Passivo Total 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Os seguintes demais indicadores de desempenho foram submetidos à análise dos respondentes: 

 
Quadro 22 – Seleção de outros indicadores 

 
Indicador Identidade do indicador 

Base de alunos Número de alunos cursando 

Ticket médio Ticket médio = Receita total / alunos 

Evasão Número e valor dos alunos trancados e evadidos no período 

Gastos com vendas Investimentos em marketing e propaganda no período 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 
Segundo JUNIOR E COSTA (2014 p. 4), as escalas no universo das ciências sociais e 

comportamentais, assim como em todas as outras ciências, são alicerçadas em pressupostos 

particulares e desenvolvidas por modelos específicos. Uma escala de mensuração é composta 

por um conjunto de indicadores, mais uma escala de verificação e um conjunto de regras, a 

saber: 

 Os indicadores são os elementos de conteúdo que asseguram a presença do conceito do 

construto na escala de mensuração. Assim, são exemplos de indicadores as afirmações 

sobre determinado construto, para os quais um sujeito emitirá sua concordância. De 

igual maneira, são indicadores os pontos extremos de um comportamento (por exemplo, 

considerar um indicador de risco financeiro como mais ou menos importante em relação 

aos demais); 
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 A escala de verificação envolve os números que vêm associados aos indicadores para 

sua medição. A título de ilustração: podem-se adotar níveis de concordância de 1 a 5 ou 

utilizar números de 1 a 7 entre as opções de indicadores de riscos financeiros; 

 
 As regras são as indicações para uso do instrumento, em termos de sua aplicação e 

interpretação. Citando uma situação parecida: pode-se definir que concordâncias entre 

4 e 5 indicam alto nível de avaliação do construto sob análise e que valores entre 1 e 2 

indicam baixo nível de avaliação do mesmo construto. 

Uma vantagem da Escala de Likert está na sua facilidade de manuseio, pois é fácil a um 

pesquisado emitir um grau de concordância sobre uma afirmação qualquer. Adicionalmente, a 

confirmação de consistência psicométrica nas métricas que utilizaram esta escala contribuiu 

positivamente para sua aplicação nas mais diversas pesquisas (COSTA, 2011 p. 154). 

 

 
3.1.5. Tratamento dos dados 

 
As respostas obtidas a partir da aplicação do questionário foram analisadas, no total de 19 

respostas válidas. Este sistema contribuiu, dentre outras coisas, para aferir médias e organizar 

as análises necessárias. 

O resultado das respostas ao questionário de pesquisa e sua apresentação encontram-se no 

Anexo B desta pesquisa. 

 

 
3.1.6. Limitações do método 

 
Todas as questões (afirmações) foram criadas de forma objetiva, permitindo apenas uma 

resposta de aferição do grau de concordância do respondente. Não houve pergunta aberta para 

que o respondente complementasse com a sua opinião ou explicasse algum ponto que pudesse 

gerar dúvida na análise do questionário. Sendo assim, é importante ressaltar que as respostas 

não geram profundidade na compreensão dos sentidos e foram consideradas apenas a 

possibilidade de respostas objetivas do participante como previstas nas métricas adotadas. 

Survey é um método de pesquisa que não permite estabelecer relações de causalidade, pois não 

há manipulação nem controles experimentais. (CRESWELL, 2010). 
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Como a pesquisa neste caso foi enviada por correio eletrônico, ela limita a possibilidade de 

participação a quem utiliza esta ferramenta no trabalho. Além disso, o e-mail foi enviado apenas 

para gestores estratégicos de IES filiadas à Associação Brasileira de Universidades 

Comunitárias – ABRUC – selecionados conforme o cargo pelo pesquisador. Sendo assim, a 

inclusão dos participantes no estudo não foi aleatória e os resultados obtidos neste trabalho 

podem estar associados à composição da amostra, e não podem ser prontamente generalizados 

às ICES como um todo e nem estendidos a outros grupos ou outras organizações, ainda que 

sejam do mesmo setor. 

