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RESUMO 

O suporte da alta administração é tratado como fator determinante do desenvolvimento da 

gestão de riscos das organizações.  Através do estudo de casos de 4 (quatro) companhias, em 

diferentes estágios de maturidade na gestão integrada de riscos (GRC), observamos que, em 

empresas nas quais as estruturas de governança e GRC estão pouco desenvolvidos, as 

influências externas e as preferências pessoais tendem a direcionar os riscos que merecerão a 

atenção do conselho de administração. À medida que a empresa aprimora seus fluxos de 

comunicação e suas estruturas e processos organizacionais, os riscos que recebem a atenção 

dos conselheiros passam a ser condicionados pelas dinâmicas de comunicação entre o Comitê 

de Auditoria ou de Riscos, o Conselho de Administração e a área de GRC. 

Este estudo sugere haver uma relação biunívoca entre a estrutura organizacional e a atenção aos 

riscos por parte dos conselheiros. Se, por um lado, as ações dos conselheiros influenciam como 

são distribuídos os papéis e estabelecidos as estruturas e processos organizacionais bem como 

os fluxos de informação da organização, por outro, estes mesmos papeis, fluxos de comunicação 

e estruturas/processos determinam quais assuntos, questões e respostas são direcionados para à 

atenção do Conselho.  A compreensão desta relação de mão dupla contrasta com a maioria das 

bibliografias sobre governança de riscos que atribuem à atuação do Conselho de Administração 

e ao tone at the top, a responsabilidade final sobre a forma como os riscos são gerenciados nas 

empresas.  

Os fluxos de comunicação parecem ter uma importância substancialmente maior que a sugerida 

pelos modelos de GRC e os estudos publicados sobre o tema. Da mesma forma, os mecanismos 

externos de governança parecem ter papel determinante para o desenvolvimento do GRC, na 

medida que a maioria das empresas estudadas implantaram ou aperfeiçoaram as áreas de gestão 

de riscos e o compliance após a entrada em vigor das normas do segmento Novo Mercado da 

B3.  

Palavras-Chave 

Conselho de Administração, Comportamento Organizacional, Governança Corporativa, Gestão 

Integrada de Riscos - GRC, Gestão Estratégica de Riscos, Atenção a Riscos Corporativos. 

  



 

 

ABSTRACT 

The support of senior management is treated as a determining factor in the development of risk 

management in organizations. Through the case study of 4 (four) companies, at different stages 

of maturity in Enterprise Risk Management (ERM), we observed that, in companies in which 

governance structures and ERM are poorly developed, external influences and personal 

preferences tend to direct the risks that will deserve the attention of the board of directors. As 

the company improves its communication flows and its organizational structures and processes, 

the risks that receive the attention of directors become conditioned by the communication 

dynamics between the Audit or Risk Committee, the Board of Directors and the area of ERM 

This study suggests that there is a two-way relationship between organizational structure and 

board members' attention to risks. If, on the one hand, the actions of directors influence how 

roles are distributed and organizational structures and processes are established, as well as the 

organization's information flows, on the other, these same roles, communication flows and 

structures/processes determine which issues, questions and answers are directed to the attention 

of the board. Understanding this two-way relationship contrasts with most literature on risk 

governance that assigns the role of the Board of Directors and the “tone at the top”, the ultimate 

responsibility for how risks are managed in companies. 

Communication flows seem to have a substantially greater importance than suggested by the 

ERM models and academic publications on the subject. Likewise, external governance 

mechanisms seem to have a decisive role in the development of the ERM, as most of the 

companies studied implemented or improved the areas of risk management and compliance 

after the entry into force of the Novo Mercado segment rules of B3. 

 

 

Key words 

 Board of Directors, Organizational Behavior, Corporate Governance, Enterprise Risk 

Management - ERM, Strategic Risk Management, Attention to Corporate Risks. 
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 INTRODUÇÃO 

O Gerenciamento dos Riscos Corporativos (GRC) ou Enterprise Risk Management tem 

ganhado cada vez mais importância na gestão das empresas (Bromiley et al., 2014). A crise 

financeira de 2008 e o crescimento da importância das inovações e do ambiente tecnológico 

mostrou que o contexto empresarial tornou-se mais complexo, dinâmico e imprevisível 

(Bromiley & Rau, 2014).  Como consequência, os objetivos estratégicos precisam ser maleáveis 

e adaptáveis ao contexto sendo de fundamental importância que os gestores renovem a sua 

agenda estratégica, sob pena de desaparecerem (Agarwal & Helfat, 2009; Andersen, 2015).   

A visão sobre o Gerenciamento dos Riscos Corporativos ou Enterprise Risk Management 

(GRC/ERM), precisa evoluir para estar em linha com a nova visão da estratégia baseada na 

prática practice-based view (Bromiley & Rau, 2014). O COSO (2017) reconheceu esta 

necessidade, de se integrar estratégia, performance e gestão de risco. O Gerenciamento 

Estratégico de Riscos tem buscado ocupar esta lacuna e demonstrar que a gestão de riscos tem 

caráter estratégico e indissociável das decisões relevantes das empresas. (Andersen, 2015).  

A visão histórica da gestão de riscos como uma atividade isolada e pontual em que as 

organizações isolam eventos específicos empregando diferentes abordagens para sua 

identificação e tratamento tonou-se ultrapassada (Coimbra, 2011; Miller, 1993; Mccarthy & 

Flynn, 2003). A gestão de riscos passa a ser compreendida como um processo integrado, 

supervisionado pela alta administração, alinhado aos objetivos estratégicos e conduzido de 

forma contínua (Barton et al, 2002; Beasley & Frigo, 2010; Poitras, 2002).   

Um estudo de mercado sobre o GRC desenvolvido pela KPMG (KPMG. 2020)  constatou que 

o Gerenciamento Integrado de Riscos é adotado pela maioria das grandes empresas. As 

principais metodologias utilizadas para a implementação do GRC (COSO 2004; ISO 2009), 

bem como diversos especialistas no tema (Bradley, 2004; Ingley e Walt 2008; Bromiley, 2015; 

Solomon, J. 2020; Silveira 2015) atribuem um papel crucial ao conselho de administração na 

forma como os riscos são identificados, administrados e monitorados. Empresas que possuem 

o GRC implementado têm obtido melhores resultados e reduzido os seus custos de 

financiamento, quando comparadas a empresas que adotam parcialmente ou não adotam a 

metodologia (Gordon 2009). 
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Em resposta a crise de 2008, as normas em vigor na maioria dos países reforçaram as obrigações 

dos Conselhos de Administração no que diz respeito a diligência e a prestação de contas sobre 

a gestão de riscos das empresas. (Instrução CVM n. 586, IBGC 2016, SoX, 2002), punições 

recentes têm demonstrado que comportamentos negligentes poderão trazer implicações 

judiciais a conselheiros e dirigentes  (Quattrini, 2017).  

Cientes destas implicações, os conselhos de administração têm dedicado mais atenção à gestão 

de riscos e o volume de reuniões sobre o tema tem aumentado, conforme observado em diversos 

relatórios anuais de empresas (Armour e MacCahery, 2006). 

Uma vez que a atenção humana é limitada sendo impossível que todas as alternativas de uma 

situação sejam analisadas e suas consequências computadas, as decisões empresariais tendem 

a ser o resultado da combinação de aspectos cognitivos, processuais e estruturais (Ocasio, 1997) 

e a influência que tais fatores exercem sobre os decisores (Simon, 1947).   

Chegamos então à pergunta central de nossa pesquisa:  

Quais fatores afetam a alocação da atenção dos conselhos de administração aos riscos da 

organização e suas implicações?  

Como tal atenção tem evoluído ao longo dos últimos 5 anos? É possível identificar movimentos 

e ações das empresas que refletem tais influências nas visões de passado, presente e futuro?  

Utilizamos a perspectiva teórica sobre o comportamento das organizações de Ocasio (1997 e 

2005), que passou a ser conhecida como Attention-Based View of the Firm (ABV) ou Visão da 

Alocação da Atenção Organizacional para propor um esquema simplificado que possa sugerir 

explicações de como as ações empresariais são fruto de aspectos cognitivos e processuais 

multinível, moldados por indivíduos, processos internos e influências externas sobre a estrutura 

das empresas (Ocasio 1997). 

O trabalho adotou a metodologia de estudo de casos (Eisenhardt, 1989; Yin, 2005), aliada aos 

métodos de análise de conteúdo (Bardin, 1977), foram consideradas no estudo 12 (doze) 

entrevistas com integrantes de quatro empresas, sendo três participantes por empresa: um 

membro do Conselho de Administração, um membro do Comitê de Auditoria ou Comitê de 
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Riscos e o gestor responsável pela função de riscos na empresa. As empresas selecionadas são 

emissoras e títulos e valores mobiliários que tenham estabelecido Conselho de Administração 

estatutário há pelo menos 3 anos. 

Para tanto, buscou-se compreender, sob as perspectivas de diversos atores, quais riscos e 

aspectos de seu gerenciamento têm merecido maior atenção do Conselho de administração, 

quais fatores podemos identificar como influenciadores e quais os resultados obtidos desta 

atenção sob a gestão de riscos das empresas.    

Utilizamos as recomendações, sobre o método de estudo de casos de Eisenhardt (1989) 

buscando empresas “polares”, ou em distintos estágios do desenvolvimento do GRC. Os dados 

coletados foram categorizados e comparados através do método de análise de conteúdo 

desenvolvido por (Bardin,1977). Na sequência, os dados foram agrupados em temas ou 

categorias com o objetivo de tornar a pesquisa mais rigorosa (Eisenhardt,1989). Buscou-se a 

construção e o relacionamento entre os constructos:  características pessoais dos entrevistados, 

influências externas e internas na gestão de riscos, estrutura de governança, práticas 

organizacionais, fluxos de informação, tipos de riscos priorizados ao longo do tempo e os 

resultados alcançados no desenvolvimento do GRC.  

A literatura sobre as implicações do GRC pode ser classificada em três categorias: estudos de 

seleção; estudos de congruência e estudos de campo longitudinais (Mikes e Kaplan, 2014). Na 

primeira linha, os pesquisadores tentam usar variáveis relacionadas ao contexto específico em 

que a empresa está inserida para explicar a presença (ou a falta) do GRC (Beasley, Clune & 

HDR 2005; Beasley, Pagach & Warr 2008). Uma segunda linha de pesquisa busca identificar 

as implicações para o desempenho das empresas relacionado a implementações do GRC 

(Pagach & Warr, 2010; Pagach & Warr, 2011; Beasley, Pagach & Warr, 2008; Liebenberg & 

Hoyt, 2003; Ellul, & Yerramilli, 2013; Baxter et al.,2013).  

A terceira linha de pesquisas na qual Mikes e Kaplan se inserem, diz respeito a estudos de 

campo longitudinais que buscam entender o gerenciamento de risco in situ, como uma prática 

organizacional e social, coletando evidências suficientes para sugerir que as práticas de 

gerenciamento de risco variam consideravelmente entre empresas, mesmo dentro de uma 
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mesma indústria. (Tufano, 1996; Mikes, 2009; Mikes, 2011). O presente estudo se insere nesta 

linha de pesquisa. 

Como lacunas presentes nas pesquisas sobre GRC, podemos destacar que existe um 

distanciamento entre os estudos sobre o GRC e a vivência prática das empresas em relação ao 

assunto, em especial no Brasil (Di Serio & Siegert, 2011). Poucos estudos analisam a influência 

dos Conselhos de Administração no GRC (Coimbra, 2011), em uma busca no google scholar 

não foi encontrado nenhum resultado na busca da soma das seguintes palavras chaves: 

"Conselho de administração" mais "gestão estratégica dos riscos". Foram encontrados 44 

estudos quando se busca, de forma separada "conselho de administração" e "gestão integrada 

dos riscos". Uma explicação pode ser a dificuldade de se obter informações públicas sobre ao 

assunto. Em especial no Brasil, as publicações periódicas das empresas se atêm ao mínimo 

exigido pela legislação, não permitindo aos pesquisadores quaisquer inferências sobre a forma 

como os riscos são gerenciados.  

A partir da utilização de técnicas advindas das teorias do comportamento das organizações, e 

em especial, das teorias sobre a tomada de decisões como o Modelo da Alocação da Atenção 

Organizacional, buscamos adicionar elementos para compreender, como os estímulos externos 

e internos atuam na tensão existente entre as demandas da organização, os riscos 

organizacionais e a atenção dos conselheiros de administração. Foi desenvolvida uma análise 

multinível executada a partir das influências individuais, organizacionais e do ambiente 

externo. Análises multinível tem ganhado cada vez mais destaque na academia, alguns autores 

defendem que estudos que considerem as diversas relações, principais e acessórias, entre as 

variáveis levam a uma explicação, mas profunda e completa dos fenômenos (Andersson, et. al., 

2014).  

Como contribuições desta pesquisa ressaltamos a compreensão do relacionamento entre os 

mecanismos que agem para direcionar a atenção do Conselho de Administração, descrevendo 

como a relação causal estabelecida entre as ações do conselho de administração e os resultados 

alcançados na gestão de riscos, são influenciados e mediados por fatores de diversos níveis. 

Parece haver uma relação biunívoca entre a atenção do Conselho de Administração e as 

estruturas organizacionais. Com destaque para o efeito proporcionado pelos fluxos de 
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comunicação que direcionam os assuntos e respostas que devem ser consideradas pelo 

conselho. Este aspecto contrasta com a maioria das bibliografias sobre governança de riscos 

que atribuem unicamente à atuação do conselho de administração a responsabilidade sobre a 

forma como os riscos são gerenciados nas empresas.  

O estudo traz contribuições para reguladores e autorreguladores, sobre o papel determinante 

dos mecanismos de governança externos para o desenvolvimento da gestão de riscos, sugerindo 

que tais agentes do mercado de capitais devem ser mais assertivos em suas diretivas sobre a 

forma como as empresas de capital aberto devem estruturar e relatar a gestão de riscos.  

Contudo alertamos que um estudo qualitativo tem limitações inerentes ao próprio método: i) a 

impossibilidade de generalização estatística, embora haja a possibilidade de generalização para 

uma teoria (ou seja, generalização analítica; ii) número limitado de entrevistas por empresa 

estudada, que poderiam não representar o pensamento médio do conselho; iii) entrevistas 

pessoais em geral envolvem vieses cognitivos e heurísticas (autoconveniência, ancoragem, 

informação); e  iv) a experiencia profissional da  entrevistadora pode ter influenciado a análise 

dos dados. 

Entretanto a experiência e o protagonismo dos entrevistados aliado à promessa de sigilo do 

conteúdo das entrevistas contribuíram para a qualidade dos dados da pesquisa. Ademais, o 
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cruzamento dos dados na análise intercasos corroboram a validade dos dados, mostrando 

tendencias e ressaltando aspectos divergentes entre iguais1.   

O quarto e importante fator a ser considerando é a experiência profissional da autora, que atua 

por vários anos em áreas de gestão de riscos, controles internos e Compliance, tendo participado 

de diversos projetos de implementação de GRC. Pelas experiências vividas, a autora pode ter 

influenciado a análise dos dados, a definição dos temas, o relacionamento entre os mesmos bem 

como as conclusões finais.  

A pesquisa reforça ainda a parca bibliografia acadêmica sobre gestão de riscos no Brasil, assim 

como sobre a aplicação dos conceitos derivados do comportamento das organizações na 

explicação do desenvolvimento do GRC. O estudo insere-se na linha de pesquisas recente sobre 

a intercessão entre a gestão de riscos e a estratégia, sugerindo como a gestão estratégica de 

riscos pode se tornar de fundamental importância para as organizações.    

O presente trabalho está organizado em sete seções. A segunda seção é dedicada a base teórica, 

onde será apresentado um histórico da literatura sobre os conceitos mencionados no parágrafo 

anterior e suas eventuais lacunas.  A terceira seção é sobre a metodologia, onde será descrita a 

abordagem de pesquisa, os métodos de coleta e as características da amostra. Na quarta seção 

serão descritos os quatro casos estudados, a quinta seção é dedicada a comparação entre os 

casos estudados, a sexta seção os   dados serão discutidos e finalmente, na sétima seção 

 

 

 

 

 

1 Casos que quadrem relação entre si e possam revelar aspectos comuns ou divergentes de evento que se pretenda 

estudar (Creswell, 2006). 
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apresentaremos uma conclusão.  No apêndice I está o roteiro das entrevistas e no apêndice II, a 

lista de códigos utilizados e exemplos dos trechos das entrevistas selecionados. 

 

 BASE TEÓRICA 

2.1. Riscos  

 

A atividade de gerenciamento de riscos não é algo recente na história. Hubbard (2009) sugere 

que práticas relacionadas a mitigação de riscos no comércio internacional, estão presentes desde 

a antiga babilônia.  O desenvolvimento da teoria das probabilidades e da estatística no século 

17 permitiu que riscos pudessem ser mensurados. A partir desta época, os riscos deixaram de 

ser completamente subjetivos e ganharam maior aceitação. Do século 18 até o início do século 

20, a teoria quantitativa dos riscos foi utilizada apenas na área bancária e em especial para 

quantificar os valores cobrados pelos seguros e suas provisões (Hubbard 2009).  Atribui-se a 

Knight (1921) a distinção entre risco e incerteza, bem como o início da sistematização do tema 

(Fraser; Simkins, 2010).  Para Knight2, risco é a parcela da incerteza que pode ser quantificada, 

através de dados estatísticos, em uma abordagem objetiva sobre os riscos.  Nos anos 70, foi 

publicado um dos primeiros textos a tratar o assunto do ponto de vista coorporativo e atribuir a 

responsabilidade pelo gerenciamento de riscos à alta administração (Fraser; Simkins, 2010). 

 

 

 

 

 

2 Knight Frank, H. (1921). Risk, uncertainty and profit 
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Nos anos 90, o tema riscos corporativos foi sumarizado nos modelos que conhecemos como: 

COSO I (Internal Control – Integrated Framework), do Cadbury report no Reino Unido e do 

AS/NZS 4360:1995 na Austrália.  

