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O processo de gestão de riscos no CRCRS consis-
te no gerenciamento de riscos e oportunidades e 
na instituição de mecanismos de controle interno 
necessários ao monitoramento e à avaliação das 
ações desenvolvidas, a fim de assegurar a eficácia 
dos controles e contribuir para a melhoria dos pro-
cessos e do desempenho organizacional. 

À gestão de riscos, portanto, cabe o tratamento 
eficiente das incertezas, seja pelo melhor aprovei-
tamento das oportunidades seja pela redução da 
probabilidade ou do impacto de eventos negati-
vos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor 
e fornecer garantia razoável ao cumprimento dos 
objetivos estabelecidos pelo Planejamento Estra-
tégico do Sistema CFC/CRCs. 

No âmbito do CRCRS, os normativos que regem 
a matéria são a Resolução CRCRS nº 598/2019 
- Política de Gestão de Riscos do CRCRS - e a 

Resolução CRCRS nº 603/2019 - Plano de Ges-
tão de Riscos do CRCRS - que, conjuntamente, 
sistematizam as práticas relacionadas à gestão de 
riscos, estabelecendo os princípios, as diretrizes, 
as responsabilidades e a metodologia a serem 
observados no processo, com vistas ao alcance 
dos objetivos, melhor desempenho das atividades 
e salvaguarda dos processos. 

Portanto, a adoção dos procedimentos estabele-
cidos para a devida análise de riscos dos proces-
sos desenvolvidos no CRCRS, subsidia a melhor 
tomada de decisões e proporciona segurança 
razoável para o alcance dos objetivos dos progra-
mas, projetos e processos e, consequentemente, 
dos Objetivos Estratégicos do CRCRS. 

O detalhamento das categorias de risco, dos res-
ponsáveis envolvidos e da metodologia aplicada 
estão a seguir dispostos: 

Estratégico: eventos que podem impactar na 
missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos 
do CRCRS.

Operacional: eventos que podem comprometer as 
atividades da unidade organizacional, sejam eles 
associados a falhas, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas, infraestrutura e 
sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à 
eficácia e a eficiência dos processos.

Conformidade: eventos que podem afetar o 
cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Reputação: eventos que podem comprometer a 
confiança da sociedade em relação à capacidade 
do CRCRS em cumprir sua missão institucional ou 
que interfiram diretamente em sua imagem.

Integridade: eventos que podem afetar a 
probidade da gestão dos recursos e das atividades 
do CRCRS, causados pela falta de honestidade e 
desvios éticos.

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente 
o equilíbrio das receitas do Sistema CFC/CRCs.

Orçamentário: eventos que podem comprometer 
a capacidade do CRCRS de contar com os 
recursos orçamentários necessários à realização 
de suas atividades, ou eventos que possam 
comprometer a própria execução orçamentária.

Elaborar a Política e o Plano de Gestão de Riscos do CRCRS.
Assessorar a alta direção.
Comunicar à Diretoria Executiva o andamento do gerenciamento de ris-
cos.
Recomendar, quando necessária, a reavaliação e readequação da Política 
de Gestão de Riscos do CRCRS.
Tratar os casos omissos e as excepcionalidades da Política de Gestão de 
Riscos do CRCRS.
Estabelecer o contexto de forma geral para o Processo de Gestão de 
Riscos.
Realizar o monitoramento e a análise crítica do Processo de Gestão de 
Riscos, propondo aos gestores ajustes e medidas preventivas e proativas.
Orientar as partes interessadas no Processo de Gestão de Riscos.
Elaborar e monitorar a Matriz Gerencial de Riscos, em que estarão descri-

Comunicar as partes interessadas no processo de Gestão de Riscos.

Aprovar a Política de Gestão 
de Riscos e suas alterações.

Aprovar o Plano de Gestão de 
Riscos e suas alterações.

Propor ao Plenário do CRCRS 
a Política de Gestão de Riscos 
e suas alterações.

Acompanhar a execução do 
Plano de Gestão de Riscos.

Acompanhar a Matriz Geren-
cial de Riscos.

Definir a Política de 
Gestão de Riscos.

Avaliar as propostas 
de mudanças da Po-
lítica de Gestão de 
Riscos.

do CRCRS.

Aprovar a indicação 
dos gestores de ris-
cos.

Gerenciar a implementação da 
gestão de riscos.

para a gestão de riscos.

Comunicar a presidência o 
andamento do gerenciamento 
de riscos.

Dirimir dúvidas quanto à iden-
-

nado risco no âmbito interno 
das unidades organizacionais.

Orientar a integração do ge-
renciamento de riscos com 
outras atividades de gestão.

Executar as atividades 
referentes ao processo 

avaliação e tratamento 
dos riscos da atividade/
projeto sob sua respon-
sabilidade.

Comunicar as ações re-
alizadas aos gestores de 
áreas e/ou ao Comitê de 
Gestão de Riscos.

Sugerir os processos prioritários para geren-
ciamento dos riscos;

Monitorar as operações do Processo de 
Gestão de Riscos realizadas pelos gestores 
dos riscos de sua área.

Validar e contribuir na tomada de decisões 

riscos.

Monitorar a execução dos planos de ação 
-

cados pelos gestores dos riscos de sua área.

Comunicar as ações realizadas pela Unida-
de Organizacional ao Comitê de Gestão de 
Riscos.

Dando continuidade as ações de Governança que foram implementadas no ano de 2019, para o próximo exercício, o CRCRS efetuará a contratação de empresa especializada para mapeamento dos eventos 
de riscos. Com base nisso, pretende-se analisar o apetite ao risco, a melhor resposta a ser adotada e a elaboração do plano de ação, bem como identificar oportunidades e ações de fomento. Avalia-se 
também a possibilidade de contratação de auditoria independente, com a finalidade de aprimorar os controles existentes sobre os registros, demonstrações contábeis e outros relatórios da administração.