A Escala de Likert possui dificuldades significativas, pois perguntas com o modelo Likert 

solicitam do respondente pelo menos duas dimensões a serem analisadas: conteúdo e 

intensidade. O indivíduo precisa verificar o conteúdo da proposição do item e, em seguida, 

opinar discordando ou concordando com a afirmação, considerando ainda a intensidade desta 

concordância. Embora não pareça ser um problema para efeito de uso, os críticos afirmam que 

esta característica aumenta o nível de complexidade cognitiva da escala, principalmente quando 

a escala possui muitos pontos (SILVA e COSTA, 2014). 

Há também um problema na utilização dessas escalas relacionado à denominação dos pontos 

(por exemplo, é fácil denominar 3 pontos, com 1 – discordo, 2 – não concordo nem discordo, e 

3 – concordo; no entanto, denominar 10 pontos de uma escala de 1 a 10 é muito mais 

complicado). A própria seleção do número de pontos é complicada. Estudos empíricos mostram 

que, em escalas de múltiplos itens com mensuração refletiva em relação ao construto, a 

confiabilidade é melhor em escalas cujos itens são medidos com mais de 7 pontos, e diminui 

quando os itens possuem menos de 5 pontos (SILVA e COSTA, 2014). 

Entretanto, menos pontos parecem tornar mais fáceis as respostas, de modo que, ao aumentar o 

número de pontos ganha-se em consistência psicométrica e perde-se em segurança nas 

respostas. Obviamente isso é um ponto fraco dessa escala. Uma opção que, potencialmente, 

resolve essa dificuldade seria ancorar os níveis extremos de concordância nos limites numéricos 

e deixar os demais pontos como níveis intermediários de concordância. Isso permite, inclusive, 

utilizar um número maior de pontos, como 1 a 10 ou 0 a 10, cujos níveis de conhecimento são 

mais generalizados em países como o Brasil (SILVA e COSTA, 2014). 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Consideradas as limitações e possibilidades do método adotado, diante da pequena quantidade 

de IES comunitárias associadas à ABRUC podemos afirmar que o quantitativo obtido de 

respostas permitiu realizar a análise das respostas à luz dos objetivos do trabalho. 

Vale ressaltar que o pequeno número de IES associadas à ABRUC concentra a maior parte das 

matrículas das entidades de mesmo tipo, por se tratarem de universidades e centros 

universitários. Como já mencionado, as faculdades estão em maior número entre as IES 

brasileiras, mas, individualmente, são de pequeno porte. 

A análise dos resultados foi realizada a partir de uma abordagem quantitativa que estabeleceu 

o Ranking Médio (RM) para o questionário, conforme proposto por Malhotra (2001), 

considerada a escala tipo Likert de 5 níveis para mensurar o grau de concordância dos 

respondentes (OLIVEIRA, 2005) 

O cálculo do Ranking Médio da pontuação atribuída às respostas, relacionada à frequência dos 

retornos dos entrevistados que fizeram tal atribuição, permitiu a verificação quanto à 

concordância ou discordância das questões avaliadas. 

Os valores menores que 3 foram considerados como discordantes e, os maiores que 3 como 

concordantes, considerada a escala de 5 níveis. 

O valor exatamente 3 foi considerado “indiferente” ou “sem opinião”, sendo o “ponto neutro”, 

equivalente aos casos em que os respondentes deixaram em branco. 

Atribuiu-se o valor de 1 a 5 para cada resposta a partir da qual é calculada a média ponderada 

para cada afirmativa, baseada na frequência das respostas. Desta forma foi obtido o RM por 

meio do seguinte cálculo: Média Ponderada (MP) = ∑( fi.Vi); Ranking Médio (RM) = MP / 

(NR); sendo ‘fi’ a frequência observada de cada resposta para cada item, ‘Vi’ o valor de cada 

resposta e ‘NR’ o nº de respondentes. 

Quanto mais próximo de 5 o Ranking Médio chegou, maior foi o nível de concordância dos 

respondentes em relação à afirmativa apresentada, e quanto mais próximo de 1 menor a 

concordância. 
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Gestão de Riscos 

 
Nas respostas sobre os mecanismos de gestão de riscos foi possível verificar qual a percepção 

dos respondentes sobre se as práticas adotadas pelas ICES estavam devidamente 

implementadas, mantidas e se foram objetos de melhorias contínuas, de forma sistematizada. 