A partir de 2002, ocorreu uma convergência sobre as melhores práticas relacionadas a gestão 

do risco corporativo com a publicação dos referenciais: The Orange Book, Sarbanes-Oxley Act, 

; COSO II, 2004; AS/NZS 4360:2004; e ISO 31000:2009; COSO, 2013; COSO ERM, 2017.  

A literatura trata o conceito de risco sob as seguintes óticas:  

i) de não se atingir os objetivos corporativos. A norma ISO 31.000 (2018, p. 1) define risco 

como o “efeito da incerteza nos objetivos”, segundo a abordagem do COSO (2004), risco é 

a possibilidade de que um evento ocorra e afete desfavoravelmente a realização dos objetivos 

estratégicos. Um evento ou uma ação que possa afetar adversamente a habilidade da 

organização em maximizar valor para os stakeholders e atingir seus objetivos e estratégias de 

negócio” (Coimbra ,2011).  

ii) da volatilidade de resultados inesperados, normalmente relacionada ao valor de ativos ou 

passivos de interesse. (Jorion, 2000).  Portanto, o risco seria advindo da incerteza, da ocorrência 

de eventos indesejáveis e muitas vezes não previsíveis.  Temos Santos (2002) que define que 

“risco é o grau de incerteza em relação à possibilidade de ocorrência de um determinado evento, 

o que, em caso afirmativo, redundará em prejuízos”. Solomon e Pringle (1981, p. 30) definem 

risco como “grau de incerteza a respeito de um evento” e Trapp (2004) associa risco a um 

evento, esperado ou não, que pode causar um impacto negativo no capital ou nos ganhos de 

uma organização (Arruda, 2018). Para Power (2007) quando a incerteza pode ser organizada 

torna-se um risco a ser gerenciado, possibilitando um tratamento estatístico. 

Nos anos 2010, conforme a globalização avança, o universo empresarial torna-se cada vez mais 

complexo, dinâmico e imprevisível, fazendo com que as empresas estejam sujeitas a novos 

desafios (Bromiley & Rau, 2014).  Como consequência, os objetivos estratégicos passam a ser 

mutantes sendo de fundamental importância que os gestores se adaptem às mudanças em curso 

no mundo empresarial e renovem a sua agenda estratégica conforme um novo contexto emerja 

(Agarwal & Helfat, 2019) (Andersen, T. J. (Ed.). 2015).  A visão sobre riscos precisa evoluir 
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para estar em linha com a visão da estratégia baseada na prática (practice-based view) 

(Bromiley & Rau, 2014).  

Para fins desta dissertação, adotamos o conceito de risco como um evento probabilístico, 

externo ou interno, que pode impactar positivamente ou negativamente o atendimento da 

estratégia na prática, reduzindo a capacidade da organização de prosperar nas diversas esferas 

de interesse e reagir aos contextos, sejam estes internos ou externos, presentes ou futuros. 

Para fins de melhor compreensão os riscos são divididos em categorias ou classificações, 

conforme veremos no próximo tópico 

 

A classificação dos riscos em três grandes categorias, Ilustração 1, aplicáveis nas mais diversas 

indústrias, é bastante aceita e fornece um bom ponto de partida para a gestão dos riscos 

(Coimbra, 2015): 

Ilustração 1 - Categorias de riscos corporativos, de acordo com a sua natureza   

 

 

Fonte: Coimbra (2011) 

Tal categorização é relevante porque, muitos gestores ainda consideram que a gestão de risco 

está́ relacionada somente a riscos financeiros ou fraudes, ignorando, em especial os riscos 



24 

 

   

 

estratégicos ligados ao posicionamento competitivo presente e futuro de suas organizações 

Coimbra (2011). 

Risco Estratégico 

Existe uma discussão entre profissionais e acadêmicos sobre e a origem dos riscos estratégicos. 

Alguns, como Raff (2001) consideram que o risco estratégico é aquele advindo das decisões 

estratégicas. Na mesma linha o IBGC (2007) considera que os riscos estratégicos estão 

associados a decisões pela alta administração que podem gerar perda substancial no valor 

econômico da empresa.  Diversas discussões surgem em comissões de estudos e associações 

profissionais que tentam delimitar e simplificar o universo dos riscos estratégicos, tornando-os 

mais fáceis de identificar e, desta forma mais gerenciáveis. 

A escola da gestão estratégica dos riscos considera todos os eventos de risco que de alguma 

forma afetem a longevidade da empresa, advindos do ambiente externo tais como: alterações 

na indústria; alterações na competição, mudança na preferência dos investidores e eventos 

relacionados ao ambiente interno e as decisões estratégicas (Andersen, 2015).  

Risco estratégico foi considerado por alguns autores como o principal causador da perda de 

valor das ações do grupo de 100 empresas, em um universo formado pelas mil maiores empresas 

do mundo, que registraram as maiores quedas nas cotações de suas ações, ao longo do decênio 

1994-2004 (Coimbra, 2011).  

Nas palavras de Coimbra (2011), “Pode-se se concluir que os riscos estratégicos se originam a 

partir de alterações em fatores ambientais, ou seja, econômicos, políticos, legais, sociais, 

tecnológicos, e da ação de concorrentes e de clientes, e a partir de decisões estratégicas. Os 

riscos estratégicos incluem os riscos político e de reputação.”   

Risco Financeiro 

O risco financeiro é compreendido como a consequência de eventos relacionados a movimentos 

nos mercados, seja por alteração nos preços das ações, alteração nos preços das commodities, 

alterações nas taxas de juros e de câmbio e nas condições do mercado de crédito. Ele afeta as 

condições de solvência da empresa, sua capacidade de captação de recursos, a capacidade de 
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vender seus ativos ao preço “justo” e no prazo necessário para atender a alguma necessidade 

ou objetivo da companhia (Andersen, 2015, p 454). No entendimento de Jorion (2000), os riscos 

financeiros estão ligados com possíveis perdas nos mercados financeiros. 

Diferentemente dos demais tipos de riscos, parece haver um consenso sobre eventos de riscos 

de natureza financeira. O desenvolvimento de tal compreensão pode decorrer do tratamento 

adotado pelas companhias abertas e pelos auditores independentes, estimulada em grande parte 

pela regulação SoX e pelas regulações bancárias e do mercado de capitais.  

Os riscos financeiros são aqueles relacionados as operações financeiras das organizações, 

podendo ser divididos em de mercado, de crédito e de liquidez (IBGC 2007). No entendimento 

do Conselho Monetário Nacional (CNM) expressos na Resolução do CNM n. 4.557 de 2017, o 

risco financeiro se divide em risco de liquidez, de mercado, de taxa de jutos, de contraparte ou 

crédito e risco de concentração, conceitos bastante aplicáveis à realidade das instituições 

financeiras, mas não muito diferentes daqueles adotados pelas empresas.  

Para fins desta dissertação, adotaremos como conceito de risco financeiro aqueles fatores que 

afetam as condições de crédito, liquidez, preço de ativos e taxas de juros e por consequência 

que venham a afetar o valor dos ativos, as demonstrações financeiras e a solvência da 

companhia.  

Risco Operacional 

Os eventos de risco operacional são associados a falhas em processos operacionais, que podem 

implicar na interrupção temporária ou na queda da eficiência dos negócios desenvolvidos pela 

empresa. Incluem-se neste quesito quase todos os processos internos tais como: a gestão de 

estoques, fornecedores, a eficiência logística, o atendimento aos clientes, a segurança física e 

lógica da organização, o risco de Compliance (KPMG, 2018).   

O risco operacional é também a medida do relacionamento entre as atividades de negócio de 

uma empresa e a variação em seus resultados, relacionada a flutuações adversas no fluxo de 

caixa da empresa causadas por efeitos atribuídos a clientes, controles inadequados, falhas de 

sistemas e eventos não gerenciáveis (Coimbra, 2011). 



26 

 

   

 

O Comitê̂ de Supervisão Bancária da Basileia (BIS, 2003) definiu risco operacional como: 

“risco de perda, resultante de inadequações ou falhas de processos internos, pessoas e sistemas, 

ou de eventos externos.” A definição do BIS traz os fatores originadores do risco: processos 

internos à organização, pessoas (fraude, erro ou negligência, ausência de qualificação e conduta 

antiética), tecnologia (falhas de hardware, software, instalações, sistemas de energia e 

comunicações) e eventos externos (como ataques terroristas, falhas de infraestrutura e 

fenômenos da natureza) (Coimbra, 2011).  “Os mais importantes tipos de risco operacional 

envolvem problemas de controles internos e de governança corporativa” (BIS, 1997, p. 22).  

Dentro da categoria de risco operacional inclui-se o risco legal associado à inadequação ou 

deficiência em contratos; as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais; às 

indenizações por danos a terceiros; fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas;  

segurança deficiente do local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e 

serviços; danos a ativos físicos próprios ou situações que acarretem a interrupção das atividades 

da organização; além de algumas das principais preocupações das companhias atualmente, o 

risco cibernético e o risco relacionado a fatores ambientais, sociais e de governança  (CNM, 

2017, Res. 4557). 

Para fins deste trabalho utilizaremos a definição de risco operacional adotada pelo BIS: “risco 

de perda, resultante de inadequações ou falhas de processos internos, pessoas e sistemas, ou de 

eventos externos.” A tabela 1, abaixo relaciona as categorias de riscos e os principais riscos por 

categoria:  
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Tabela 1: Categorias de riscos e principais riscos  

Classificação  Conceito Exemplo de Riscos  

Estratégicos  Os riscos estratégicos se 

originam a partir de alterações em 

fatores ambientais, ou seja, 

econômicos, políticos, legais, 

sociais, tecnológicos, e da ação 

de concorrentes e de clientes, e a 

partir de decisões estratégicas. Os 

riscos estratégicos incluem os 

riscos político e de reputação 

Riscos decorrentes da ação da 

concorrência, risco político, 

reputacional, de mudança no ambiente 

regulatório ou legal,  risco de perda de 

mercado ou negócios, riscos decorrentes 

do ativismo do consumidor, acionista e 

demais partes interessadas,  riscos 

decorrentes de fusões e aquisições e da 

execução da estratégia.  

Financeiro O risco financeiro aqueles é 

decorrente de fatores que afetam 

as condições de crédito, liquidez, 

preço de ativos e taxas de juros e 

por consequência que venham a 

afetar o valor dos ativos, as 

demonstrações financeiras e a 

solvência da companhia. 

Risco de crédito, liquidez ou fluxo de 

caixa, impactos finaceiros gerados pela 

variação no preço dos ativos, da taxa de 

juros, do valor das moedas e do valor das 

commodities.  

Operacional  Risco de perda, resultante de 

inadequações ou falhas de 

processos internos, pessoas e 

sistemas, ou de eventos externos. 

Risco Cibernético e de segurança das 

informações, de acidentes,  de fraudes, 

de falhas em processos de 

administrativos ou de produção, risco de 

lítigio.  

 

A classificação dos riscos nas categorias acima é útil e didática, todavia um único evento de 

riscos pode ter reflexos em diferentes áreas e se materializar em vários riscos que se auto 

influenciam. Por exemplo, o risco de acidentes, a depender da dimensão, pode gerar um risco 

socioambiental e reputacional afetando sensivelmente o resultado da companhia. Conforme 

veremos no próximo tópico, a gestão de riscos deve ser feita de forma integrada avaliando-se 

os impactos entre os riscos (COSO, 2004). O mais importante é compreender os principais 

riscos, independentemente de sua origem, que podem afetar a perpetuidade da empresa.   
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Lançado em 1992, o Internal Control – Integrated Framework (COSO, 1992), conhecido como 

COSO I, foi a primeira tentativa de se modificar um antigo paradigma sobre gestão de riscos. 

A gestão de riscos era compreendida como uma atividade localizada e especializada, conhecida 

como abordagem por silos.  

Pelo antigo paradigma, a gestão de riscos seria um evento pontual e fragmentado, onde cada 

risco seria gerenciado de forma independente em uma abordagem tática e operacional 

(Coimbra, 2011). As organizações tradicionalmente isolavam riscos específicos empregando 

diferentes abordagens para sua identificação e tratamento (McCarthy e Flynn, 2003; Coimbra, 

2011). 

Até hoje, pesquisadores de diferentes áreas tendem a segregar os riscos de acordo com o seu 

campo de atuação: i) financeiros, ii) decorrentes de processos operacionais; e iii) de conduta, 

desprezando, inadvertidamente, as inter-relações entre os riscos (Miller & Waller, 2003).  

Já pelo novo paradigma, a gestão de riscos é um processo integrado, supervisionado pela alta 

administração, alinhado aos objetivos estratégicos e contínuo. (Barton et al., 2002; Beasley & 

Frigo, 2010; Poitras, 2002) A abordagem deixa de ser tática e operacional para torna-se 

estratégica (Coimbra, 2011).   

Em 2004, foi lançado o COSO II, que propõem uma visão integrada do gerenciamento de riscos, 

o COSO II passou a ser adotado por diversas empresas, conforme citado por vários organismos 

de auditoria e consultorias (IBGC, 2016). Em 2013, o COSO revisou o COSO Internal Control 

– Integrated Framework (COSO, 1992), a fim de atualizá-lo ao contexto de negócios e propor 

um conjunto de requerimentos para garantir maior efetividade dos controles internos (COSO, 

2013). 

A Gestão de Riscos Corporativos (GRC) propõe uma visão integrada de toda a organização, na 

identificação, avaliação e gerenciamento de riscos de forma holística enfatizando que, os 

benefícios gerados pela gestão de riscos criam valor para as organizações (Grace et al., 2015).   
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Por meio do GRC a organização pode compreender a interrelação entre os riscos e seus 

impactos nos negócios, melhorando o processo de alocação de capital e o processo de gestão.  

Além disso, o GRC permite a compreensão mais profunda dos riscos contribuindo para um 

processo de tomada de decisão estratégica e operacional superior (Grace et al. 2015).   

Após 2004, O GRC passou a ter larga aceitação entre profissionais de riscos, agências de rating, 

reguladores e organizações. Diversos artigos foram publicados nas revistas de contabilidade 

dando ênfase a estatísticas, guias, ferramentas práticas para a implementação do GRC (Arena 

et al., 2010) Neste sentido, podemos afirmar que a grande maioria das empresas atualmente tem 

adotado o GRC como a sua principal metodologia.  

Contudo, parece não haver um consenso sobre o conceito de GRC (Bromiley at al., 2015). Na 

Tabela 2 e 3 sumarizamos os principais conceitos propostos por organismos e pesquisadores:  

 

Tabela 2: Conceitos de gestão de riscos por organismos  



30 

 

   

 

Organismo Definição 

S/NZS 4360 Risk 

Management 

Standard 1995 

A gestão de riscos é composta pela cultura, processos e estruturas que 

levam a gestão dos potenciais oportunidades e dos efeitos adversos. 

Arthur Andersen / 

descrito em 

Deloach and 

Temple (2000)  

GRC é uma abordagem estruturada e disciplinada que alinha 

estratégia, processos, pessoas e tecnologia com o propósito de avaliar 

e gerenciar as incertezas que a empresa enfrenta, em sua tarefa de criar 

valor para o acionista. (...) o objetivo é maximizar o valor para o 

acionista e para a empresa como um conjunto. 

IIA, 2001 GRC é uma abordagem rigorosa e coordenada, cujo objetivo é 

identificar e responder a todos os riscos que afetam o atingimento dos 

objetivos estratégicos e financeiros da companhia. 

COSO (2004, 

2017) 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em 

uma organização pelo conselho de administração, diretoria e demais 

empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas 

para identificar em toda a organização eventos em potencial, capazes 

de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível 

com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do 

cumprimento dos seus objetivos.  

S&P (2008) in 

Bromiley et el 

(2015) 

O GRC é uma abordagem utilizada para se certificar que a firma está 

endereçando todos os riscos, é um conjunto de métodos que permite 

ao conselho, as partes relacionadas e gestores alinhar expectativas, 

sobre quais riscos a empresa deve ou não correr.  O GRC deve:  evitar 

situações que resultem em perdas acima da tolerância a riscos da cia: 

mudar a ênfase da análise custo vs. benefício para a análise risco x 

retorno; servir de ferramenta de suporte para o atendimento pelo 

conselho e diretores de suas responsabilidades sociais.  

RIMS GRC é uma disciplina estratégica do negócio que suporta o 

atingimento dos objetivos estratégicos, endereçando o espectro 

completo de riscos suas correlações e interpelações com o portfólio de 

riscos. 

IBGC (2016) O gerenciamento de riscos corporativos (GRC) 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. 

Fonte: preparado pela própria autora com base em Bromiley at el. (2015) 
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Tabela 3: Conceitos de gestão de riscos segundo diversos pesquisadores 

Pesquisador Definição 

Dicknson (2001) in 

Bromiley ate l. (2015) 

Uma forma sistemática e integrada de gerenciar todos os riscos 

que uma organização enfrenta.  

Harrington et al. (2002)  GRC é uma ideia surgida nos anos 90, através da qual a empresa 

deve ser capaz de identificar, medir (quando possível) a sua 

exposição ao risco, incluindo os riscos operacionais e 

competitivos, e gerenciá-los dentro de um único framework, em 

contraste a abordagem por silos. 

Barton et al. (2002) A gestão ampla e integrada de riscos eleva o gerenciamento de 

riscos de uma atividade fragmenta e ad hoc de visão estreita, para 

uma abordagem integrada, continua e ampla.  

Miller and Waller (2003) O GRC considera um conjunto de contingências incertas que 

afetam o desempenho do negócio.   

Liebenberg and Hoyt 

(2003) 

GRC permite a empresa se beneficiar de uma visão integrada, 

movendo a disciplina de gerenciamento de riscos de uma 

atividade puramente defensiva para a dimensão ofensiva e 

estratégica. O GRC permite o gerenciamento dos riscos de forma 

holística e integrada  

DeLoach (2006)  O GRC faz um contraste a abordagem fragmentada que ao 

compartimentalizar os riscos em áreas específicas, 

frequentemente limita o foco para os riscos relacionados aos 

ativos físicos e financeiros. Deste modo, como a atenção recai 

sobre a prevenção de perdas, são deixados de lado aspectos que 

podem influenciar a geração de valor.  

Beasley et al. (2008); A adoção de uma sistemática consistente de gerenciamento de 

todos os riscos enfrentados pela organização, o GRC 

presumidamente reduz o risco de falha e aumenta a performance, 

que por sua vez impacta o valor da organização.   

