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Riscos, Oportunidades e Perspectivas
Para o CRCRS, a busca por entender quais são 
os riscos associados ao desenvolvimento de 
suas atividades e projetos é imprescindível 
para o sucesso e o alcance dos objetivos 
estratégicos da instituição.

Dessa forma, as diretrizes do processo de 
gestão de riscos foram estabelecidas pela 
Resolução CRCRS nº 598/2019 que institui 
a Política de Gestão de Riscos do CRCRS 
- e pela Resolução CRCRS nº 603/2019 
que institui o Plano de Gestão de Riscos 
do CRCRS. Enquanto a Política tem a 
finalidade de estabelecer os princípios, as 
diretrizes e as responsabilidades a serem 
observados no processo de gestão de riscos, 

o Plano detalha a metodologia, descreve 
os procedimentos a serem utilizados, os 
conceitos, os papéis e instrui as diretrizes de 
monitoramento e comunicação aos eventos 
de riscos identificados, sempre com vistas à 
concretização dos objetivos estratégicos, ao 
melhor uso de recursos e à maior eficiência no 
desempenho das ações institucionais.

Considerando as camadas de controle 
estabelecidas pelo CRCRS na identificação, 
resposta, controle e monitoramento dos 
riscos, o modelo de gestão de riscos do 
CRCRS está disposto de acordo com o 
seguinte diagrama:
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diretoria executiva; Controle 
Interno, Comissão de governança, 
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A segunda linha é implementada para 
respaldar e viabilizar excelência aos 

processos, bem como monitorar a gestão, de 
forma a garantir a eficácia no gerenciamento 

dos riscos e controles.
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eficaz à Alta Administração. 
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O Comitê de Gestão de Riscos do CRCRS foi nomeado pela Portaria CRCRS n.º 108/2018 e, 
entre outras atribuições, possui a responsabilidade de orientar os gestores quanto aos riscos 
à operação. 

Em 2021, ainda como consequência dos efeitos da pandemia, foram priorizados novos 

processos e outros alternativos a fim de 
atender aos objetivos institucionais sem 
prejuízo à qualidade da operação.

Para o exercício seguinte, tendo em vista 
a gestão de riscos ser um importante pilar 
de compliance, será feita a atualização do 
mapeamento até o acompanhamento e 
efetividade dos planos de ação.