Tabela 1 – Gestão de Riscos 

 

AFIRMATIVAS FREQUÊNCIA DOS SUJEITOS 
MÉDIA 

PONDERADA 

RANKING 

MÉDIO 
 1 2 3 4 5   

 

Questão 1. Existe um documento formal de gestão de riscos na instituição 
 

4 
 

3 
 

7 
 

3 
 

2 
 

53 
 

2,79 

Questão 2. Existe um setor ou departamento responsável pela gestão de riscos. 

Exemplo: auditoria, diretoria financeira, assessoria de gestão de riscos, etc 

 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

4 
 

66 
 

3,47 

Questão 3. Os riscos foram formalmente identificados em todos os níveis da 

instituição 

 

3 
 

3 
 

8 
 

4 
 

1 
 

54 
 

2,84 

 

Questão 4. Os riscos foram analisados quanto as suas consequências negativas 
 

1 
 

3 
 

4 
 

7 
 

4 
 

67 
 

3,53 

Questão 5. Os riscos também foram analisados quanto as suas consequências 

positivas 

 

2 
 

2 
 

5 
 

6 
 

4 
 

65 
 

3,42 

 

Questão 6. Os riscos foram analisados quanto a probabilidade de ocorrerem 
 

3 
 

2 
 

4 
 

7 
 

3 
 

62 
 

3,26 

 

Questão 7. As decisões de controle dos riscos são eficazes 
 

2 
 

5 
 

7 
 

5 
 

0 
 

53 
 

2,79 

 

Questão 8. As decisões de comunicação dos riscos são eficazes 
 

2 
 

5 
 

8 
 

3 
 

0 
 

48 
 

2,67 

Questão 9. Conselho Diretor; Conselho Deliberativo, Assembleia Geral, etc. 

recebem os relatórios de risco para a análise e tomadas de decisão 

 

3 
 

3 
 

2 
 

7 
 

3 
 

58 
 

3,22 

Questão 10. A alta administração (presidentes e diretores) recebe os relatórios de 

risco para a análise e tomadas de decisão 

 

4 
 

3 
 

3 
 

5 
 

3 
 

54 
 

3,00 

 
Fonte: Elaborado pelo autor: Ranking Médio da Gestão de Risco nas IES Pesquisadas 

 

Um fato que chama atenção nas avaliações das afirmativas apresentadas é que as duas questões 

que tratam da formalização de processos relacionados à gestão de riscos foram justamente as 

que obtiveram menor pontuação de Ranking Médio, à exceção de uma que trata de 

comunicação: a). Existe um documento formal de gestão de riscos na instituição, com RM 2,79; 

e os riscos foram formalmente identificados em todos os níveis da instituição, com RM 2,84. 

Pode se depreender, a partir desses resultados, que os respondentes percebem a necessidade de 

uma formalização mais explicitada dos princípios, estruturas e processos da gestão de riscos 

nos diversos níveis das ICES. 

A afirmativa que obteve a menor avaliação foi: as decisões de comunicação dos riscos são 

eficazes, com RM 2,67. A comunicação é uma das condições que precisam estar incorporadas 

à estrutura e ao processo para que a gestão de riscos seja eficaz e se torne parte da cultura da 
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organização, traduzindo-se em um conjunto compartilhado de atitudes, valores e 

comportamentos que caracterizam como a IES aborda o risco. 

É possível comparar o RM sobre a eficácia de comunicação dos riscos juntamente ao resultado 

sobre a questão ‘as decisões de controle dos riscos são eficazes’, com RM 2,79. Ambos estão 

abaixo do mínimo esperado de concordância na escala, o que pode indicar uma percepção 

negativa dos respondentes quanto aos processos decisórios, tanto das formas de controle quanto 

da disseminação de informações referentes à gestão de riscos. 

As respostas acerca de ‘a alta administração (presidentes e diretores) recebe os relatórios de 

risco para a análise e tomadas de decisão’ levaram ao RM 3,0. Entende-se que apesar de o 

nível de concordância ter chegado a um ponto mínimo satisfatório, a percepção dos 

respondentes não é muito positiva quanto à disponibilização de relatórios para a alta 

administração. Mereceria maior aprofundamento para saber se é a quantidade, a periodicidade 

ou a qualidade das informações que precisaria ser melhorada para aperfeiçoar o processo 

decisório nesse nível da empresa. 