Gordon L.A. at el. (2009) O GRC é um subconjunto do sistema de controles gerenciais e 

tem como objetivo identificar e gerenciar eventos incertos 

futuros que possam afetar, de forma adversa, a performance da 

entidade. 

Fonte: preparado pela própria autora com base em Bromiley at el. (2015) e Coimbra (2011) 
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Apesar das diversas discordâncias e ambiguidades, existe hoje, uma posição de consenso sobre 

alguns dos elementos chave do GRC: 1) gerenciar riscos de forma integrada é mais eficiente 

que isoladamente; 2) o GRC não envolve apenas os riscos operacionais, mas também os riscos 

estratégicos, tais como obsolescência de produtos e comportamento da concorrência; 3) o GRC 

não deve encarar o risco apenas pelo seu aspecto negativo, mas gerenciá-lo de forma que possa 

se converter em uma vantagem competitiva, quando comparado à concorrência (Bromiley et. 

al., 2015). 

A literatura sobre as implicações do GRC nas empresas pode ser classificada em três categorias: 

estudos de seleção, estudos de congruência e estudos de campo longitudinais (Mikes e Kaplan, 

2014). Na primeira linha, os pesquisadores tentam usar variáveis relacionadas ao contexto 

específico em que a empresa está inserida para explicar a presença (ou a falta) do GRC. Alguns 

estudos verificaram a influência de conselhos e equipes executivas na adoção do GRC (Beasley 

et al. 2005; Desender 2007), enquanto outros tentam estabelecer a presença de um especialista 

à adoção do GRC (Kleffner, Lee e McGannon, 2003; Beasley et al., 2005; Paape e Speklé, 

2012). 

Uma segunda linha de pesquisa busca identificar as implicações para o desempenho das 

empresas relacionado a implementações do GRC (Pagach e Warr 2010; Pagach e Warr 2011; 

Beasley, Pagach e Warr 2008; Hoyt e Liebenberg 2011; Ellul e Yerramilli 2012; Baxter, 

Bedard, Hoitash e Yezegel 2012). Esses artigos visam identificar quais combinações de 

variáveis contextuais e implementações do GRC melhoram o desempenho da companhia. Esta 

abordagem sugere que certas combinações de contexto e GRC serão mais eficazes do que 

outras. Vários destes estudos se baseiam em grandes amostras coletadas nas bolsas de valores 

e estudam por exemplo, se a implementação do GRC aumenta o valor de mercado da 

companhia, ou se a presença do GRC protege a empresa durante as crises ou de riscos de calda.  

A terceira linha de pesquisas na qual Mikes e Kaplan se auto inserem, diz respeito a estudos de 

campo longitudinais que buscam entender o gerenciamento de risco in situ, como uma prática 

organizacional e social, coletando evidências suficientes para sugerir que as práticas de 

gerenciamento de risco variam consideravelmente entre empresas, mesmo dentro de uma 

mesma indústria (Tufano 1996; Mikes 2009; Mikes 2011). Esses estudos ajudam a identificar 
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práticas que podem promover o GRC, mesmo quando a empresa não as chama de 

gerenciamento de riscos ou quando elas são realizadas fora da função organizacional de risco. 

A amplitude destes estudos pode acabar explicando mais sobre o GRC, especialmente sobre o 

que funciona e o que não funciona em cada contexto. 

Sumarizamos as três abordagens e seus principais autores na tabela 4  

Tabela 4: Linhas de pesquisa atuais sobre gestão de riscos  

Linha   Pesquisadores   Foco 

Estudos de seleção:  buscam 

relacionar alguns fatores ao 

resultado alcançado pelo 

GRC. Ex: existência do CRO 

vrs. GRC.  

Beasley, Clune e HGRCanson 

2005; Desender 2007 Kleffner, 

Lee e McGannon, 2003; Beasley 

et al., 2005; Paape e Speklé, 

2012 

Determinantes da 

efetividade do GRC 

Estudos de congruência:  

buscam relacionar o GRC ao 

desempenho e ao aumento do 

valor percebido da empresa.   

Pagach e Warr 2010; Pagach e 

Warr 2011; Beasley, Pagach e 

Warr 2008; Hoyt e Liebenberg 

2011; Ellul e Yerramilli 2012; 

Baxter, Bedard, Hoitash e 

Yezegel 2012 

Consequências da adoção 

do GRC 

Estudos de campo 

longitudinais: buscam 

estudar profundamente a 

implementação do GRC em 

uma companhia para retirar 

lições que possam ser 

aplicadas ou explicar o GRC 

em empresas semelhantes.  

Tufano 1996; Mikes 2009; 

Mikes 2011 

Prescrições para melhoria 

do GRC  

Fonte: preparado pela autora com base em Mikes e Kaplan (2014). 

 

A prática da gestão de riscos advém em grande medida do COSO II (COSO 2004) atualizado 

pelo COSO ERM, (2017) e da ISO 31000:2009 (ABNT, 2009). 

O Coso II propõe um modelo tridimensional (cubo) onde é demonstrado a inter-relação entre: 

ao topo, os objetivos organizacionais comuns a todas as empresas; os componentes ou tarefas 
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integradas a estrutura da empresa, na lateral esquerda; e na face direita, a estrutura 

organizacional. O diagrama do Coso II esta apresentado na Ilustração 2. 

 

Ilustração 2: COSO II   

 

Base: Coso, 2004. 

A ISO 3100:2009, propõem um processo semelhante, demonstrado na Ilustração 3.  
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Ilustração 3: ABNT 3100:2009  

 

Base: preparado pela autora com base em ABNT, 2009. 

Inicialmente é importante se estabelecer o contexto, que é a consulta as partes interessadas, 

análise do ambiente externo, consulta a especialistas, análise do ambiente interno e as estruturas 

organizacionais que serão afetadas pelo processo  

Na sequência, inicia-se o processo de avaliação de risco, que irá envolver as fases de 

identificação dos riscos, análises, avaliações e tratamento dos riscos.   

A metodologia propõe várias técnicas para fazer a identificação dos riscos, desde o estudo dos 

incidentes operacionais, o mapeamento dos processos, a realização de dinâmicas de grupo, 

entrevistas com a alta administração, entre outros.  

De posse da lista de riscos parte-se para a análise de riscos afim de compreender a natureza e a 

criticidade dos riscos que irá subsidiar a avaliação e o tratamento. (ABNT 2009) 

O nível ou a criticidade dos riscos é sempre uma função entre probabilidade versus impacto 

Risco = F (Probabilidade X Impacto). Dependendo do risco e das circunstâncias, pode-se fazer 

uma análise qualitativa ou quantitativa, ou até uma combinação de ambas. Os métodos 
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qualitativos irão avaliar o impacto e a probabilidade e classificá-los entre alto, médio ou baixo 

risco, em geral com base na percepção dos agentes envolvidos. (ABNT, 2009) 

Enquanto o impacto é mais fácil de ser calculado, a probabilidade é algo mais complicado em 

especial quando tratamos de eventos discretos ou mesmo eventos jamais ocorridos. Nestes 

casos, diversos gestores de riscos recorrem à percepção de especialistas afim de obterem uma 

mediana, do que seria o valor plausível para expressar a probabilidade. Este método é chamado 

de Técnica de Delphi (Linstone & Turoff, 2002).  

A ABNT recomenda que, sempre que possível, deve-se adotar métodos quantitativos definindo-

se a probabilidade em termos percentuais e o impacto em valores financeiros. Como muitos 

riscos são difíceis de ser quantificados, a maioria das empresas adota um método misto onde os 

riscos quantificáveis são separados em  intervalos de alto, médio e baixo nível, por exemplo e 

podem ser comparados com os riscos avaliados por métodos qualitativos. Um expediente útil é 

adotar como medida percentuais do faturamento da empresa ou número de ocorrências e 

convertê-los em uma sequência numérica.  Esta medida geral é o que chamamos de régua ou 

escala de riscos. 

O conjunto destes dados pode ser reproduzido em um gráfico de calor o qual chamamos 

popularmente de mapa de riscos, conforme demonstrado na Ilustração 4. Os riscos são avaliados 

em um primeiro momento em termos de nível de riscos inerentes (NRI). O NRI é o nível de 

riscos antes das atividades de controle ou os planos de ação da administração para reduzir a 

probabilidade de sua ocorrência. 
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Ilustração 4. Mapa de Riscos Inerentes 

 

Fonte: preparado pela própria autora com base no Coso, 2004.  

À medida que a administração adote respostas com o objetivo de mitigar, evitar ou eliminar os 

riscos apontados, iremos obter o nível de riscos residual (INR). O nível de riscos residual é, em 

geral, obtido após testes ou coleta de evidências.  

A prática nos diz, que as empresas iniciam o processo do GRC através da construção do mapa 

dos macros riscos da empresa, preparado internamente ou com a ajuda de consultores externos. 

Este mapa servirá de base para os trabalhos de avaliação de riscos.  

A Avaliação dos riscos tem como objetivo auxiliar a tomada de decisões, com base nos 

resultados da análise de riscos é estabelecida a prioridade no tratamento.  Durante a avaliação 

deve-se comparar o nível do risco com o apetite de riscos previamente declarado pela 

organização. A resposta aos riscos irá depender da distância entre o apetite e o nível dos riscos. 
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O apetite de riscos é a quantidade de risco, em um nível amplo que uma entidade está disposta 

a aceitar em busca de valor. Supondo-se uma empresa, onde o apetite para descumprimentos de 

normas de segurança do trabalho seja zero, qualquer nova norma ou inconformidade no 

descumprimento de normas é intolerável e deve ser resolvido em um curto espaço de tempo. O 

estabelecimento do Apetite de riscos, que será detalhado em um item 2.1.5, é parte fundamental 

da avaliação de riscos, mas na prática muitas empresas têm dificuldade em adotá-lo.  

Uma vez tomada a decisão dos riscos que deverão ser objeto de plano de ação, são 

desenvolvidas as alternativas de resposta ao risco. Existem 4 (quatro) possíveis respostas aos 

riscos previstas (COSO, 2004 e ABNT, 2009):  i)  evitar o risco, o que envolve a decisão de 

descontinuar os processos ou negócios geradores do risco; ii) reduzir ou mitigar o risco através 

de planos de ação; iii) compartilhar ou transferir os riscos ou parte do risco através de um 

contrato com parceiro ou da contratação de um seguro; iv) aceitar ou tolerar os riscos que 

envolve não adotar nenhuma medida para reduzir a sua probabilidade, em geral porque 

quaisquer ações terão baixa eficácia.  Na Ilustração 5, demonstramos às respostas aos riscos 

com base em sua criticidade.  
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Ilustração 5: Respostas aos riscos de acordo com a criticidade 

 

Fonte: preparado pela autora com base no Coso 2004  

Após o processo de resposta aos riscos devemos mensurar novamente o nível de criticidade 

destes riscos esta medida será o risco residual, ou os riscos que teremos que conviver. O risco 

residual deve estar dentro do apetite de riscos, ou deve-se buscar um plano de ação adicional 

para adequá-lo ao apetite de riscos (Coso, 2012).  

Após a crise do suprime de 2008 que assolou os mercados, os administradores passaram a 

questionar a gestão de riscos das empresas (Silveira, 2015). Os administradores clamaram por 

ferramentas que proporcionassem um monitoramento mais eficiente do GRC compatíveis como 

a complexidade dos riscos e a melhoria necessária nos relatórios e demonstrações financeiras. 

(Coso ERM, 2017). Em 2017, o conselho do CSO publicou o ERM – Integrating with Strategy 

and Perfomance. Este novo documento buscou integrar a gestão de riscos desde o 

desenvolvimento da estratégia e não a partir da definição dos objetivos estratégicos, como o 
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COSO II.  O COSO ERM, como passou a ser chamado, reconhece que o GRC precisa estar 

alinhado a estratégia, a fim de proporcionar uma performance superior para empresa. O Coso 

ERM privilegia o ciclo de vida dos negócios, onde o GRC entra como elemento capaz de 

assegurar um melhor resultado (Coso ERM, 2017). Os componentes do COSO ERM são: i) 

governança e cultura; ii) Estratégia e definição de objetivos; iii) performance, iv) análise e 

revisão; v) informação, comunicação e divulgação (COSO ERM, 2017). Apesar da 

superioridade, em termos de escopo, do COSO ERM, ele pressupõe uma estrutura de gestão de 

riscos implementada capaz de identificar e analisar os riscos, semelhante ao COSO II ou a ISO. 

A Ilustração 6 demonstra os componentes do Coso ERM. 

Ilustração 6 – COSO ERM, 2017 

  

Fonte: 2016 COSO ERM components, Elizabeth M Pierce 

https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth-Pierce-6
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No tópico anterior examinamos as metodologias e sistemáticas de gestão de riscos, 

demonstrando como a gestão de riscos pode se tornar estratégica e levar ao alcance de melhores 

resultados pelas empresas. O interesse na gestão de riscos cresce a medida que crises periódicas, 

escândalos, correções de preços geram significativos efeitos nas organizações, países e afetam 

a vida dos cidadãos.  A verdade é que o comportamento humano está sujeito a “saliência do 

presente” (Thaler, 1981), tendendo a dar menos importância ou minimizar os impactos de 

acontecimentos futuros quando comparados às necessidades presentes. Em outras palavras, 

existe uma tendência em ignorar os mais óbvios sinais de riscos emergentes e é isto que as 

práticas de gerenciamento de riscos tentam evitar (Andersen, 2015).  A gestão estratégica de 

riscos é o reconhecimento que a gestão de riscos se tornou estratégica, no sentido de ser 

importante. E não se trata apenas dos riscos decorrentes da execução da estratégia, mas de todos 

os riscos que possam de alguma forma se tornarem relevantes para a perenidade da organização 

(Andersen, 2015).  

Obvio que é necessária uma disciplina, um processo formal, para gerenciarmos os riscos e é 

isto que propõem os frameworks do Coso (2004) e da ISO através das etapas de identificação, 

avaliação, tratamento e comunicação sobre os riscos, exemplificamos o processo sugerido pela 

ISO na Ilustração 3: ABNT 3100:2009.  
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A Gestão estratégica de riscos requer atenção constante às mudanças no ambiente de negócios, 

o desenvolvimento de “capacidades dinâmicas” (Teece, 2007)3 e a flexibilidade de acessar um 

conjunto de respostas estratégicas (Andersen, 2015) que permita à organização manter suas 

atividades constantemente aderentes ao contexto emergente dos negócios. Isto envolve um 

conceito de estratégia que vem sendo aceito pelas mais diversas escolas de que a estratégia não 

é apenas inspiracional ou decorrente do planejamento estratégico, mas também composta pelas 

decisões adotadas pela organização em reação a eventos externos ou internos que venham a se 

tornar estratégicas, difíceis de reversão e por consequência determinantes para o desempenho 

futuro da companhia (Andersen, 2015).  Por mais que o processo de tomada de decisões não se 

constitua em um processo organizado se parecendo mais a um emaranhado de decisões movidas 

por conflitos internos, vieses cognitivos, política e pelo comportamento dos indivíduos 

(Andersen, 2015) torna-se crucial que exista um processo uma disciplina que permita identificar 

os riscos presentes em cada uma das decisões que possam se tornar estratégicas. A compreensão 

adquirida pela escola da estratégia (Burgelman, 1996; e Mintzberg, 1994) de que algumas 

decisões adotadas nas profundezas das organizações possam se tornar estratégicas, pode ser a 

explicação mais razoável da importância atribuída para o desenvolvimento de uma cultura, um 

modo de agir, que considere os riscos em cada decisão.   O presente estudo tem como base o 

conceito da gestão estratégica de riscos quando examina os fatores que influenciam a atenção 

 

 

 

 

 

3 Capacidade dinâmica é a flexibilidade da organização adaptar sua estrutura interna, processos e recursos ao 

dinamismo do ambiente de negócios, e ao longo do tempo afim de manter a sua vantagem competitiva ( Tecce, 

207 
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dos conselheiros ao GRC e a riscos específicos, assim como as suas consequências na 

organização.  

 

O alcance da gestão estratégica de riscos passa por conhecer qual é a disposição ou o apetite à 

riscos da empresa. O Apetite a risco é a quantidade de risco, em um nível amplo, que uma 

entidade está disposta a aceitar em busca de valor. O apetite a risco está diretamente relacionado 

à seleção das alternativas estratégicas e à alocação de recursos dentro da organização servindo 

como instrumento de alinhamento dos processos, pessoas e infraestrutura. (COSO 2004). O 

apetite a risco também irá balizar os esforços para o desenvolvimento dos mecanismos para 

gerenciar esses riscos.   Já a tolerância a riscos é definida como o nível aceitável de variação 

em relação ao cumprimento do objetivo. (COSO 2004). Neste sentido, a tolerância a riscos seria 

a face operacional ou aplicada do apetite a riscos sobre os objetivos da organização. 

O ponto crucial é entender a quantidade de risco que a organização está disposta a aceitar.    

Muitas organizações consideram o apetite a riscos como uma discussão teórica e quase 

filosófica sobre a gestão de riscos, mas não integram de forma eficaz o conceito na estratégia e 

na tomada de decisões do dia a dia (COSO 2004). Todavia, ele é um conceito central sobre o 

qual se alicerça toda a gestão de riscos (COSO 2012, 2017, Fox   2012, Power 2009, Bromiley 

et al. 2015).   

A publicação de documentos de declaração de apetite e tolerância a riscos reflete a filosofia 

geral da companhia em relação aos riscos. Por exemplo, uma organização que busca elevados 

retornos pode decidir elevar o seu apetite a riscos, enquanto uma instituição financeira pode 

evitar negócios de maior risco em decorrência de seu apetite reduzido.   

O COSO (2012) propõem que a organização deve considerar três componentes no 

estabelecimento do apetite a riscos:   

1- O desenvolvimento do apetite a riscos  

2. A comunicação do apetite a riscos  
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3. O monitoramento e a atualização do apetite a riscos  

 A ilustração abaixo do Coso (2012) demonstra o relacionamento entre estes componentes.  

