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20  2019 Conselho Regional de Contabilidade de Santa 

Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas

gerenciamento de riscos e oportunidades e na institui
ção de mecanismos de controle interno necessários ao 

a fim de assegurar a eficácia dos controles e contribuir 
para a melhoria dos processos e do desempenho 

À gestão de riscos, portanto, cabe o tratamento 
eficiente das incertezas, seja pelo melhor apro

práticas relacionadas à gestão de riscos, estabelecen

Portanto, a adoção dos procedimentos estabelecidos 

aplicada estão a seguir dispostos:

Natureza do 
Risco

Categoria do Risco

Não 

orçamentário-

financeira

de processos internos, pessoas, infraestrutura e 
sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à 

confiança da sociedade em relação à capacidade do 
CRCSC em cumprir sua missão institucional ou que 

Orçamentário-

financeira

comprometer a capacidade do CRCSC de contar com 
os recursos orçamentários necessários à realização de 

Identificação de Riscos

Priorização de Riscos

Comunicação

Mapeamento dos Processos

Monitoramento

Tratamento dos Riscos

Análise de Riscos

Avaliação de Riscos

DepDepDepartamento de Governança e ConformidadeDepDep amento de Go e Ce Ce Confonf idaidaidadeDepDepDepartamento de Governança ça ça ça e ConformidadeDepDepDepartamento de Governança ça ça e Conformidade
• 

• 

PlenárioPlenárnárnárioioioPlenárioPlenário

Diretoria Administrativa Diretoria Administrativa 
e de infraestruturae de infraestrutura

• 

• 
de Riscos e suas alterações

• 

• 

• acompanhar a execução do 

• 

Conselho DiretorConConConselho ho ho DirDirDirDiretoetoetoetorrConselho DiretorConselho Diretor Comissão de 
Governança, Riscos e 

Comissississão de de de Comissão de Comissão de 
GovernançançGovernança, Riscos e Governança, Riscos e • 

rentes ao processo de iden

e tratamento dos riscos das 

• comunicar as ações realiza

Gestores dos RiscosGesGesGestores dosdosdosdos Ri RiscoscoscoscoscosGestores dos RiscosGestores dos Riscos

• 

• elaborar e acompanhar a execução dos planos 

• 

• 
de Riscos realizadas pelos gestores dos riscos de 

• 

• 

Gestores de ÁreasGesGestores de ÁreasGestores de Áreas

Responsabilidades  

• coordenar a implementação da 

• 
o andamento do gerenciamen

• 

• 

• definir os processos prioritá

• tratar os casos omissos, as ex

Estabelecimento do 
Contexto
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premissa o CRCSC estabeleceu:

2019

I - Estabelecimento 

do Contexto: análise 

dos contextos externo e 

interno do órgão e do Pla-

nejamento Estratégico, no 

que tange aos objetivos e 

macroprocessos construí-

dos e mapeados

III - Identificação 

de Riscos:  após a 

constatação das situa-

ções listadas nos itens I 

e II, efetuar o reconhe-

cimento e descrição 

de riscos, baseados em 

eventos que possam 

evitar, reduzir, acelerar, 

atrasar ou descontinuar 

a realização dos obje-

tivos;

II – Mapeamento 

dos processos de 

todos os setores do órgão 

com a participação efeti-

va de seus respectivos 

gestores e subordinados;

IV – Análise de Ris-

cos: compreensão da 

natureza dos riscos, ana-

lisando as suas possíveis 

causas e consequências;

V - Avaliação de Ris-

cos: estimar e determi-

nar os níveis dos riscos 

mediante a combinação 

da probabilidade de sua 

ocorrência e dos impac-

tos;

Operacionalização da Gestão de riscos deverá contemplar as seguintes 

VII – Tratamento dos 

Riscos: tem como pro-

pósito determinar a res-

posta mais adequada para 

modificar a probabilidade 

ou impacto de um risco;

VI – Priorização de 

Riscos: definição de quais 

riscos terão suas respostas 

priorizadas, levando em 

consideração os níveis cal-

culados na etapa anterior;

VI I I  –  Moni tor a -

mento: processo de 

verificação, supervisão, 

observação crítica ou 

identificação da situa-

ção de riscos realizado 

de forma contínua para 

determinar a adequação 

e a eficácia dos controles 

internos e atingir os ob-

jetivos estabelecidos;

IX – Comunicação: 

refere-se à manutenção 

regular e constante do 

fluxo de informações com 

as partes interessadas, 

durante todas as fases 

do processo de gestão 

de riscos. 

Política de Gestão 
de Riscos

Por meio da Resolução CRCSC nº 
427/2019, o Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina  
institui a Política de Gestão de 

Riscos .

Plano de Gestão 
de Riscos

A Resolução CRCSC nº 428/2019 
aprovou o Plano de Gestão de 
Riscos do Conselho Regional de 

Contabilidade de Santa Catarina. 

Gestão de Riscos: Processo para identificar, avaliar, administrar e 

controlar potenciais eventos ou situações de risco, para fornecer razoável 

certeza quanto ao alcance dos objetivos da entidade. 

Para o CRCSC, gerenciar riscos é essencial para uma boa governança. 