Trata-se de um resultado muito próximo do RM 3,22 obtido para a afirmativa ‘Conselho 

Diretor; Conselho Deliberativo, Assembleia Geral, etc. recebem os relatórios de risco para a 

análise e tomadas de decisão’. Compreendida a ‘alta’ administração’ composta pelos 

executivos e os ‘conselhos e assembleia’ como órgãos máximos deliberativos, é preocupante 

para a estrutura de gestão de riscos essa percepção dos respondentes, pois são duas instâncias 

das mais importantes na maneira como a entidade se organiza para gerenciar os riscos de sua 

atividade, o conjunto de componentes e arranjos organizacionais para o monitoramento. 

A afirmativa ‘os riscos foram analisados quanto à probabilidade de ocorrerem’ alcançou RM 

3,26, o que demonstra também uma concordância apenas satisfatória dos respondentes, A 

construção de cenários baseados nos possíveis riscos visa a redução da probabilidade ou 

impacto das perdas, de forma a não ameaçar a perenidade da IES. Os respondentes parecem 

perceber alguma carência institucional nesse esforço de antecipação, o que pode ser entendido 

como uma gestão mais voltada a reagir do que a se antever aos riscos. 

A afirmativa ‘os riscos foram analisados quanto às suas consequências negativas’ teve RM 

3,53. E as respostas para ‘os riscos também foram analisados quanto às suas consequências 

positivas’ alcançaram RM 3,42. Ambas obtiveram resultados muito próximos e não podem 

considerados como de maior concordância, pois ficaram abaixo do RM 4. A análise detalhada 

das possíveis consequências decorrentes dos riscos deve levar em consideração as necessidades 
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específicas da organização em face dos objetivos que dão suporte à sua missão e dos riscos 

associados - envolvendo aspectos como natureza, complexidade, estratégia, contexto, estrutura, 

operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços ou ativos e práticas empregadas, 

como demonstrado no capítulo 2. 

A afirmativa ‘existe um setor ou departamento responsável pela gestão de riscos. Exemplo: 

auditoria, diretoria financeira, assessoria de gestão de riscos, etc.’ teve um RM 3,47. Um 

resultado também abaixo dos maiores níveis de concordância. Pode ser que na percepção dos 

respondentes a gestão de risco esteja sob a responsabilidade mais difusa por vários setores ou 

que não esteja claro quem realmente é responsável pelo monitoramento e atribuição de 

responsabilidades. 
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Tabela 2. Indicadores de Desempenho 
 

AFIRMATIVAS FREQUÊNCIA DOS SUJEITOS 
MÉDIA 

PONDERADA 

RANKING 

MÉDIO 

 1 2 3 4 5   

 

Questão 11. Receita Bruta, se sua evolução está dentro dos valores planejados 
 

0 
 

1 
 

2 
 

10 
 

6 
 

78 
 

4,11 

Questão 12. Deduções da Receita Bruta, se está adequado o percentual total das 

deduções 

 

0 
 

2 
 

5 
 

4 
 

8 
 

75 
 

3,95 

 

Questão 13. Receita Líquida, se sua evolução está dentro dos valores planejados 
 

0 
 

2 
 

1 
 

7 
 

9 
 

80 
 

4,21 

Questão 14. Custo dos serviços prestados, que mede o percentual se essa 

relação está dentro da faixa percentual planejada 

 

0 
 

2 
 

4 
 

6 
 

7 
 

75 
 

3,95 

Questão 15. Resultado bruto, que verifica se está dentro do percentual 

planejado 

 

0 
 

1 
 

3 
 

8 
 

7 
 

78 
 

4,11 

Questão 16. Resultado operacional, que revela se a margem operacional está 

dentro do percentual planejado 

 

0 
 

2 
 

3 
 

5 
 

9 
 

78 
 

4,11 

Questão 17. Resultado líquido, que aponta se margem que resulta a partir do 

Resultado Líquido está dentro do percentual planejado 

 