Ilustração 7: Processo de estabelecimento de apetite a riscos COSO 2012 

 

Fonte: COSO (2012) 

A definição do apetite a riscos pode ser entendida como um processo que vai além de uma 

declaração ampla, alcançando uma definição de métricas (COSO 2004).  É um conceito de 

controle inerentemente plural e deve ser entendido não como um limite, mas sim como um 

processo “apetecer-se ao risco”.  Ele representa um termostato que deve se ajustar às mudanças 

no ambiente de acordo com a temperatura alvo (Power 2009).  

O apetite a riscos não pode ser desenvolvido de uma forma isolada. A organização deve 

considerar a sua capacidade de assumir riscos adicionais quando definir os objetivos. É 

importante compreender o perfil atual da carteira de riscos, como um indicador daquilo que 

precisa ser endereçado. (COSO 2012) 

Na revisão de 2017 do COSO, o apetite a riscos é enfatizado como elemento central a ser 

considerado na tomada de decisões. O apetite a riscos funcionaria como um balizador alinhando 

o perfil de riscos a capacidade de assumir riscos. A capacidade de riscos pode ser expressa em 

valores financeiros ou recursos organizacionais, tais como recursos humanos, fornecedores e 

Definição

ComunicaçãoMonitoramento
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processos operacionais.  A cultura serviria como o fator de alinhamento entre os 

comportamentos esperados e os valores fundamentais da organização.     

A tabela 5 organiza a visão de diversos autores e organismos sobre o apetite e a tolerância a 

riscos.  

Tabela 5: Conceitos de apetite e de tolerância à riscos  

Definição de Apetite a 

Riscos  

Definição de Tolerância a 

riscos  

Fonte  

é a quantidade de riscos, no 

sentido mais amplo, que uma 

organização está disposta a 

aceitar em sua busca para 

agregar valor 

Reflete a variação aceitável 

entre os resultados esperados  

COSO (2004) e COSO 

(2009) 

 

A quantidade de risco em um 

nível amplo, que uma 

organização está disposta a 

assumir em busca de valor. 

Os limites de risco, ou 

tolerâncias de risco, são as 

medidas típicas de risco 

usadas para monitorar a 

exposição em comparação 

com o apetite ao risco 

declarado. 

KPMG (2009) 

É a quantia total exposta que 

uma organização deseja 

realizar com base em 

compensações risco-retorno 

para um ou 

mais resultados desejados e 

esperados. 

É a quantidade de incerteza 

que uma organização está 

preparada para aceitar no 

total ou de forma mais 

restrita dentro de uma 

determinada unidade de 

negócios, uma categoria de 

risco específica ou para uma 

iniciativa específica. 

RIMS (2012) 

A quantidade de risco, em 

um nível amplo, que uma 

entidade está disposta a 

aceitar em busca de valor. 

Ele reflete a filosofia de 

gerenciamento de risco da 

entidade e, por sua vez, 

influencia a cultura e o estilo 

O nível de variação aceitável 

em relação ao alcance de um 

objetivo específico e mais 

bem medido nas mesmas 

unidades usadas para medir o 

objetivo relacionado. Ao 

estabelecer a tolerância a 

risco, a administração 

COSO (2012) 
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Definição de Apetite a 

Riscos  

Definição de Tolerância a 

riscos  

Fonte  

operacional da entidade. O 

apetite pelo risco orienta a 

alocação de recursos. Apetite 

a risco 

[ajuda] a alinhar a 

organização, as pessoas e os 

processos na [concepção 

da] infraestrutura necessária 

para efetivamente responder 

e monitorar os riscos. 

considera a importância 

relativa do objetivo 

relacionado e alinha as 

tolerâncias a risco com o 

apetite a risco. Operar dentro 

das tolerâncias a risco ajuda a 

garantir que a entidade 

permaneça dentro de seu 

apetite a risco e, por sua vez, 

que a entidade atinja seus 

objetivos. 

A quantidade de exposição 

total ao risco que uma 

organização está disposta a 

aceitar ou reter com base em 

compensações de risco-

retorno:  

• reflexo da estratégia, 

estratégias de risco e 

expectativas dos 

stakeholders. 

• Estabelecido e endossado 

pelo conselho de 

administração por meio de 

discussões com a gerência. 

A quantidade de risco que 

uma organização está 

disposta a aceitar de forma 

agregada (ou ocasionalmente 

dentro de uma determinada 

unidade de negócios ou para 

uma categoria de risco 

específica):  

• expresso em termos 

quantitativos que podem ser 

monitorados. 

• muitas vezes expresso em 

resultados aceitáveis / 

inaceitáveis ou níveis de 

risco 

Dean e Giffin, (2009)  

O nível de risco que a 

empresa está disposta a 

assumir: alto risco - alto 

retorno; baixo risco - baixo 

retorno, ou uma carteira de 

diferentes exposições. O 

apetite a risco é estratégico e 

se relaciona principalmente 

ao modelo de negócios. 

A quantidade máxima de 

risco que a empresa pode 

suportar, apesar dos 

controles. A tolerância ao 

risco é mais operacional e 

está relacionada 

principalmente às metas da 

empresa. 

ECIIA and FERMA (2011) 
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Definição de Apetite a 

Riscos  

Definição de Tolerância a 

riscos  

Fonte  

Quantidade e tipo de risco 

que uma organização está 

disposta a perseguir ou 

reter. 

 

A disposição da organização 

ou das partes interessadas de 

assumir o risco 

após o tratamento de risco, a 

fim de alcançar seus 

objetivos. 

 

ISO Guide 73:2009 

 (2009) 

Descrição dos riscos que uma 

organização aceita assumir, 

como forma de alcançar seus 

objetivos estratégicos. 

 Susep (2015) 

Associado ao nível de risco 

que a organização pode 

aceitar na realização de sua 

estratégia (atividade mais 

associada à análise prévia 

dos riscos); 

Nível aceitável de 

variabilidade na realização 

das metas e objetivos 

definidos (atividade mais 

associada ao monitoramento 

dos riscos). O conjunto 

destes dois componentes 

define o perfil de riscos da 

organização, no que diz 

respeito à exposição ao risco 

que ela aceita incorrer. 

 

IBGC (2016) 

A exposição total que uma 

organização deseja estar 

exposta com base nas 

análises de custo x benefício 

para um ou mais resultados 

esperados 

O tamanho da incerteza que 

esta companhia efetivamente 

está assumindo no agregado 

de todos os riscos suporta.  

 

Fox 2012 

Fonte: preparada pela autora com base em Arruda (2018), COSO (2012), RIMS (2012) e Susep 

(2015), IBGC (2016). Fox, 2012. 

Para efeito do presente estudo usaremos a definição do COSO 2012 de apetite e tolerância a 

riscos, este conceito está suficientemente caracterizado na bibliografia e é o mais aceito entre 

os praticantes do GRC.  
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Parece haver uma confusão significativa em relação à terminologia de apetite a riscos, com 

alguns autores usando a capacidade de risco, tolerância a risco e apetite a risco como sinônimos 

e outros tentando - com diferentes graus de sucesso - diferenciação (Mikes 2018). Esta falha 

em oferecer uma definição clara do assunto é “decepcionante na melhor das hipóteses e confusa 

na pior das hipóteses” (Hillson e Murray-Webster, 2012: 22). As empresas de consultoria, em 

sua maioria, defendem o apetite a risco como algo único e   mensurável. Em uma pesquisa sobre 

diversas publicações das consultorias foi constatado, que poucos defendem a consideração das 

perspectivas e os apetites das diversas partes interessadas (Mikes, 2018). 

O GRC pressupõe que seus indivíduos conheçam e tenham um apetite a riscos comum, como 

uma construção uniforme, dissociada de sua complexidade (Power 2004). Todavia, um modelo 

mais pluralista descreveria melhor como as organizações realmente funcionam, pois espera 

menos racionalidade e um apetite de riscos homogêneo entre as diferentes áreas. Tal modelo 

passaria pelo reconhecimento dos processos institucionais através dos quais os diferentes 

apetites e valores podem ser mediados. (Power 2004) 

Os aprendizados da crise de 2008, sugerem que é importante compreender a ética contida na 

definição do apetite a riscos, explicitando com clareza as consequências de algumas definições 

para a alta administração e demais partes interessadas (Mikes 2018). 

As falhas observadas na governança das empresas seriam, na verdade, falhas de conhecimento. 

Neste sentido, a conceituação do apetite de riscos como um processo, pode melhor direcionar 

a atenção do gerenciamento de riscos para onde ele está ausente. Através da multiplicidade de 

interações poder-se-ia moldar os limites operacionais e éticos ao nível da organização prática. 

(Power, 2004). 

A despeito das críticas e multiplicidade de definições podemos concluir que o reconhecimento 

da necessidade de definição do apetite de riscos como processo anterior, a tomada de riscos 

denota um amadurecimento no GRC, conforme verificaremos no tópico seguinte.  

A definição do apetite de riscos coloca a empresa e a estratégia como protagonistas na definição 

do nível de riscos aceitável, em uma postura preventiva ao invés de reativa. 
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Conforme identificados no tópico 2.1.2. dedicado aos estudos sobre o GRC, alguns estudos 

buscam relacionar a implementação do GRC com a valorização da companhia (Pagach e Warr 

2010; Pagach e Warr 2011; Beasley, Pagach e Warr 2008; Hoyt e Liebenberg 2011; Ellul e 

Yerramilli 2012; Baxter, Bedard, Hoitash e Yezegel 2012). Não é de se estranhar que estes 

estudos busquem avaliar o grau de implementação ou a qualidade do sistema de gestão de riscos 

das empresas utilizando diversos aspectos, tais como a existência de um gestor de riscos, de 

uma área formal ou mesmo de publicações sobre o assunto.  

Uma pesquisa conduzida pela Ernst & Young (2012) revelou que 20% das empresas que 

apresentavam maior maturidade na gestão de riscos obtiveram um resultado financeiro superior 

em até três vezes, quando comparado com as empresas com pior classificação.  

Modelos de maturidade foram propostos por diversos autores e especialistas usando aspectos 

da gestão de riscos. Os modelos foram evoluindo desde um modelo avaliado com base no 

desempenho da organização e nos aspectos de cultura, processo, experiência e aplicação (Hilson 

1997) até os modelos mais sofisticados.  

O modelo proposto pelo RIMS (2006), bastante conhecido, classifica as organizações em quatro 

estágios: i) ad hoc; ii) repetível; iii) gerenciado e; iv) de liderança.  A avaliação da maturidade 

adota atributos como: i) estabelecimento do GRC; ii) gestão de processos; iii) apetite de riscos; 

iv) disciplina da causa raiz; v) Identificação dos riscos; vi) desempenho da gestão; vii) 

resiliência empresarial; e viii) sustentabilidade.  

A KPMG publicou em 2020  uma pesquisa conduzida com empresas brasileiras, onde 

questionou os gestores sobre sete atributos da gestão de riscos quais sejam: i) governança de 

riscos ii) avaliação e mensuração de riscos; iii) gestão e acompanhamento de riscos; iv) 

relatórios e análises de risco; v) apetite a riscos e estratégia; vi) gestão e acompanhamento de 

riscos; vii) dados e tecnologia; e os classificou em 5 níveis: fraco; sustentável; maduro; 

integrado e avançado. Detalha-se na tabela 6 o modelo proposto pela KPMG (2020).   

Tabela 6: Níveis de Maturidade no GRC 
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Maturidade Principais aspectos considerados  

Fraco Os pré-requisitos de governança para uma estrutura de 

gerenciamento de riscos não estão implementados. O processo 

de Gestão de Riscos é isolado, não documentado, inconsistente 

e/ou sem clareza. O processo de Gestão de Riscos depende de 

pessoas. Riscos não são considerados no momento da tomada 

de decisão. 

Sustentável As atividades de Gestão de Riscos são limitadas, sendo 

algumas delas alinhadas à estratégia de negócios. As 

capacidades de Gestão de Riscos variam entre as “três linhas 

de defesa”. A utilização de tecnologia é limitada e 

inconsistente. 

Maduro O conselho de administração e os Executivos estão cada vez 

mais confiantes de que os riscos estão sendo gerenciados com 

eficácia, com base em esforços para identificação de riscos 

emergentes, benchmarking e uso de apetite, tolerância a risco e 

limites. As atividades de Gestão de Riscos estão alinhadas à 

estratégia de negócios e são integradas  

Integrado As capacidades e atividades de Gestão de Riscos são integradas 

e coordenadas corporativamente e em operações remotas e 

unidades de negócios. Os objetivos da Gestão de Riscos e a 

proposta de geração de valor estão consistentemente alinhados 

à estratégia dos negócios. 

Ferramentas e processos comuns em toda empresa são 

utilizados no monitoramento, na mensuração e no reporte de 

riscos. 

Avançado  As atividades de Gestão de Riscos estão completamente 

inseridas no planejamento estratégico, na alocação de capital e 

nas decisões diárias. 

Um sistema de alerta antecipado está em vigor para notificar o 

conselho de administração e os responsáveis pela Gestão de 

Riscos quando o nível de tolerância a riscos é atingido. A 

Gestão de Riscos é uma fonte para a vantagem competitiva. A 

avaliação de desempenho considera formalmente a Gestão de 

Riscos. 

 

Fonte: KPMG 2020 
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O IBGC publicou em 2017, o caderno de gestão de Riscos, em que propõe os seguintes níveis 

de maturidade em relação ao estágio de GRC de uma organização: i) inicial, ii) fragmentado, 

iii) definido, iv) consolidado e v) otimizado. Os principais aspectos considerados pelo Instituto 

foram: a) estratégia; b) governança; c) políticas; d) processos e sua integração com os ciclos de 

gestão; e) metodologia e dicionário de riscos; f) sistemas e dados; e g) comunicação, 

treinamento e cultura.  

Em um dos poucos estudos acadêmicos realizados no Brasil foi proposto um modelo de 

maturidade classificado em cinco estágios (Oliva, 2016): (1) insuficiente; (2) contingente (3) 

estruturado; (4) participativo; e (5) sistêmico. O autor desenvolveu uma pesquisa que envolveu 

entrevistas com especialistas no assunto e um questionário respondido por 243 gestores das 

maiores empresas brasileiras. Através de uma modelagem estatística foi proposto um modelo 

para análise do GRC e do nível de maturidade da gestão de riscos. Na tabela 7 destacamos os 

níveis propostos por Oliva. E na tabela 7 mostramos um resumo dos modelos de maturidade 

estudados e na tabela 8 sumarizamos os modelos de maturidade estudados. 

Tabela 7: Modelo de Maturidade no GRC, Oliva (2016) 

Nível 1 Insuficiente  Baixo conhecimento sobre GRC, não possui estrutura 

de gerenciamento de riscos formal. As práticas de 

gestão de riscos ocorrem de maneira desestruturada. 

Nível 2 Contingente Algum conhecimento sobre GRC, a estrutura de gestão 

de riscos está presente, mas é usada de forma protocolar 

e centralizada, a gestão de riscos não é um assunto 

presente na empresa. 

Nível 3 Estruturado A empresa apresenta uma organização dos processos de 

gestão de riscos e as ferramentas e metodologias são 

utilizadas de maneira mais intensa 

Nível 4 Participativo A empresa possui um conhecimento solido das práticas 

de gestão de risco e do GRC. A gestão de riscos envolve 

todas as áreas da organização envolvendo diversos 

colaboradores nos processos. 

Nível 5 Sistêmico  A empresa possui o GRC implementado de forma 

consistente, transparente e organizada. Pode estar 

apoiada por consultores externos e apresentam a análise 
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do ambiente externo de negócios na dinâmica da 

empresa.  

Base: Oliva 2016 

Tabela 8:  Resumo dos Modelos de Maturidade na Gestão de Riscos  

Autor Níveis de Maturidade  Aspectos considerados  

Hilson, 1997 ingênuo, novato, normalizado; e 

 natural 

estabelecimento do GRC; gestão 

de processos; apetite de riscos; 

disciplina da causa raiz; 

descobrindo riscos; desempenho 

da gestão; resiliência empresarial e 

sustentabilidade 

RIMS 2006 i) ad hoc; ii) repetível; iii) 

gerenciado e; iv) de liderança 

conhecimento, estrutura, práticas e 

ferramentas, e disseminação da 

gestão de riscos pela organização.  

Oliva 2016 i) insuficiente; ii) contingente; 

iii) estruturado; iv) participativo; 

e v) sistêmico 

conhecimento, estrutura, práticas e 

ferramentas, disseminação da 

gestão de riscos pela organização, 

olhar para os riscos externos, e 

utilização de consultores.  

IBGC i) inicial, ii) fragmentado, iii) 

definido, iv) consolidado e v) 

otimizado 

Estratégia, governança e políticas 

de gestão de risco, processos e sua 

integração com os ciclos de gestão, 

metodologia e dicionário de riscos; 

sistemas e dados; comunicação, 

treinamento e cultura 

KPMG, 2020 i) fraco; ii) sustentável; iii) 

maduro; iv) integrado; v) 

avançado  

governança de riscos, avaliação e 

mensuração de riscos, gestão e 

acompanhamento de riscos, 

relatórios e análises de risco, 

apetite a riscos e estratégia; gestão 

e acompanhamento de riscos e 

dados e tecnologia 

Fonte: preparado pela própria autora, com base nas fontes citadas 

Dadas as limitações deste trabalho, buscaremos observar em nossa pesquisa elementos como i) 

o conhecimento sobre a GRC na área de riscos, no CA e dos colaboradores em geral; ii) o 
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processo de definição de apetite a risco; iii) a frequência das comunicações sobre riscos ao CA; 

iv) os comitês dedicados ao assunto de risco e volume de reuniões.  Utilizaremos os níveis de 

risco do modelo proposto por Oliva (2016) para fins deste trabalho. Este modelo é mais robusto 

do ponto de vista acadêmico e apresenta a questão de forma mais pragmática, facilitando a 

aplicação à casos reais.  

2.2. Atention-based View of the firm (ABV) / Visão da Alocação da Atenção 

Organizacional   

Escolhemos como base teórica principal de nossa analise a Visão sobre a Alocação da Atenção 

Organizacional (Ocasio, 1997). Esta escolha passa pelo reconhecimento da importância dos 

processos cognitivos que moldam o comportamento das organizações. Jargões bastante 

utilizados pelos praticantes como cultura de riscos, tem origem em processos cognitivos que 

passaremos a examinar. 