0 
 

1 
 

3 
 

6 
 

9 
 

80 
 

4,21 

Questão 18. EBITDA, para verificar se a metodologia EBITDA é adotada e, caso 

sim, se sua evolução está dentro do percentual planejado 

 

0 
 

2 
 

6 
 

7 
 

4 
 

70 
 

3,68 

Questão 19. CAPEX, para verificar se os investimentos estão dentro dos valores 

planejados 

 

1 
 

2 
 

7 
 

6 
 

3 
 

65 
 

3,42 

Questão 20. Fluxo de Caixa Livre, para checar se a geração de caixa após os 

investimentos está dentro dos valores aceitáveis 

 

0 
 

2 
 

2 
 

9 
 

6 
 

76 
 

4,00 

Questão 21. Rentabilidade do ativo, indicativo de capacidade dos ativos da 

empresa em gerarem resultados 

 

1 
 

0 
 

7 
 

8 
 

3 
 

69 
 

3,63 

Questão 22. Endividamento geral, indicativo de dependência de capital de 

terceiros 

 

2 
 

1 
 

4 
 

6 
 

6 
 

70 
 

3,68 

Questão 23. Liquidez corrente, indicativo de capacidade de liquidar os passivos 

de curto prazo dentro de 12 meses 

 

1 
 

2 
 

5 
 

6 
 

5 
 

69 
 

3,63 

Questão 24. Liquidez geral, indicativo de capacidade de liquidar os passivos de 

curto e longo prazo com os ativos de curto e longo prazo 

 

1 
 

2 
 

6 
 

6 
 

4 
 

67 
 

3,53 

Questão 25. A base de alunos – se o número de alunos tem o crescimento ou a 

manutenção dentro dos limites planejados 

 

1 
 

0 
 

4 
 

6 
 

8 
 

77 
 

4,05 

 

Questão 26. O ticket médio, se está dentro dos limites planejados 
 

1 
 

0 
 

3 
 

9 
 

6 
 

76 
 

4,00 

 

Questão 27. A evasão, se está dentro dos limites planejados 
 

2 
 

1 
 

4 
 

7 
 

5 
 

69 
 

3,63 

Questão 28. Os gastos com vendas, que mede a eficiência dos investimentos da 

atividade de marketing e comercial em relação à Receita Líquida aferida. 

 

1 
 

2 
 

8 
 

5 
 

3 
 

64 
 

3,37 

Fonte: Elaborado pelo autor: Ranking Médio de indicadores de desempenho nas IES Pesquisadas 

 

 
Conforme a bibliografia revisada, a definição de indicadores de monitoramento e avaliação é 

tarefa fundamental para a gestão de riscos, especialmente aqueles que podem causar prejuízo 

financeiro. Os indicadores de desempenho das ICES são importantes, pois revelam as áreas 

relevantes para aferir a eficiência, eficácia, efetividade e sustentabilidade das operações e 

resultados. 

Todos os indicadores de desempenho relacionados à receita e resultado tiveram um nível alto 

de concordância quanto à importância de serem acompanhados para a gestão de riscos: receita 
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bruta, se sua evolução atingiu os valores planejados, RM 4,11; receita líquida, se sua evolução 

está dentro dos valores planejados, RM 4,21; resultado bruto, que verifica se encontra dentro 

do percentual planejado, RM 4,11; resultado líquido, que aponta se margem que resulta a partir 

do resultado líquido teve o percentual planejado, RM 4,21; resultado operacional, que revela 

se a margem operacional se posiciona percentualmente no total planejado, RM 4,11. 

Essa atenção especial ao resultado e à receita parece indicar que na percepção dos respondentes 

esses dois fatores são fundamentais para o monitoramento dos riscos que podem afetar a 

operação de uma ICES. 

Na ponta oposta está a importância atribuída aos [‘os] gastos com vendas, que medem a 

eficiência dos investimentos da atividade de marketing e comercial em relação à receita líquida 

aferida’, cujo RM ficou em 3,37, o menor dentre os indicadores de desempenho avaliados. 

Esse resultado pode ser compreendido por uma percepção dos respondentes acerca dos gastos 

de vendas como um indicador de desempenho não prioritário para acompanhamento. 

Situação semelhante à verificada na avaliação do indicador de desempenho ‘CAPEX, para 

verificar se os investimentos estão dentro dos valores planejados’, que alcançou RM 3,42. Essa 

aparente não priorização indica que, na percepção dos respondentes, os investimentos e os 

gastos de venda podem ser objetos de decisões pontuais, ainda que originalmente constando 

dos orçamentos anuais, dispêndios não forçosos e possíveis de serem adiados ou reduzidos em 

momentos de maior crise. 

As ‘deduções da receita bruta, se está adequado o percentual total das deduções’ tiveram RM 

3,95, indicador que se relaciona diretamente com a avaliação do fluxo de caixa livre e o ticket 

médio. 

O indicador do ‘custo dos serviços prestados, que mede o percentual se essa relação está dentro 

da faixa percentual planejada’ ficou com o RM 3,95. O perfil dos respondentes, alocados na 

alta administração das ICES lhes permite ter grau de maturidade administrativa o suficiente 

para demonstrar em sua percepção a importância estratégica de realizar o monitoramento 

contínuo sobre os custos, para que os riscos financeiros permaneçam sob controle. 

A avaliação dos respondentes quanto às afirmativas relacionadas à liquidez também parecer 

não incluir esses indicadores dentre as maiores prioridades: liquidez corrente, indicativo de 

capacidade de liquidar os passivos de curto prazo dentro de 12 meses, RM 3,63; liquidez geral, 

indicativo de capacidade de liquidar os passivos de curto e longo prazo com os ativos de curto 



95 
 

 

e longo prazo, RM 3,53. É algo coerente com o RM 3,68 dado para o indicador ‘endividamento 

geral, indicativo de dependência de capital de terceiros’. 

Acredita-se que os respondentes tenham em sua percepção que as dívidas junto a terceiros 

devem ser mantidas sob um olhar vigilante, mas que há outros indicadores mais cruciais, que 

pedem maior e mais detalhada atenção dentro da gestão de riscos. 

A ‘rentabilidade do ativo, indicativo de capacidade dos ativos da empresa em gerarem 

resultados’ chegou ao RM 3,63, também baixo em termos da priorização dos respondentes. 

Supõe-se que na percepção dos que responderam ainda não exista um acompanhamento 

diretamente relacionado, existindo a possibilidade de o patrimônio imobilizado ser de elevado 

valor ou essa avaliação patrimonial não ser atualizada periodicamente. 

O fato do indicador ‘EBITDA, para verificar se a metodologia EBITDA é adotada e, caso sim, 

se sua evolução está dentro do percentual planejado’ ter chegado apenas ao RM 3,68 parece 

indicar que na percepção dos entrevistados a metodologia EBITDA seja de menor prioridade 

em relação aos indicadores de resultados, cuja avaliação ficou bem mais alta na escala. 

A avaliação do indicador ‘a evasão, se está dentro dos limites planejados’ recebeu RM 3,63, 

bem menos do que a ‘base de alunos – se o número de alunos tem o crescimento ou a 

manutenção dentro dos limites planejados’, que teve o RM 4.05. Pode indicar que na percepção 

dos respondentes o foco esteja mais concentrado na captação, ao passo que a evasão seja de 

difícil mensuração ou mesmo que, quando verificada, já revela um dado inexorável, sobre o 

qual não há intervenção possível. 

Em épocas de concorrência acirrada, o interesse dos respondentes pelo indicador ‘ticket médio, 

se está dentro dos limites planejados’ ficou alto, com o RM 4,0. Um ticket médio de baixo 

valor pode indicar um aumento da base de aluno, sem a devida contrapartida da receita 

precificada, podendo indicar excessivos descontos para a manutenção e/ou captação de alunos. 