Simon (1947) introduziu uma nova perspectiva para o comportamento das organizações, 

apoiando-se nas teorias econômicas das escolhas racionais e da racionalidade limitada, para 

determinar de que forma as empresas tomam decisões.  A atenção humana é limitada, tornando 

impossível que todas as alternativas de uma situação sejam analisadas e suas consequências 

computadas. De acordo com Simon, a racionalidade limitada dos seres humanos e os processos 

instalados nas organizações podem explicar o comportamento das empresas. As ações 

empresariais são fruto de aspectos cognitivos e processuais e as decisões organizacionais, 

resultado da combinação das limitações cognitivas e da influência que a estrutura das empresas 

exerce sobre a atenção dos indivíduos.     

Baseado nas teorias de Simon (1947), Ocasio (1997) desenvolveu o que passou a ser conhecido 

como Attention-Based View of the Firm (ABV) ou Modelo da Alocação da Atenção 

Organizacional, oferecendo uma explicação alternativa para o comportamento das empresas. A 

ABV sugere que o comportamento das empresas é determinado pela forma como a atenção de 

seus decisores é distribuída. Ocasio (1997) agrega novos conceitos à formulação original de 

Simon (1947) ao propor que o processo atencional é multinível, moldado por indivíduos, 

organizações e ambiente externo.  Este sistema aberto tem por objetivo explicar o 
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comportamento da firma analisando a forma como direciona e controla a atenção de seus 

tomadores de decisão. A ideia se baseia em 3 (três) premissas:  

1- O que os tomadores de decisão fazem depende de quais questões e respostas chamam a sua 

atenção (Foco da Atenção); 

2- Em que questões e respostas os tomadores de decisão focarão a sua atenção, irá depender do 

contexto ou da situação específica, na qual estão inseridos (“Atenção Situacional”);  

3- O contexto por sua vez, irá depender de como as regras, recursos e as relações sociais 

controlam a distribuição das questões, das soluções e dos tomadores de decisão nas atividades, 

comunicações e processos da organização (“Estrutura de Alocação da Atenção”).  

A teoria de Ocasio, oferece uma visão alternativa para o comportamento das empresas, que 

difere tanto das teorias baseadas nas escolhas racionais, tais como a teoria dos jogos e a teoria 

da agência; como dos conceitos deterministas que enfatizam o ambiente e a ecologia 

populacional.   

A ABV propõe 3 princípios que permeiam o Sistema de Alocação da Atenção:  

1- O princípio do Foco de Atenção que une o processo cognitivo da atenção ao comportamento 

do indivíduo; 

2- O princípio da Atenção Situacional, construído no nível da cognição social, que destaca a 

importância do contexto situacional para explicar o comportamento dos tomadores de decisão.  

3- O princípio da Estrutura da Alocação da Atenção para explicar, no nível da organização, 

como a economia e as relações sociais das empresas regulam e direcionam a informação, os 

procedimentos e as interações dos agentes decisores, que constituem o contexto situacional 

onde as decisões são tomadas. 

O modelo desenvolvido por Ocasio (1997) é constituído por um conjunto de constructos e um 

conjunto de mecanismos que moldam as interações entre estes constructos, cujo objetivo é 

descrever como a atenção organizacional é processada nos diversos níveis e assim explicar o 

comportamento ou os movimentos da organização.  
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Os constructos são: (1) o contexto de decisão; (2) o repertório de questões e respostas;(3) fluxos 

processuais e de comunicação; (4) estruturas de alocação da atenção (regras do jogo, jogadores, 

posições na estrutura e recursos); (5) tomadores de decisão; (6) movimentos ou ações 

organizacionais. 

Os mecanismos são: (5b) o foco de atenção dos decisores em um conjunto limitado de questões 

e soluções; (5c) as questões e respostas que legitimam as ações dos decisores; (1a) o estímulo 

exercido pelo contexto interno e externo de decisão; (2) o reflexo das questões e soluções nas 

narrativas, na cultura e nos símbolos; (5a) as interações entre os participantes no fluxo de 

comunicação e procedimentos; (3) a visibilidade e disponibilidade das questões e respostas 

moldadas pelos fluxos procedimental e de comunicação; (4a) a geração  de um conjunto de 

valores que servem para ordenar por importância e relevância as questões e respostas; (4b) a 

distribuição das decisões em um conjunto de comunicados e procedimentos; (4c) os tomadores 

de decisão de um conjunto de interesses e identidade que moldam seu entendimento e motiva 

as suas ações.  

Existem ainda alguns mecanismos adicionais na parte direta do modelo de comportamento da 

organização, são eles: (1b e 1c) como o sistema social e cultural da organização é moldado pelo 

contexto de decisão; (6) como o ambiente de decisão é moldado por ações anteriores da 

organização. O modelo completo é apresentado na ilustração 8 
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Ilustração 8:  Modelo da Alocação da Atenção Organizacional  

 

Fonte: Ocasio (1997) 

O contexto de decisão é composto por uma miríade de elementos do ambiente externo 

econômico e dos mercados financeiros (competidores; analistas; fornecedores); insumos 

(matéria prima, trabalho e capital); regras tecnológicas e institucionais (leis, normas, 

regulamentos, normas profissionais e padrões industriais) tais elementos exercem um estímulo 

bruto nas práticas organizacionais e na tomada de decisão.  Este estímulo bruto é mediado pelo 

Mecanismo (1 a) “Estímulo do ambiente: são procedimentos, canais de comunicação, fatores 

materiais, econômicos e institucionais externos e internos da organização que atingem o 

contexto de decisão e produzem o conjunto de influências para a tomada de decisão” (p. Ocasio, 

1997). 

Observe que como os estímulos são muito diversos e complexos, consequentemente, as 

decisões são seletivas sobre os estímulos que serão observados, interpretados e levados em 

consideração.  Através das questões e soluções legitimadas pela organização, os decisores 

direcionam sua atenção em um conjunto limitado de estímulos, enquanto o demais são 
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ignorados. Conforme cita Ocasio (1997) “o ambiente influência a estrutura e a cognição da 

organização” 

Ocasio (1997) revisa o trabalho de diversos autores e propõe que o repertório de questões e 

respostas é produto da cultura e dos processos institucionais da organização, conforme 

detalhado no mecanismo 1b abaixo.  

Mecanismo (1b): “(o “kit” de ferramentas culturais e institucionais). Processos culturais e 

institucionais nos vários níveis da organização que fornecem ao decisor um repertório ou um 

“kit” de ferramentas de questões e respostas sobre as quais serão construídas as ações.    

O autor propõe ainda, que o contexto é capaz de moldar as estruturas organizacionais, suas 

regras, recursos e suas relações sociais de tal modo que tais estruturas refletem o ambiente 

institucional, social e econômico da organização.  Veja a definição do mecanismo 1c: 

Mecanismo (1c): (A incorporação do contexto). As regras, recursos e relações sociais da 

organização contêm e são moldadas pelos contextos econômico, social e institucional”.  

Em seus trabalhos posteriores Ocasio e Joseph (2005) enfatizam a importância dos fluxos de 

comunicação como condutores dos processos de decisão. Os decisores só podem deliberar sobre 

o que chega a seu conhecimento.    

Para fins da nossa pesquisa utilizaremos um modelo mais simplificado, porém respeitando as 

três dimensões propostas:  

1. O Foco de atenção - constituído pelas características pessoais dos Conselheiros de 

Administração, sua formação, suas crenças pessoais e sua experiencia profissional; 

2. A Atenção Situacional - constituída pelo contexto ou pelas influências, exercidas pelo 

macroambiente da organização e internas, moldadas pela história da organização, pelos 

jogos de poder e cultura organizacional instalada;  

3. A Estrutura da Alocação da Atenção - que, dentro do foco de nosso trabalho foi reduzida 

aos fluxos de comunicação, às estruturas organizacionais e à metodologia de gestão de 

riscos.  
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O presente trabalho não pretende replicar o modelo de Ocasio (1997), que dentro de sua 

complexidade só poderia ser explicado em uma pesquisa bem mais extensa, mas verificar, de 

forma reduzida, se os três macros constructos são aplicáveis a dinâmica organizacional e podem 

servir para gerar explicações sobre os movimentos organizacionais e os fatores contribuintes.  

 

Sabemos que a estratégia das empresas é moldada pelas decisões que revelam seus objetivos, 

propósitos e metas.  É necessário que não apenas as decisões, mas também o processo de 

alocação de recursos esteja desenhado para o atingimento de tais objetivos e propósitos. Como 

discorremos anteriormente, a Gestão estratégica de riscos requer atenção constante às mudanças 

no ambiente de negócios, o desenvolvimento de “capacidades dinâmicas” e a flexibilidade de 

acessar um conjunto de respostas estratégicas que permita a organização manter suas atividades 

constantemente aderente ao contexto emergente dos negócios. (Teece, 2007) (Andersen, 2015)  

Compreendendo a estratégia como um processo contingente, o ABV constitui um mecanismo 

para explicar a construção da estratégia a partir da interação de seus principais atores 

(organização, contexto e decisores).  

 

Os conselhos de administração têm assumido novas atribuições dentro da estrutura de 

governança das empresas. Além da responsabilidade de discutir a estratégia, os conselhos têm 

atribuições de monitoramento dos executivos e dos riscos assumidos, a Lei das S.A. dispõe 

sobre os deveres de lealdade, diligência e transparência perante a todas as partes interessadas, 

descumprimento de tais deveres podem ensejar discussões judiciais, inclusive na esfera 

individual. De forma semelhante, o aumento da transparência, os constantes processos de Due 

Diligencie têm sugerido que as empresas deveriam se preocupar com os riscos emergentes, que 

podem se tornar empecilhos para a perpetuidade da organização.   

Do ponto de vista da ABV, sabemos que as questões do contexto externo exercem forte 

influência sobre os decisores (atenção situacional).  A forma como tais questões externas irão 

impactar os decisores e a estratégia das organizações dependem das estruturas, das questões 

internas e dos fluxos de informação. A depender da história, da cultura e dos desafios surgidos 
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ao longo da trajetória da empresa, podemos ter organizações mais ou menos permeáveis às 

transformações no ambiente externo. Da mesma forma, o desenvolvimento das estruturas de 

governança e o processo de gestão de riscos pode sugerir conselheiros mais atentos a uma ou 

outra categoria de risco.  

2.3. A Governança Corporativa 

Uma parte indissociável da forma como os riscos são gerenciados pelo conselho de 

administração, passa por compreender as estruturas e conceitos da governança corporativa.  O 

trabalho seminal de Jensen e Mecking (1976) com o que chamaram de estrutura de propriedade 

conceituou a relação de agência onde gerentes (agentes) são pagos para agir em nome dos 

acionistas (principais) e em seu melhor interesse. Imersos em uma situação de conflito de 

interesse, os agentes tendem a otimizar seu bem-estar levando a expropriação dos acionistas. O 

desenvolvimento da governança corporativa surge da necessidade de evitar os problemas e 

custos decorrentes do conflito de agência, como “um conjunto de mecanismos internos e 

externos de incentivos e controles. (Saito e Silveira 2008). 

A partir de 1980, a onda de takeovers hostis nos Estados Unidos e Europa fez surgir 

mecanismos de proteção aos investidores e limitação do poder dos executivos, contribuindo 

para um ambiente de grande desconfiança entre executivos e acionistas. Na mesma época, o 

capital financeiro gerado pelas aquisições passou a se organizar em veículos de investimento 

levando ao surgimento do capital institucional. O capital institucional saltou de 49% do PIB 

para 83% do PIB em diversos países nas décadas seguintes (OCDE, 2000; Guerra, 2009).  

A crise da Ásia (1998), principalmente com os contornos que adotou em países como a Correia 

do Sul, foi considerada por diversos autores como uma crise decorrente da falta de governança 

corporativa traduzida na opacidade dos relatórios financeiros e nas transações com partes 

relacionadas.  

A partir de 1997, os movimentos internacionais levaram a um período de grandes mudanças 

nas normas e políticas brasileiras. Neste período foram publicadas no país, alterações na Lei 

das Sociedades por Ações e em 1999 é fundado o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). O IBGC é hoje um grande fórum de discussão, treinamento e produção de 
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publicações sobre o tema, reunindo profissionais, companhias, encaminhando pautas e 

interagindo com reguladores e autorreguladores.  

Em 2001, os escândalos relacionados a processos viciosos praticados pelas empresas Enron e 

WorldCom, chamaram atenção para falhas nas práticas de governança.  No ano seguinte, era 

promulgada a regulação americana Sabarnes & Oxley, estabelecendo claramente a 

responsabilidade de dirigentes e seus prepostos na prestação de contas e lealdade aos acionistas. 

O desaparecimento da empresa de auditoria Arthur Andersen, responsável pelas demonstrações 

financeiras da Enron, por absoluta falta de credibilidade, levou os conceitos de governança para 

a atividade de auditoria modificando-a substancialmente.  

Em dezembro de 2000, foram criados os segmentos especiais de listagem na B3, baseados na 

governança corporativa. Em 2015 o BNDES passou a exigir práticas de boa governança 

corporativa e Compliance como um dos requisitos para concessão de financiamentos.  

Em 2017, a partir de uma iniciativa do IBGC e da B3 foi lançado a quinta edição do Código de 

Governança Corporativa – Pratique ou Explique, transformado em norma através da Instrução 

da CVM n. 586 de 2017. A norma entrou em vigor em janeiro de 2018, para as companhias 

participantes do segmento do novo mercado da B3 e do índice das 100 (cem) maiores empresas 

listadas a partir de janeiro de 2018.  Apresentando princípios, fundamentos e práticas 

recomendadas, o novo código de governança corporativa preconiza que devem ser levadas em 

consideração as características particulares de cada empresa e, por esse motivo, concede às 

companhias flexibilidade para explicar a eventual não adoção de determinada prática.  

 

Para compreendermos como a governança corporativa influencia nas práticas de gestão é 

importante examinar os diversos conceitos de governança corporativa.  O conceito de 

governança corporativa diverge dependo de onde você esteja, atualmente existe uma miríade 

de utilizações para palavra governança desde o ESG até Governança global (Andersen, et al., 

2014). Acadêmicos e praticantes utilizam diversos conceitos diferente sendo impossível obter 

uma delimitação rígida.  Uma definição que todos concordam é que a governança consiste no 
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exercício do poder para o atingimento de objetivos comuns, por um grupo organizado. 

(Andersen et al. 2014). 

Além de ser um conjunto de direito e sistema de relações, baseado na teoria da Agência 

(Coimbra 2011), destacam-se outras 3 dimensões conceituais da governança, relacionadas aos 

sistemas normativos, a teoria comportamental e as estruturas de poder. Tais dimensões, embora 

apresentem abordagens diferentes são inter-relacionadas e exercem influências umas nas outras 

(Coimbra, 2011).  

Para fins deste trabalho abordaremos a governança como Sistema de Governo e estrutura de 

poder e como Sistema Normativo. 

 

A acepção de governança como sistema de governo e estrutura de poder está baseada em três 

componentes como explicam Andrade e Rossetti (2004) e Bettarello (2008): 

a) estabelecimento do sistema de pesos e contrapesos através da atribuição e fiscalização 

recíproca dos papéis e alçadas de decisão dos acionistas, do conselho de administração 

e da alta administração;  

b) definição dos processos decisórios e do relacionamento entre as diversas instancias 

presentes na organização; e 

c) o planejamento das sucessões.  

A governança corporativa como sistema de governo, tem como atores os agentes internos sendo 

conceituada pela forma como a organização deve funcionar e à distribuição de poder dentro 

dela, (Johnson et al. 2009).  

Este conceito se faz presente ainda nos códigos de melhores práticas:  

a) A governança corporativa é o sistema pelo qual as companhias são dirigidas e 

controladas (CADBURY COMMITTEE, 1992, p. 15)  
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b) Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. (IBGC, 2016)   

Dentro da base teórica deste trabalho o conceito de governança como sistema de governo e 

estrutura de poder aparece em Ocasio, (2005): estrutura de governança corporativa, formada 

pelas atribuições dos agentes internos, suas alçadas e poder de decisão, o repertório de questões 

e respostas da companhia e os sistemas de controle. Os termos: estrutura de governança, 

estrutura organizacional serão utilizadas em nossa análise com este significado.   

 

Uma visão mais principiológica é adotada por diversos autores que entendem a governança 

como um conjunto de valores e padrões de comportamento. A governança trata da justiça, 

transparência e responsabilidade das empresas e desta com a sociedade (Williamson 1996).   

A governança decorre do sistema de valores da organização sendo determinada pelo 

direcionamento geral da empresa, a supervisão e controle da ação de seus gestores e a satisfação 

legítima de informação e regulação de interesses entre seus públicos, algo que vai além dos 

limites da própria empresa (Tricker 1984).  

No código de melhores práticas de governança corporativa (IBGC, 2018) são apresentados os 

quatro princípios básicos, a saber: i) transparência na disponibilização de informações de forma 

ampla, além do desempenho econômico-financeiro; ii) equidade, caracterizada pelo tratamento 

justo e isonômico dos sócios e demais partes interessadas; iii) prestação de contas, traduzido da 

palavra inglesa accountability; e iv) responsabilidade corporativa, entendida como zelo com a 

viabilidade econômico-financeiro da organização, a redução de suas externalidades negativas e 

o aumento de suas externalidades positivas, como forma de contribuir com os diversos capitais 

(financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, entre outros) 

no curto, médio e longo prazo. 
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Essa visão sobre governança, relaciona-se com a sustentabilidade a longo prazo, a qual deve 

considerar, a dimensão ética, descrita como a criação de um ambiente de negócios honesto e 

transparente para todos os stakeholders, na tentativa de restabelecer a confiança do público nas 

empresas (Johnston & Beatson, 2005). 

Como sistema de valores e padrões de comportamento, a governança corporativa deve ser 

praticada pela adoção da transparência, da equidade, da prestação de contas e da 

responsabilidade quanto aos objetivos de negócios e os interesses dos diversos stakeholders 

(Coimbra, 2011). 