O mesmo se passa com o indicador ‘fluxo de caixa livre, para checar se a geração de caixa 

após os investimentos está dentro dos valores aceitáveis’, que alcançou o RM 4,0. Essa 

percepção dos respondentes pode ser considerada bem ponderada e realista, tendo em vista a 

importância do fluxo de caixa livre na gestão de riscos. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Conforme circunstanciado nessa pesquisa, todas as organizações têm riscos e eles estão em 

todos os lugares, tanto no seu ambiente interno como no externo. Esses riscos, se não estiverem 

sob controle, expõem a empresa a altos níveis de vulnerabilidade, uma vez que, dependendo de 

sua dimensão, podem causar prejuízos irreparáveis. Por essa razão, os órgãos de controle e 

legislativos no âmbito mundial, têm aumentado a abrangências dos controles, bem como 

exigido maior grau de responsabilidade das instâncias estratégicas das organizações quanto à 

gestão de riscos. 

Mesmo consideradas as limitações e possibilidades do método adotado por esta pesquisa, bem 

como a pequena quantidade de IES comunitárias associadas à ABRUC, podemos afirmar que 

o quantitativo obtido de respostas permitiu realizar a análise à luz dos objetivos do trabalho. 

Após o exame dos dados da seção que investigou a sistematização de um processo de gestão de 

risco, foi possível depreender que de uma forma geral não há concordância quanto à existência 

de um processo formal de gestão de risco nas instituições pesquisadas. Entretanto, é possível 

verificar que há uma ligeira percepção de que de alguma forma os riscos são identificados, uma 

vez que o ranking médio de 3,53 dessa questão ultrapassa a região neutra e se aproxima do 

ponto onde há uma concordância parcial em relação à questão proposta. 

Já os dados relativos à investigação de monitoramento pelo uso de indicadores de desempenho 

mostraram forte nível de concordância, principalmente em relação aos indicadores de resultado, 

o que nos leva a concluir que os aspectos de análise financeira – mesmo que realizado por uma 

perspectiva passada – têm o seu monitoramento estabelecido. Dessa forma, podemos concluir 

que o objetivo de pesquisa em verificar a existência de um processo de gestão de riscos 

corporativos e de práticas de monitoramento de indicadores de desempenho nas IES 

comunitárias, em relação à amostra selecionada, foi satisfatoriamente atendido, servindo esta 

pesquisa como uma contribuição a mais para o tema gestão de riscos corporativos, ao mesmo 

tempo que destaca a importância do monitoramento de indicadores de desempenho para avaliar 

uma perspectiva de planejamento e não apenas uma série histórica passada. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Questionário de Pesquisa 

 
Prezado Gestor, 

 
O questionário a seguir faz parte de uma pesquisa no âmbito do Programa de Pós-graduação 

em Administração, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Os resultados obtidos 

serão utilizados exclusivamente para fins académicos – dissertação de Mestrado. 

As respostas serão incluídas de forma anônima e não haverá nenhuma indicação de quais 

instituições os respondentes se vinculam. Por isso, não há espaço para sua identificação. O 

tempo previsto para responder é em torno de 5 minutos. 

Obrigado pela sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Pesquisador 

 
Ricardo Rocha Faria 

 
Como preencher este questionário: 

A. O questionário compõe-se de duas seções: 

Seção 1 – Gestão de Riscos 

Seção 2 – Gestão de Indicadores de Desempenho. 

 
B. Passe os olhos pelo questionário antes de respondê-lo. Você pode designar colaboradores 

seus que estejam em melhores condições para comentar cada seção do questionário. As 

seções devem ser respondidas somente pelas pessoas com experiência nos eventos 

mencionados. Caso contrário, deixe as seções em branco. 

 
C. Leia cada afirmativa do questionário e marque uma opção relativa ao seu grau de 

concordância ou discordância, conforme esquema a seguir: 

AFIRMATIVA 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 
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Seção 1 - Gestão de Riscos 

 
Há evidências (Procedimentos implementados, reuniões de planejamento, reuniões de 

avaliação, emissão de relatórios, Ações de Correção e Melhoria, etc.) de que as práticas de 

Gestão de Riscos estão devidamente implementadas, mantidas e são melhoradas, quando 

necessário, garantindo assim, a sistematização dessa atividade. 

 

 
Q1: Existe um documento formal de gestão de riscos na instituição. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 
 

Q2: Existe um setor ou departamento responsável pela gestão de riscos. Exemplo: 

Auditoria, Diretoria Financeira, Assessoria de Gestão de Riscos, etc. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q3: Os riscos foram formalmente identificados em todos os níveis da instituição. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q4: Os riscos foram analisados quanto às suas consequências negativas. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q5: Os riscos também foram analisados quanto às suas consequências positivas. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 
 

Q6: Os riscos foram analisados quanto à probabilidade de ocorrerem. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 
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Q7: As decisões de controle dos riscos são eficazes. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q8: As decisões de comunicação dos riscos são eficazes. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q09: Conselho Diretor; Conselho Deliberativo, Assembleia Geral, etc. recebem os 

relatórios de risco para a análise e tomadas de decisão. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q10: A alta administração (presidente(s) e diretores) recebe os relatórios de risco 

para a análise e tomadas de decisão. 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 
Seção 2 - Gestão de Indicadores de Desempenho 

 
Há evidências (reuniões de análises com base em relatórios de resultado ou atividade similar) 

de que os indicadores de desempenho abaixo relacionados fazem parte do conjunto de 

indicadores de gestão que são monitorados, analisados por critérios estabelecidos; ações de 

melhorias são implantadas quando necessárias. 

 

 
2.1 – Indicadores de Resultado 

 
Q11: RECEITA BRUTA (Indicativo de evolução dentro dos valores planejados) 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q12: DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (Indicativo de percentual Total das 

deduções / Receita Bruta está dentro dos valores planejados) 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 



108 
 

 

 

 

Q13: RECEITA LÍQUIDA (Indicativo de evolução dentro dos valores planejados) 
 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q14: CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP - (Indicativo de que o 

percentual da relação CSP/Receita Líquida está dentro da faixa percentual 

planejada para o CSP) 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q15: RESULTADO BRUTO (Indicativo de a margem bruta que resulta de 

Resultado Bruto / Receita Líquida está dentro do percentual planejado) 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q16: RESULTADO OPERACIONAL (Indicativo de a margem operacional que 

resulta de Resultado Operacional / Receita Líquida está dentro do percentual 

planejado) 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 
 

Q17: RESULTADO LÍQUIDO (Indicativo de a margem líquida que resulta de 

Resultado Líquido / Receita Líquida está dentro do percentual planejado) 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q18: EBITDA (Indicativo de margem EBITDA dentro do percentual planejado) 
 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 
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Q19: C A P E X - (Indicativo de que os investimentos estão dentro dos valores 

planejados) 

 
Discordo 

completamente 
Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q20: FLUXO DE CAIXA LIVRE - F C L - (Indicativo de que a geração de caixa 

após os investimentos está dentro dos valores aceitáveis) 
 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

2.2 – Indicadores de Rentabilidade 

 
 

Q21: RENTABILIDADE DO ATIVO - ROA - (Indicativo de capacidade dos 

ativos da empresa em gerar resultados) 

 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

 

 

2.3 – Indicadores de Endividamento 

 
Q22: ENDIVIDAMENTO GERAL - EG - (Indicativo de dependência de capital 

de terceiros) 
 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

 

 

2.4 – Indicadores de Liquidez 

 
Q23: LIQUIDEZ CORRENTE - LC - (Indicativo de capacidade de liquidar os 

passivos de curto prazo -12 meses) 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 
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Q24: LIQUIDEZ GERAL- LC - (Indicativo de capacidade de liquidar os passivos 

de curto e longo prazo com os ativos de curto e longo prazo) 

 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

2.5 – Outros Indicadores de desempenho 

 
 

Q25: BASE DE ALUNOS - (Indicativo de que o número de alunos tem o 

crescimento / manutenção dentro dos limites planejados) 

 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

 
 

Q26: TICKET MÉDIO - (Indicativo de manutenção dentro dos limites 

planejados) 

 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q27: EVASÃO - (Indicativo de manutenção dentro dos limites planejados) 
 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 

 

Q28: GASTOS COM VENDAS – Despesas de Marketing / Receita Líquida 

(Indicativo de eficiência em gastos da atividade de marketing e comercial) 
 
 

Discordo 
completamente 

Discordo em 
grande parte 

Concordo/discordo 
parcialmente 

Concordo em 
grande parte 

Concordo 
plenamente 

o o o o o 
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ANEXO B – Resultado das respostas da pesquisa 
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