 

A governança corporativa pode ainda ser compreendida como um conjunto de sistemas 

normativos constituídos pelos organismos de controle internos como as forças de controle 

externas (Bettarelo, 2008) tais como reguladores e autorreguladores. Fazem parte dos sistemas 

normativos os códigos formalizados ou não, com o que se convencionou chamar de “regras do 

jogo” (Ocasio, 2015), sejam internas ou externas, escritas ou informais.  

Os sistemas normativos constituem as atribuições e as estruturas internas de governança, entre 

eles: o conselho de administração, os comitês de assessoramento do conselho, os mecanismos 

de proteção expressos nos estatutos e a estrutura de participação acionária (Biachi et al., 2009; 

Silveira, 2006; Silveira, Barros, & Famá, R., 2003, Bueno at al 2018).  

A ação constante dos reguladores de todo o mundo sugere que apenas os mecanismos internos 

não têm sido suficientes para assegurar a transparência e a equidade entre os públicos atendidos 

pela organização, sendo necessária a adoção de mecanismos externos, descritos na literatura 

como: i) o sistema legal; ii) o mercado para o controle corporativo; iii) a auditoria externa; iv) 

as agências de rating (agencias avaliadoras de risco); v) o ativismo dos stakeholders e 

finalmente, vi) a mídia (Aguilera et al., 2015; Bueno et al., 2018).  

O sistema legal consiste em uma série de estruturas utilizadas para o cumprimento da lei. São 

as regras das Bolsas de Valores, das Comissões de Valores Mobiliários, as normas sobre 
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falência, incorporação, distribuição de dividendos, normas fiscais, demandas tão extensas que 

moldam a estrutura interna das empresas e o comportamento dos executivos (Bueno at al 2018) 

O segundo mecanismo externo é o de mercado para o controle corporativo, que consiste na 

ameaça de mudança no controle acionário quando o valor de mercado da empresa está muito 

abaixo daquele considerado justo ou do valor apurado nas demonstrações financeiras. Este 

temor é reforçado por eventos amplamente anunciados na mídia e constituem um forte 

motivador da ação dos executivos (Denis & McConnell, 2003, Bueno at al 2018).  

O terceiro mecanismo é a Auditoria externa como forma de prevenção da expropriação dos 

minoritários em especial no controle de negócios com partes relacionadas, e na segurança de 

que as demonstrações financeiras estão livres de distorções relevantes, seja devido a fraude ou 

a erro (Bueno at al 2018). 

O quarto mecanismo estudado são os ratings emitidos pelas agências especializadas com o 

objetivo de reduzir a assimetria de informações entre os dirigentes e os acionistas, oferecendo 

informações sobre o funcionamento da governança interna (Bueno at al, 2018).  Há estudos que 

mostram que os ratings, exercem influência para pressionar as firmas a mudar sua conduta de 

governança (Daines, Gow, & Larcker, 2010).  

O quinto mecanismo externo diz respeito a ação dos stakeholders que pressionam as políticas 

e práticas das empresas. O acionista pode exercer uma influência significativa tanto financeira 

quanto social, há ainda o ativismo do consumidor, da comunidade em torno, de formadores de 

opinião (influenciadores digitais e serviços de reclamação).  Por vezes, mesmo os stakeholders 

que não possuem ações podem exercer pressão significativa sobre as empresas (Bakker et al., 

2013 e Bueno at al 2018).  

O último mecanismo é a mídia, que além de exercer funções de monitoramento e controle, 

como um cão de guarda (Bednar, 2012; Miller, 2006), pode ser usada como recurso estratégico 

de sinalização ao mercado acionário da atuação dos dirigentes. A cobertura da mídia não é 

apenas um reflexo da realidade, já́ que pode ter efeitos importantes sobre a própria realidade e, 

em particular, sobre a governança corporativa (Dyck, Volchkova, & Zingales, 2008). Nas 

economias emergentes os sistemas legais são fracos (Aguilera et al., 2015; Armitage et al., 
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2017), de forma que a mídia pode não apenas reduzir a assimetria informacional como também 

assumir o papel investigativo (Aguilera et al 2015).  É notável no país o papel da mídia como 

formadora de opinião dos stakeholders e do mercado, modelando o comportamento dos 

gestores pela pressão da exposição negativa.  Em suma, as avaliações da mídia são capazes de 

influenciar, significativamente, as decisões das firmas relativas à alocação de recursos e à 

mudança estratégica (Bueno at al 2018). 

Concluímos que a governança corporativa, como sistema normativo pode ser compreendida 

também como um conjunto de leis e normas internas e externas e pelo comportamento dos 

agentes externos como a mídia e o mercado acionário que condicionam a ação dos diversos 

stakeholders, em busca do alinhamento de interesses e da proteção dos direitos. (Coimbra, 

2011). A tabela 9 sumariza os conceitos de governança corporativa pesquisados. 
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Tabela 9: Conceitos de Governança Corporativa  

Conceito Definição  Autores pesquisados 

1. Sistema de 

Governo e de 

Estruturas de 

Poder 

É o sistema de governo que determina a forma pela 

qual as companhias são dirigidas e controlada.  Está 

baseado no estabelecimento do sistema de pesos e 

contrapesos através da atribuição e fiscalização 

recíproca dos papéis e alçadas de decisão dos 

acionistas, do conselho de administração e da alta 

administração. Sua estrutura de governança 

corporativa é formada pelas atribuições dos agentes 

internos, suas alçadas e poder de decisão, o repertório 

de questões e respostas da companhia e os sistemas 

de controle.  

Andrade e Rossetti 

(2004) e Bettarello 

(2008); Ocasio, (2005), 

IBGC, 2016; Johnson 

et al. (2009); 

CADBURY 

COMMITTEE, 1992 

2. Sistema de 

Valores e 

Padrões de 

Comportamento 

É uma visão principiológica da governança 

corporativa, como um sistema de valores e padrões de 

comportamento, deve ser praticada pela adoção da 

transparência, da equidade, da prestação de contas e 

da responsabilidade quanto aos objetivos de negócios 

e os interesses dos diversos stakeholders. Essa visão 

sobre governança, relaciona-se com a 

sustentabilidade a longo prazo, a qual deve 

considerar, a dimensão ética, descrita como a criação 

de um ambiente de negócios honesto e transparente 

para todos os stakeholders, na tentativa de 

restabelecer a confiança do público nas empresas.  

Johnston & Beatson 

(2005); IBGC (2018); 

Coimbra (2011); 

Williamson (1996).   

3.  Sistemas 

Normativos 

A governança corporativa pode ainda ser 

compreendida como um conjunto de sistemas 

normativos constituídos pelos organismos de controle 

internos e pelas forças de controle externas; tais como 

reguladores e autorreguladores. Fazem parte dos 

sistemas normativos os códigos formalizados ou não, 

com o que se convencionou chamar de “regras do 

jogo”, sejam internas ou externas, escritas ou 

informais. Consiste nos seguintes mecanismos: i) o 

sistema legal; ii) o mercado para o controle 

corporativo; iii) a auditoria externa; iv) as agências de 

rating (agencias avaliadoras de risco); v) o ativismo 

dos stakeholders; e finalmente vi) a mídia.   

Bettarelo,(2008); 

Biachi et al., (2009); 

Silveira,( 2006); 

Silveira, Barros, & 

Famá, R.,(2003); 

Bueno at al.(2018) 

Fonte: preparado pela autora com base nos autores pesquisados.  



67 

 

   

 

Como poderemos verificar mais a frente neste trabalho, os mecanismos externos de governança 

têm ganhado especial importância como direcionadores da atenção dos dirigentes aos riscos 

corporativos.  Na sequência iremos explorar as principais normas em vigência no Brasil, tanto 

as compulsórias quanto as por aderência, que por sua relevância para os investidores, tonam-se 

mandataria para a maioria das empresas 

 

Os mecanismos externos de governança no Brasil, surgem em 1976 com a promulgação da Lei 

das Sociedades Anônimas.  Dentre as obrigações das sociedades Anônimas no Brasil se 

destacam as seguintes normas: i) a lei 6.404/76 – lei das sociedades por ações (LSA); ii) lei 

6.385/76 – dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a CVM; e suas alterações e a 

Instrução CVM 480/09 e suas alterações.  

A LSA dispõe sobre as regras básicas para a constituição de uma sociedade por ações, tais como 

a existência de um fundador, o estabelecimento de um estatuto social, a forma como as ações 

serão distribuídas, se de forma privada ou pública e a responsabilidade dos administradores. As 

sociedades por ações podem ser de capital aberto ou fechado, se forem abertas é necessário o 

seu registro na CVM. Existem diversos tipos de emissões que podem ser feitas pelas S.A. desde 

a emissão e distribuição de títulos por esforços restritos como debentures até distribuição 

pública de ações em ambiente de negociação (LSA).  

A lei estabelece uma estrutura mínima de governança para as S.A, que consistem em: i) tipos 

de ações que serão emitidas: preferenciais e/ou ordinárias; ii) estabelecimento de um estatuto 

social aprovado em assembleia; iv) direitos essenciais ao lucro da companhia e direitos de voto 

das ações ordinárias; v) constituição da diretoria, do conselho de administração e do conselho 

fiscal, entre outras. O Conselho de administração e a Diretoria estão previstos no artigo n. 138 

da LSA, sendo que, o Conselho de administração é facultativo no caso de companhias de capital 

fechado.  O conselho fiscal é eleito pelos acionistas e sua competência é fiscalizar e verificar o 

cumprimento dos deveres legais e estatutários pelos administradores, opinar sobre o relatório 

anual dos administradores e sobre as demonstrações financeiras.    
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É importante destacar que a LSA não exige a existência de um Comitê de Auditoria ou da 

realização de auditorias periódicas, mas a lei concede a prerrogativa do Conselho fiscal de 

exigir a contratação de um contador ou firma de auditoria. Na prática, a grande maioria das 

sociedades por ações tem um comitê de auditoria cuja missão é contratar e gerenciar as 

atividades dos auditores independentes e reportar os trabalhos para o Comitê Fiscal. A despeito 

da LSA não exigir um conselho de administração, a assembleia de acionistas pode deliberar 

pela criação de um Conselho de administração estatutário, com responsabilidades 

semelhantes aos dos administradores. Vale ressaltar, que na prática a maioria das S.A de capital 

fechado não tem conselho de administração (Quattrini, 2014).  

A companhia aberta que decidir se financiar através do mercado de capitais pode optar pela 

emissão de dívida (debentures) ou de ações. Todos os emissores precisam ter registro na CVM 

que admite duas categorias de emissores (A e B) com diferentes níveis de governança. O 

registro na categoria A admite a negociação dos títulos e valores mobiliários emitidos em 

quaisquer mercados regulamentados, enquanto a categoria B admite apenas a negociação de 

títulos representantes de dívida, não conversíveis em ações.   

Os emissores devem enviar informações regulares à CVM e aos acionistas ou credores, além 

dos formulários para a CVM. O Formulário de Referência exigido para a companhias abertas é 

um documento bastante extenso e completo e tem como objetivo prover o investidor de 

informações padronizadas sobre as empresas. 

O Código Brasileiro de Governança Corporativa estabelece como boa prática a existência de 

uma área de controle de riscos independente das áreas operacionais. As normas de governança 

exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado aprovado em 2017 determinavam que até a 

assembleia geral ordinária que aprovasse as demonstrações financeiras de 2020, as companhias 

deveriam estar adaptadas ao novo Regulamento. Dentre as adaptações destacamos a 

obrigatoriedade do Comitê de Auditoria estatutário e a constituição da função de Compliance, 

controles internos e risco. Este prazo foi prorrogado para 2021 pelo Ofício Circular da B3 

05/20-VOP. Na prática, apenas na assembleia geral realizada no início de 2022, as companhias 

deverão comprovar o cumprimento de todas as exigências adicionais do regulamento do novo 
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mercado.  Na tabela 10 apresentamos um comparativo entre os níveis de governança por 

segmento de listagem na B3.  

Tabela 10: Comparativo de práticas de governança por segmentos de listagem na B3 

Mecanismo Novo mercado Nível 2 Nível 1 Básico 

Percentual 

mínimo de 

ações em 

circulação 

(free float) 

25% 25%   

Composição 

do conselho 

de 

administração 

Mínimo de 3 membros (conforme 

legislação), dos quais, pelo menos, 2 

ou 20% (o que for maior) devem ser 

independentes, com mandato 

unificado de até 2 anos 

Mínimo de 5 

membros, dos 

quais pelo 

menos 20% 

devem ser 

independentes 

com mandato 

unificado de 

até 2 ano 

Mínimo de 

3 membros 

(conforme 

legislação), 

com 

mandato 

unificado 

de até 2 

anos 

Mínimo de 

3 membros 

(conforme 

legislação) 

Divulgação 

adicional de 

informações 

Políticas de (i) remuneração; (ii) 

indicação de membros do conselho 

de administração, seus comitês de 

assessoramento e diretoria 

estatutária; (iii) gerenciamento de 

riscos; (iv) transação com partes 

relacionadas; e (v) negociação de 

valores mobiliários, com conteúdo 

mínimo, exceto a de remuneração 

Política de 

negociação de 

valores 

mobiliários e 

código de 

conduta 

Política de 

negociação 

de valores 

mobiliários 

e código de 

conduta 

Não há 

regra 

específica 

Comitê de 

Auditoria 

Obrigatória a instalação de comitê de 

auditoria, estatutário ou não 

estatutário, que deve atender aos 

requisitos indicados no regulamento: 

composição e atribuições 

Facultativo Facultativo Facultativo 

Compliance Obrigatória a implementação de 

funções de Compliance, controles 

internos e riscos corporativos, sendo 

vedada a acumulação com atividades 

operacionais 

Facultativa Facultativa Facultativa 
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Mecanismo Novo mercado Nível 2 Nível 1 Básico 

Auditoria 

interna 

Obrigatória a existência de área de 

auditoria interna que deve atender 

aos requisitos indicados no 

regulamento 

Facultativa Facultativa Facultativa 

 

Fonte: preparado pela autora com base na B3   

 

O conselho de administração é o órgão central da governança corporativa, cabe a este fazer uma 

avaliação do ambiente externo e projetar a atuação da organização. O conselho deve atuar como 

contrapeso ao poder da diretoria. (Silveira, 2015) 

Guerra et al (2009) resumem a visão de vários autores sobre o assunto. O conselho de 

administração é o núcleo do sistema de governança corporativa, sua importância tem sido 

notada e reforçada sob várias perspectivas: (i) como pedra angular da governança corporativa 

e o nexo crítico onde o destino da companhia é decidido (Clarke, 2007); (ii) como o órgão 

responsável por garantir a integridade da organização em todos os assuntos (Jensen & 

Fuller,2002); (iii) como eixo criador de vantagem competitiva e reserva moral. (Charan,2005); 

(iv) como provedor de equidade e instrumento de controle interno (Baysinger & Hoskisson, 

1990); (v) como o principal órgão através do qual a corporação toma decisões em nome de seus 

acionistas; (vi) como repositório do mais alto poder da empresa (Cadbury & Millstein, 2005) e; 

(vii) como um dos mais veneráveis instrumentos de governança corporativa (Zahra & Pearce, 

1989).  

Para efeito deste estudo utilizaremos a definição do IBGC (2015), para quem: 

“O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma 

organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos 

princípios, valores, objeto social e sistema de governança da organização, sendo seu principal 

componente.” 
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O papel do conselho tem evoluído nos últimos anos de um fórum de discussão para questões 

estratégicas, para um órgão de controle da gestão, formulação e verificação do cumprimento de 

políticas corporativas. Espera-se que o conselho contribua para a melhoria do desempenho do 

negócio. Atualmente, existe uma expectativa muito grande dos públicos internos quanto 

externos sobre a atuação do conselho de administração.  A atuação do conselho pode ser 

resumida em sete objetivos centrais: i) estratégia; ii) gestão de riscos; iii) ética na alta gestão; 

iv) avaliação de desempenho; v) investimentos; vi) remuneração e sucessão v) transparência e 

comunicação. (Silveira, 2015) 

Dentro do processo decisório cabe ao conselho, analisar de forma independente as propostas da 

diretoria e estabelecer as punições e recompensas com base nos resultados obtidos (Silveira, 

2015).  

O artigo n. 158 da Lei das Sociedades Anônimas deixa claro os riscos decorrentes da omissão 

do conselho de administração no cumprimento de seus deveres fiduciários. Os conselheiros 

podem ter que responder com seus bens pessoais no caso de prejuízos decorrentes do não 

cumprimento de seus deveres, ainda que este tipo de responsabilização ainda seja raro no Brasil.   

O estudo da governança corporativa nas economias emergentes, sugerindo que a presença de 

controladores na administração das organizações, compromete a independência de conselheiros 

independentes e auditores, uma vez que estes controladores acabam tendo poder decisivo na 

escolha dos demais conselheiros e auditores externos.  Neste sentido, a estrutura de governança 

corporativa nas economias emergentes seria menos eficiente que em economias desenvolvidas, 

onde há dispersão do controle acionário. (Armitage et al., 2017) 

Outros estudos sugerem a importância da compreensão da influência de conselheiros e diretores 

no desempenho da empresa como reflexo de uma preocupação mais ampla com a governança 

corporativa. Questões como:  Como os conselhos afetam o desempenho? Como o desempenho 

é definido em termos de responsabilidade ou lucratividade? O tamanho e composição do 

conselho influenciam o desempenho? Como os conselhos podem contribuir para a estratégia da 

empresa? O que contribui para a dinâmica do conselho? Questões críticas que permanecem a 

evidência acadêmica inconclusiva. (Clarke, 2007). Na tabela 11 apresentamos a evolução do 

papel dos de administração, segundo Silveira (2015). 



72 

 

   

 

Tabela 11: Evolução do papel dos conselhos e dos conselheiros 

 

Atuação para 

fora da 

empresa 

Prestação de Contas   

 

Estratégia  

- Análise das publicações 
- Formulação de diretrizes 

estratégicas 

- Condução de assembleias de - Compreensão do contexto externo 

 acionistas 
- Análise da competição e 

tendências  

- Canal de comunicação com  - Análise da regulação e tendências 

investidores - Condução do processo sucessório 

  - Decisões sobre novas captações  

  - Decisões sobre investimento, 

fusões e aquisições  
 Controle  Desempenho 

  

Atuação para 

dentro da 

empresa 

Supervisão / Monitoramento 

 

Formulação e Cumprimento de 

Políticas  

- Monitoramento dos executivos; 
- Definição de missão, valores e 

princípios de governança; 

- Controle orçamentário 
- Formulação do código de ética e 

conduta; 

- Avaliação e Política de 

desempenho da diretoria 

- Aprovação/ definição das políticas 

financeiras, gestão de riscos, 

Compliance, RH, partes 

relacionadas, dividendos; 

- Verificação do cumprimento de 

Políticas e controles internos 

- Definição das diretrizes de 

governança 

- Supervisão do ERM   

- Verificação dos padrões éticos e 

de conduta 

  

- Supervisão da efetividade do 

programa de compliance  

  

    
 Foco no Presente  Foco no Futuro 

  

 

Fonte: Silveira (2015)  
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No tópico anterior examinamos como os Conselhos de Administração (CA) tem se tornado 

protagonistas na formulação e controle da estratégia da companhia, mas, qual é o papel do CA 

quando falamos de gestão de riscos.  

De acordo com o IBGC, é responsabilidade do conselho de administração, certificar-se que a 

diretoria identifique, mitigue e monitore os riscos. Para tanto, os conselheiros deveriam ter 

algum grau de conhecimento sobre o gerenciamento de riscos sendo o comitê de auditoria, o 

órgão de assessoramento para tais atividades.   O Comitê de Auditoria é um órgão do conselho 

de administração responsável pela supervisão da estrutura e das atividades de gerenciamento 

de riscos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração.  (IBGC 

2016). 

Vários autores enfatizam que o conselho de administração está cada vez mais empenhado em 

assumir responsabilidades sobre temas relacionados ao gerenciamento de riscos. (Beasley et al 

2008, Charan 2005).  Alguns enfatizam o papel crucial exercido pelo CA na forma como os 

riscos são compreendidos e gerenciados (Bradley 2006, Charan 2005, Ingley e Walt 2008 e 

Solomon 2007). 

Para o COSO 2004:  

“O conselho deve discutir, com a alta administração, a situação do gerenciamento de 

riscos da organização e fornecer a supervisão necessária. O conselho deve certificar-se 

que esteja ciente dos riscos mais significativos, em conjunto com as ações que a 

diretoria executiva esteja realizando, e da forma em que está assegurando um 

gerenciamento de riscos eficaz. O conselho deve considerar a possibilidade de obter a 

opinião de auditores internos e externos, bem como de outros.” (Coso, 2004) 

Em 2017 a publicação: COSO ERM - integrando estratégia e desempenho teve como principal 

objetivo atender à demanda dos conselhos de administração (CA), apesentando uma nova 

abordagem que busca integrar o gerenciamento de riscos à estratégia e à performance. 
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De acordo com o IBGC, o conselho deve garantir que o sistema de gestão de riscos e os 

executivos identifiquem e respondam aos riscos de forma apropriada.  Podemos resumir as 

recomendações sobre a atuação do conselho de administração na gestão de riscos no Tabela 12. 

Tabela 12: Papeis do Conselho de Administração no GRC:  

Na definição Na execução No monitoramento 

Zelar um sistema coerente 

com a organização (cultura / 

complexidade); 

Estabelecer 

responsabilidades e 

segregação de funções; 

Ratificar a escolha do 

executivo de riscos 

assegurando independência e 

autoridade; 

Certificar-se de que os 

recursos necessários foram 

alocados 

Aprovar e apoiar a 

implementação do código de 

conduta e da política de 

gestão de riscos. 

Aprovar a matriz de riscos 

Garantir a efetividade do 

programa de gestão de riscos 

através de avaliações 

internas e externas, comitês 

e relatórios; 

Indicar um comitê especial, 

externo e independente para 

conduzir investigações, no 

caso de incidentes; 

definir com robustez e 

diligência, sanções a 

violações ao código de ética; 

principalmente quando 

envolverem membros da 

administração. 

 

 

Monitorar o cumprimento de 

leis e políticas 

Monitorar a atuação da 

diretoria; 

Monitorar as decisões do 

comitê de conduta; 

Zelar pela melhoria contínua 

nos indicadores de risco; 

Avaliar se os treinamentos 

internos são eficientes para 

garantir uma cultura de 

riscos 

 

Fonte: adaptado pela autora de Compliance a Luz da Governança IBGC (2017)  

Para fins deste trabalho cabe caracterizar os 3 tipos de conselheiros que podem compor o 

conselho de administração: interno, externo e independente. O conselheiro interno é aquele que 

atua também como executivo dentro da organização, o conselheiro externo é aquele que possui 

relacionamento próximo ou até parentesco com os executivos ou controladores, já o conselheiro 

independente possui como único vínculo com a companhia a sua participação no conselho. O 

Código Brasileiro de Governança corporativa recomenda que a maioria do CA seja composta 

por conselheiros independentes. Existem situações que podem comprometer a atuação do 
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Conselheiro independente tais como: i) já ter atuado como administrador, empregado, acionista 

com participação relevante ou auditor; ii) ter atuado como sócio ou administrador de parceiro 

comercial relevante da empresa; iii) possuir laços familiares próximos ou relações pessoais 

significativa com administradores ou acionistas; e iv) ter cumprido um número excessivo de 

mandatos (IBGC, 2015). 

Nos últimos anos, o aumento das responsabilidades do conselho de administração e a evolução 

das práticas de governança corporativa, fomentou o debate sobre a importância da supervisão 

da integridade na produção dos relatórios financeiros (BORGES, 2008).  De fato, o CA tornava-

se cada vez mais sobrecarregado de responsabilidades, dificultando aprofundamento em 

assuntos importantes. Além disto, o grau de especialização e complexidade de algumas 

atividades, levou o conselho a criar grupos menores com membros com experiência e 

conhecimento sobre os assuntos. Tais comitês são chamados de comitês estatutários e servem 

para aconselhar e sugerir condutas ao CA.  

 

 

O comitê de auditoria insere-se no contexto da governança, como responsável por aconselhar o 

conselho de administração sobre a integridade dos relatórios financeiros e o gerenciamento dos 

riscos.   

A criação do Comitê de Auditoria como órgão de governança encarregado de supervisionar as 

funções de auditoria e controle remonta à sua introdução pela New York Stock Exchange 

(NYSE), em 1939.  O marco principal foi a consolidação sobre as responsabilidades e eficácia 

da Auditoria e do Comitê de Auditoria, na seção 301 da Lei Sarbanes-Oxley (2002) (Silveira, 

2015).  Essa ação provocou consequências para todas as empresas estrangeiras listadas nas 

bolsas americanas e influenciou revisões nas normas de diversos países com forte presença no 

mercado de capitais (Silveira, 2015). No Brasil, as atribuições do comitê de auditoria foram 

transmitidas ao Conselho Fiscal sob o argumento da existência de semelhança de finalidades e 

redução de custos. Todavia, o Conselho Fiscal responde à assembleia de acionistas e não 

mantêm relacionamento com o conselho de administração a quem compete o mandado de 
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governar.  No Brasil, o Comitê de Auditoria Estatutário foi instituído por meio da Instrução 

CVM no 308, posteriormente modificada pela Instrução CVM n. 586 (IBGC, 2016). 

O comitê̂ de auditoria é um órgão constituído pelo conselho de administração, encarregado da 

supervisão dos relatórios financeiros e divulgação de informações, financeiras e não 

financeiras, para as partes interessadas. (IFC, 2010), o comitê não tem poderes deliberativos, 

cabendo a ele recomendar ao CA a melhor conduta no assunto.  

A adoção de um comitê de auditoria é uma boa prática para qualquer empresa e independe de 

sua estrutura societária, mas é obrigatório para as sociedades anônimas de capital aberto (IBGC 

2016).   

Entre suas principais atribuições, como suporte ao conselho de administração, destacam-se a 

aprovação das práticas contábeis escolhidas pela administração e a aprovação das 

demonstrações financeiras antes da sua divulgação, além de monitorar a atuação da auditoria 

interna e que mecanismos de controles internos e de gerenciamento de riscos confiáveis sejam 

desenvolvidos. O Comitê̂ de Auditoria é responsável também por apontar os auditores 

independentes, por monitorar o cumprimento do código de ética e conduta e mudanças 

relevantes nos principais indicadores financeiros (KPMG 2009).  

Embora a responsabilidade final, continue sendo do conselho de administração, o comitê̂ de 

auditoria pode ser um instrumento eficaz para a gestão de riscos. Seu papel será rever o sistema 

de controles internos e o perfil de riscos e assegurar que as estratégias para sua gestão estejam 

sendo observadas.  Quando o conselho de administração instituir um comitê̂ adicional para o 

gerenciamento de riscos, as atividades de cada comitê̂ deverão ser claramente estabelecidas 

(IBGC, 2009b).  

No passado, o comitê de auditoria era formado unicamente por membros especialistas 

contratados, estrutura inclusive recomendada pelo IBGC (2009b) com o objetivo de evitar 

possíveis conflitos de interesse com as atividades do CA.  O Código de melhores práticas de 

governança (IBGC 2016) alterou esta visão recomendando que, pelo menos a presidência do 

conselho seja ocupada por um conselheiro de administração independente, que não ocupe 

posição semelhante em outros comitês ou no próprio conselho de administração.  Esta alteração 
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sugere a necessidade de melhorar a interlocução entre os dois fóruns e de manter o controle e a 

responsabilidade nas mãos do conselho de administração. 

A complexidade crescente das exigências regulatórias e a frequência das revisões e publicações 

financeiras tem sobrecarregado a agenda do comitê de auditoria e levado diversas companhias 

a optarem por criar um segundo comitê com a responsabilidade única de gestão de riscos. Neste 

caso é importante prever reuniões conjuntas onde alguns assuntos comunicantes possam ser 

discutidos (IBGC 2016). Na tabela 13 apresentamos as principais atribuições e aspectos 

fundamentais para o bom funcionamento do Comitê de Auditoria.  
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Tabela 13: Atribuições e missão do Comitê de Auditoria 

Principais atribuições do conselho de 

Auditoria 

 Aspectos importantes do 

funcionamento dos Comitês de 

Auditoria  

Acompanhar  a elaboração das 

demonstrações financeiras  

Selecionar, contratar e avaliar a 

independência da Auditoria externa; 

Supervisionar o trabalho da auditoria 

interna 

Monitorar situações de conflito de 

interesse em especial transações com 

partes relacionadas 

Avaliar o sistema de gestão de riscos da 

companhia e emitir opinião sobre ele, em 

seu relatório anual;  

Avaliar e garantir a aderência ao código 

de governança.  

Possuir estatuto próprio e agenda  

regular de reuniões; 

Resguardar a independência de 

seus membros;  

Ter membros com expertise 

auditoria independente, finanças, 

negócios; 

Cultivar a diversidade e promover 

a rotatividade entre seus membros 

para trazer novas habilidades e 

perspectivas; 

Promover sua autoavaliação;  

Provocar o ceticismo saudável 

entre os membros do comitê e do 

conselho; 

Preparar o reporte periódico de 

riscos ao conselho de 

administração e certificar-se que 

sua mensagem foi compreendida 

pelo CA.  

Alinhar materiais e agendas do 

com as áreas prioritárias da 

companhia; 

Apresentar questões de 

conformidade, relatórios-padrão e 

itens informativos úteis no final de 

reuniões e outros eventos. 

Fonte: preparado pela autora com base em Silveira (2015); IBGC (2017) e E&Y (2015).  
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A depender do tamanho da empresa, torna-se interessante instituir o Comitê de Riscos.   

As exigências atribuídas pela CVM às empresas abertas, com publicações trimestrais de 

balanço e o monitoramento dos trabalhos da auditoria, deixam pouco tempo para o comitê de 

auditoria preocupar-se com o trabalho do GRC. Na prática a maioria dos comitês de auditoria 

não monitora de forma mais ampla os riscos (Beasley et al., 2010).  

Uma das principais atribuições do comitê de riscos é o estabelecimento do apetite e tolerância 

a riscos da organização e a orientação sobre as alçadas dos executivos (IBGC 2007a).  Este 

comitê pode trabalhar mais próximo aos executivos atuando para que os riscos sejam 

identificados antes de sua materialização (Charan, 2005). O comitê de riscos ajuda ainda a 

impor uma disciplina maior ao GRC e garantir que os riscos relevantes relatados pela 

organização sejam compreendidos pelo CA (Charan, 2005). 

A compreensão das atribuições do comitê de riscos e a separação de responsabilidades entre o 

comitê de auditoria e o comitê de riscos é algo pouco difundido fora dos setores regulados 

(Atikinson, 2008). Dentre os benefícios do comitê de riscos para o GRC destacam-se: i) aliviar 

a sobrecarga de trabalho no comitê de auditoria; ii) permitir uma compreensão mais ampla e 

aprofundada dos riscos; iii) aumentar a capacidade da empresa de reagir a eventos de risco 

específicos iv) atuação conjunta em diversos comitês, criando sinergias. (Bates & leclec, 2009).  

O IBGC defende que uma vez constituído o comitê de riscos, algumas atividades do comitê de 

auditoria passem para a responsabilidade do comitê de riscos, tais como: i) avaliar a adequação 

do sistema de controles internos à complexidade dos negócios desenvolvidos pela empresa; ii) 

avaliar a qualidade das políticas de gestão de riscos e atribuição dos riscos aos responsáveis 

adequados ao seu tratamento; iii) acompanhar o processo de monitoramento dos riscos; iv) 

avaliar a comunicação interna e o estabelecimento da cultura de riscos; v)  certificar-se que a 

organização tenham uma visão comum sobre a forma como os riscos devem ser gerenciados; 

vi) revisar a segregação de funções e a atribuição de responsabilidades entre os decisores, afim 

de garantir que não hajam conflitos de interesse; v) trabalhar juntamente aos demais comitês do 
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conselho, visando assegurar que a disciplina de riscos seja comum; dentre outras atribuições  ( 

IBGC 2009b).  

No Brasil, diversas empresas criaram comitês de risco ou comitês específicos para tratar as 

questões de reputação, em decorrência de problemas com aspectos de conformidade, isto pode 

ser verificado pela leitura de algumas publicações no site das empresas. A LSA e nem mesmo 

as normas do Novo Mercado da B3 estabelece a exigência de um comitê de riscos. Por outro 

lado, as organizações financeiras, em sua maioria, são obrigadas a manter um comitê de riscos 

(Resolução n. 4557/ 2017). Diversos autores defendem que bancos e seguradoras, além de 

empresas com riscos complexos estabeleçam comitês de risco (Bradley, (2004), Charan (2005) 

McCarthy & Flynn (2003).  Na tabela 14, resumimos as atribuições e conceitos sobre o 

funcionamento do comitê de riscos e os autores pesquisados.  
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Tabela 14: Atribuições do Comitê de Riscos  

Atribuições do comitê de riscos.  Autores pesquisados  

Avaliar a adequação do sistema de controles internos à 

complexidade dos negócios desenvolvidos pela empresa;  

Definir o apetite de riscos e a tolerância a riscos; 

Trabalhar junto aos executivos e GRC para a compreensão 

ampla e aprofundada dos riscos; 

Avaliar os trabalhos da área de GRC; 

Avaliar e garantir a aderência ao código de governança;  

Avaliar e relatar questões de conformidade;  

Preparar o reporte periódico de riscos ao conselho de 

administração e certificar-se que sua mensagem foi 

compreendida pelo CA.  

Alinhar materiais e agendas do com as áreas prioritárias da 

companhia; 

Avaliar a qualidade das políticas de gestão de riscos e 

atribuição dos riscos aos responsáveis adequados ao seu 

tratamento; 

Acompanhar o processo de monitoramento dos riscos;  

Fomentar a comunicação interna e o estabelecimento da cultura 

de riscos; 

certificar-se que a organização tenha uma visão comum sobre 

a forma como os riscos devem ser gerenciados;  

Revisar a segregação de funções e a atribuição de 

responsabilidades entre os decisores, a fim de garantir que não 

haja conflitos de interesse; 

 Trabalhar juntamente aos demais comitês do conselho, 

visando assegurar que a disciplina de riscos seja comum;  

 

Andrade e Rossseti 

(2004); Atkinson, 

(2008); Bradley 

(2004); Bates & 

Leclec, (2009); 

Charan, (2005), IBGC 

2009b; McCarthy & 

Flynn (2003), Coimbra 

(2015) 

Fonte: preparado pela autora com base nos autores pesquisados 
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Com a tabela acima, finalizamos a revisão bibliográfica e nos encaminhamos para a pesquisa 

desenvolvida.  

 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1. Abordagem de pesquisa e natureza do estudo 

Foi adotado o método qualitativo de pesquisa por ser o mais indicado para a observação de 

fenômenos e do relacionamento de atores e eventos em sua apresentação natural (Denzin; 

Lincoln, 2011).  A pesquisa qualitativa ao contrário da pesquisa quantitativa pode proporcionar 

um profundo entendimento de fenômenos dinâmicos e culturais que não podem ser 

compreendidos pela pesquisa quantitativa. (McNulty et a. 2013).  

“(...) em todo o processo de pesquisa qualitativa, o pesquisador mantém um foco na 

aprendizagem do significado que os participantes dão ao problema ou questão, e não ao 

significado que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou que os autores expressam na 

literatura. Entretanto, “os pesquisadores qualitativos com frequência usam lentes (teóricas) para 

enxergar seus estudos.” (Creswell, 2010, pág. 209) 

Dentro das possibilidades de design da pesquisa qualitativa, identificamos a possibilidade de 

desenvolver um estudo de múltiplos casos. O estudo de casos pode ser particularmente indicado 

quando se tenta responder perguntas que buscam o “Como “ou “Por que” de um fenômeno 

social (Yin, 2005).  O estudo de casos é flexível e propicia que diversas relações possam ser 

estabelecidas por meio de descrições aprofundadas e conceitos emergentes sobre o fenômeno 

(Ritchie; Lewis 2011).   

Para que se possa conduzir um estudo de casos é importante que o pesquisador identifique 

claramente os casos e suas fronteiras para só então, partir para o entendimento mais 

aprofundado sobre cada caso ou comparação entre os diversos casos (Creswell, 2006). O 

pesquisador deve identificar os casos que quadrem relação entre si e possam revelar aspectos 

comuns ou divergentes de evento que se pretenda estudar (Creswell, 2006). É recomendado que 

a coleta de dados seja extensiva e sejam buscadas várias fontes de informação como 

observações, entrevistas, documentos e audiovisuais (Yin, 2005). No caso do estudo de casos 

múltiplos o pesquisador tipicamente parte de uma descrição de um caso particular e dos temas 
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contidos no caso “within-case analysis” (Creswell 2006). Este método ajuda ao pesquisador 

não se perder, dado o volume de documentação que tipicamente emerge da pesquisa. Esta 

abordagem também permite que padrões emerjam antes da abordagem teórica para suportar um 

o cruzamento de dados (Eisenhard, 1987). 

 No método de estudo de casos, a coleta e a análise se sobrepõem e isto não é um problema, 

podendo ajudar a coleta mais assertiva ou mais aprofundada de alguns achados para na 

sequência, analisar a temática que permeia os casos “cross-case analysis” (Eisenhard, 1997).   

Um dos desafios do estudo de casos é definir quantos casos se deve estudar, tipicamente os 

pesquisadores escolhem não mais do que quatro ou cinco casos, o objetivo não é buscar pela 

generalização de conceitos, mas sim pelo entendimento da complexidade de cada caso. A 

estratégia de análise deve buscar questões em um caso que possam ser aplicáveis também aos 

outros casos e desta forma compreender temas mais abrangentes que transcendem os casos.  

Eisenhard, (1987) defende a busca por casos que se mostram, em uma primeira análise, polares 

onde o significado dos temas possa ser ressaltado pela comparação. Cinco componentes são 

particularmente importantes para o estudo de casos: i) a pergunta de pesquisa; ii) as 

proposições, caso existam; iii) a unidade de análise; iv) a conexão lógica entre os dados e as 

proposições e; v) os critérios para a interpretação dos dados (Yin, 2005), 

Yin (2005) propõem um fluxo para o método de estudo de casos que tem início na definição 

dos casos, coleta de dados, codificação, relatório e conclusão de cada caso para ao final se fazer 

uma análise conjunta dos casos.  

O método utilizado nesta pesquisa envolveu as seguintes fases:  i) definição de pergunta de 

pesquisa; ii) proposição de constructos provisórios e definições, baseados na literatura; iii) 

seleção dos casos; iv) definição dos instrumentos e protocolos de coleta de dados; v) descrição 

e análise de cada caso e sugestão de resposta à pergunta de pesquisa; vi) análise consolidada 

(análise intercasos) dos casos e sugestão de resposta à pergunta de pesquisa entre os casos; v) 

discussão e: vi) conclusão  



84 

 

   

 

3.2. Seleção da Amostra 

O estudo teve em seu pressuposto o exercício do poder de decisão pelo conselho de 

administração com implicações na gestão da organização. Portanto, foi importante buscar 

organizações onde o conselho de administração tem poder deliberativo e assume 

responsabilidades perante os acionistas e demais partes interessadas da atividade empresarial. 

Este aspecto direcionou nosso universo de coleta de dados para companhias, sociedades por 

ações, emissoras de títulos e valores mobiliários em poder do público, cujo Conselho de 

Administração estivesse previsto no estatuto a atribuição de eleger a diretoria.  

Tais companhias devem obedecer à Lei das Sociedades Anônimas (LSA) e as normas do 

mercado de capitais emanadas pela CVM, o que cria um contexto comum a todas, 

independentemente do tipo de valor mobiliário emitido ou do ramo de atuação. Os conselheiros 

de tais empresas obedecem aos princípios da boa-fé e diligência, e transparência consignados 

no dever de fidúcia, o que os coloca como últimos responsáveis pelas ações de suas companhias, 

podendo, inclusive, responder judicialmente na esfera civil e criminal em situações extremas. 

Este importante aspecto, estabelece uma motivação comum entre os conselheiros e tem 

influência no seu comportamento. Permitindo que se realize replicação literal, i.e.: estudo de 

casos que seriam teoricamente semelhantes entre si no que diz respeito aos determinantes e 

processos, mas que eventualmente podem revelar diferentes resultados, permitindo a 

verificação empírica sobre se as diferenças esperadas foram observadas (Yin, 2005). Diante de 

todo o exposto buscamos companhias de diferentes áreas de atuação e que, por nossas primeiras 

análises, estivessem em diferentes momentos da implementação do GRC e de uma gestão 

estratégica dos riscos. Partindo destas premissas, as companhias foram escolhidas por 

conveniência e disponibilidade, dada a dificuldade de se obter o consentimento para a pesquisa 

e a disponibilidade de tempo dos conselheiros. O tema: gestão de riscos demonstrou-se 

espinhoso para algumas empresas, que se recusaram em participar do estudo, por receio de que 

improváveis associações dos dados com às organizações pudessem gerar danos à imagem das 

empresas.  Por este motivo a descrição dos casos foi feita com o cuidado de não se permitir a 

identificação, por qualquer forma, da empresa estudada.  
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Uma quinta empresa participou do estudo, porém optamos por não  apresentá-la pois tratava-se 

de uma empresa de economia mista, cujos dados obtidos mostraram-se divergentes demais entre 

os entrevistados e por isto inconclusivos. A inclusão desta empresa demandaria uma abordagem 

diferente da abordagem proposta nesta pesquisa. 

A tabela 15 abaixo mostra as características das empresas selecionadas que participaram do 

estudo.   

Tabela 15: Características dos Casos Estudados  

Fonte: preparado pela autora com base nos casos estudados e na classificação setorial da B3.  

3.3. Método de coleta de dados  

Os dados foram coletados através de entrevistas com três membros de cada empresa 

selecionada, sendo: um conselheiro de administração, um conselheiro ou membro independente 

participante do comitê de auditoria, e o executivo responsável pela gestão de risco.   O 

questionário de pesquisa abordou questões relacionadas com as dimensões pessoais (O foco da 

atenção), do contexto externo e interno (Atenção situacional) e da estrutura organizacional, 

ferramentas e fluxos de informação (Estrutura da Alocação da Atenção). Pesquisamos as 

percepções dos entrevistados quanto a situação passada, presente e a expectativa para o futuro, 

dos riscos de interesse e dos progressos esperados no GRC.  As entrevistas foram conduzidas 

Empresa Societária 

Ambiente 

de 

Listagem 

Tempo de 

CA 

Tipo de 

Controle 

Número de 

Funcionári

os 

Ramo de 

Atividade 

(1)  

Geografia 
Receita 

Líquida 

A 

S.A. de 

Capital 

Fechado 

Oferta 

ICVM 476 - 

Debentures 3 anos Familiar 

 acima de 8 

mil 

Bens 

Industriais  

Internaciona

l 

acima de R$ 

10 bilhões 

B 

S.A. de 

Capital 

Aberto 

Novo 

Mercado 

acima de 20 

anos Familiar 

 acima de 8 

mil 

Materiais 

Básicos 

Internaciona

l 

acima de R$ 

5 bilhões 

C 

S.A. de 

Capital 

Aberto 

Novo 

Mercado 12 anos 

Bloco de 

controle 

 acima de 8 

mil Serviços Nacional 

acima de R$ 

8 bilhões 

D 

S.A. de 

Capital 

Aberto 

Novo 

Mercado 13 anos Pulverizado 

 acima de 2 

mil Financeiro Nacional 

acima de R$ 

8 bilhões 
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via aplicativos de reunião entre  agosto de 2020 e maio de 2021. A maioria das entrevistas foram 

gravadas e transcritas, algumas entrevistas foram anotadas em tempo de fala. Foram utilizados 

também os materiais publicados pelas empresas com base em 2020, tais como: Formulário de 

Referência exigido pela CVM, informes de governança e de fatores de risco, apenas com o 

objetivo de esclarecer ou confirmar alguma fala.   

O roteiro de entrevista envolveu três blocos de perguntas, inicialmente foram coletadas as 

informações pessoais do entrevistado tais como experiência profissional, formação, cargo e 

tempo de trabalho na organização, na sequência buscamos entender os vieses pessoais do 

entrevistado, os quais chamamos de crenças pessoais sobre o GRC e a contribuição do conselho 

de administração para o GRC. O segundo bloco de questões foi direcionado a estrutura de 

gestão de riscos, metodologias e ferramentas adotadas e os fluxos de comunicação entre a área 

de GRC e o Comitê de Auditoria ou Comitê de Riscos (CAU e CR) e o Conselho de 

Administração (CA).   Ao final, buscamos capturar os resultantes da atuação do CA na gestão 

de riscos, nas visões de presente, passado e futuro. Foram abordadas questões sobre os tipos de 

riscos que mereceram a atenção do conselho de administração no passado, entre três e cinco 

anos atrás, no presente e no futuro, assim como as perspectivas do entrevistado para o 

desenvolvimento do GRC no futuro. O roteiro completo da entrevista encontra-se no Apêndice 

1.  

3.4. Método de Análise  

Dentre as diversas técnicas de análise disponíveis para os pesquisadores qualitativos utilizamos 

a técnica de Análise de Conteúdo desenvolvida por Bardin (1977). 

A Análise de Conteúdo tem como referência principal um conjunto de técnicas de análises e 

organização de dados cujo objetivo é qualificar as vivências e percepções de um sujeito sobre 

determinado objeto e seus fenômenos (Bardin, 1977). 

 “ a análise de conteúdo permite: O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, 

presentes em um texto, sejam eles expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; 

implicação do contexto político nos discursos; exploração da moralidade de dada época; 

análise das representações sociais sobre determinado objeto; inconsciente coletivo em 

determinado tema; repertório semântico ou sintático de determinado grupo social ou 
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profissional; análise da comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre outros”( 

Oliveira, 2008)    

A pesquisa qualitativa busca incorporar a questão do significado e intencionalidade aos atos e 

relações sociais, como inerentes as transformações e a construções humanas significativas 

(Bardin, 1997).  Em nosso estudo buscamos entender a visão dos participantes, suas percepções 

e interpretações sobre o fenômeno da gestão de riscos na organização estudada.  

Para tanto a análise de conteúdo se constitui de várias técnicas onde se busca  descrever o 

conteúdo emitido no processo de comunicação. Através de procedimentos sistemáticos é 

possível levantar-se indicadores (quantitativos ou não) permitindo a realização de inferência de 

conhecimentos.  Os dados obtidos nos casos estudados foram agrupados  na matriz de 

tipificação (Tabela 16), com o objetivo de tornar a pesquisa mais eficiente (Eisenhardt 1989). 

Buscar-se-á  a construção e o relacionamento entre constructos pesquisados. 

Os macros constructos preliminares foram: (1) O Foco da Atenção; (2) A Atenção Situacional; 

(3) A Estrutura de Alocação da Atenção, composta por estruturas organizacionais, processos e 

os fluxos de comunicação; e (4) Os Resultados obtidos. 

Com a utilização do software de análise de pesquisas - Atlas ti, identificamos as cotações ou 

trechos de interesse, tais cotações foram codificadas gerando 307 diferentes códigos, sendo que 

uma cotação pode estar relacionada a mais de um código. Na sequência separamos os códigos 

em grandes grupos por assunto e passamos a consolidar os códigos semelhantes, chegando a 

um total de 97 códigos, que foram agrupados em constructos, que por sua vez foram alocados 

nos macroconstructos conforme detalhados na tabela abaixo  
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Tabela 16: Matriz de Tipificação dos Constructos 

MACRO CONSTRUCTOS CONSTRUCTOS 

1.0 FOCO DA ATENÇÃO (indivíduo) 

1.1. CARCTERÍSTICAS PESSOAIS 

1.2 CRENÇAS PESSOAIS 

2.0 ATENÇÃO SITUACIONAL 

(contexto) 

2.1 INFLUÊNCIAS INTERNAS 

2.2. INFLUÊNCIAS EXTERNAS 

3.0 ESTRUTURA DA ALOCAÇAO 

DA ATENÇÃO  

3.1. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO 

3.2 ESTRUTURA E METODOLOGIA 

4.0 RESULTADOS ALCANÇADOS 

4.1 RISCOS PASSADO 

4.2 RISCOS ATUAIS (2020/2021) 

4.3 EXPECTATIVAS SOBRE RISCOS FUTUROS 

4.4. AÇOES DE CULTURA /GOVERNANÇA 

4.5. RESULTADOS NO GRC 

Fonte: Preparado pela autora com base em Ocasio (1997) 

Finalmente, analisamos se o relacionamento inicialmente proposto entre os constructos era 

válido quando comparado com os dados obtidos. Foi necessária uma simplificação na gama de 

relacionamentos e mecanismos propostos por Ocasio (1997), chegando, finalmente a ilustração 

9 com o relacionamento final entre os constructos ou Esquema da Alocação da Atenção do 

Conselho de Administração.  
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Ilustração 9: Esquema da Alocação da Atenção do Conselho - relacionamento final entre 

os constructos 

 

 

Fonte: preparado pela autora, com base em Ocasio (997, 2005). 

A relação principal se desenvolve entre as ações do CA e os resultados alcançados na gestão de 

riscos. Como influenciadores diretos das ações do CA estão: a cognição dos conselheiros e do 

grupo de conselheiros; as opções de questões e respostas à situação sob análise; assim como as 

diversas influências advindas do contexto interno e externo. Todas as ações demandadas pelo 

CA são desenvolvidas no contexto da organização, dos papeis e responsabilidades, das 

estruturas e processos que irão modificá-las e gerar o resultado.  Este relacionamento entre os 

constructos não é taxativo, mas a opção, que em nossa avaliação melhor se adequou ao objeto 

de estudo.  

Não bastasse toda esta gama de fatores, identificamos a relação biunívoca entre a estrutura de 

alocação da atenção e a própria atenção dos conselheiros. Se por um lado as ações dos 

conselheiros causaram efeitos sobre como são distribuídos e moldados os papéis dentro da 

organização, por outro, os papeis e estruturas instalados determinaram quais assuntos são 

direcionados para à atenção do Conselho. O Conselho não tem como direcionar a sua ação aos 

assuntos mais relevantes para a gestão de riscos se tais assuntos não foram compreendidos e 

relatados pelas estruturas da organização.  
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 Partiu-se então para relatar cada Caso, listando os constructos encontrados e analisando o 

relacionamento entre eles, verificando se o relacionamento proposto na Ilustração 9, poderia 

ser confirmado no Caso em particular. Utilizamos diversas ferramentas de análise do software 

Atlas.ti  tais como: documentos, tabelas, cotações por código e documento, coocorrência, redes 

de relacionamento. Ao final da análise produzimos uma conclusão do caso, destacando os 

principais constructos que contribuíram para os resultados de interesse: a implementação e 

amadurecimento do GRC e os tipos de riscos sob a atenção do CA. Na sequência foi 

desenvolvida a análise intercasos buscando-se semelhanças e diferenças entre os casos, 

possíveis causas e implicações. Ao final, foram obtidas as conclusões do estudo que podem ser 

utilizadas para analisar casos semelhantes e das quais pudemos retirar lições sobre o 

funcionamento do GRC na prática organizacional. Na conclusão também sugerimos alguns 

tópicos para futuras pesquisas.  

 DESCRIÇÃO DOS CASOS   

4.1.  Caso A  

Trata-se de uma grande empresa de controle familiar, Sociedade anônima de capital fechado e 

com operações em diversos países. A Empresa A (EA) vem de um histórico de solidez 

financeira, mas em 2008 sofreu perdas relevantes em decorrência da volatilidade do câmbio 

naquele período. No ano seguinte, a EA iniciou as emissões de debêntures, por meio do 

mecanismo de esforços restritos previstos na ICVM n. 480.   

Foram entrevistados: um membro independente do Conselho de Administração; um membro 

especialista do Comitê de Auditoria e o gestor da área de GRC/Auditoria Interna.  

O membro do conselho de administração está em seu terceiro ano de mandato, o gestor de GRC 

está a três anos na posição e o membro do Comitê de Auditoria está há sete anos na EA, desde 

a criação do Comitê de Auditoria. O Conselho de Administração foi criado em 2018. 

 

Características Pessoais  
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Todos os entrevistados tinham formação e larga experiência (mais de 20 anos) nas áreas de 

finanças, contabilidade ou auditoria, em consultorias, empresas do setor financeiro ou de 

manufatura/serviços. O conselheiro já havia atuado como CEO e tinha mais de cinco anos de 

experiência na função. O membro do CAU era um profissional independente e não faz parte do 

conselho de administração, não há conselheiros de administração no CAU. O gestor de riscos 

era também gestor da Auditoria Interna.   

Crenças pessoais  

O membro do GRC acreditava que “O GRC deve funcionar de forma independente da gestão, 

cujo reporte deve ser para o CA. Na sua opinião a integração entre Auditoria Interna e GRC 

poderia trazer um “círculo virtuoso” para a gestão de riscos. O membro do comitê de auditoria 

declarou que a gestão de riscos surge nas empresas como uma “obrigação regulatória”, mas ela 

deveria ser um processo contínuo e não somente one shot.  

 EA Membro do CAU: 

“Eu acho que na verdade, em gestão de riscos ainda tem muito para ser feito. O processo 

de gestão de riscos nas empresas aqui no Brasil foi forçado, um pouco, primeiro pela 

necessidade de algumas empresas de negociar títulos no exterior. Você fazia o book 

para lançar IPO, títulos no exterior e você tinha toda aquela parte para preencher sobre 

gestão de riscos” 

Na opinião do membro do CAU, “o papel do CAU é evitar surpresas para a organização”. Para 

o membro do CA, caberia ao CA criar a cultura de riscos que são intoleráveis para a empresa, 

em especial, riscos que envolvem vidas, como acidentes de trabalho ou catástrofes. Esta questão 

foi mencionada por todos os entrevistados e são crenças advindas de suas experiências 

pregressas.     Na visão do membro do CA, o CA deveria imprimir uma disciplina rígida a 

organização como forma de governança, não apenas de riscos, mas da própria atuação dos 

gestores.  

EA Membro do CA: 

“Uma coisa que nós assumimos desde que eu entrei, que entre aspas eu copiei da (nome 

de empresa), que por sua vez copiou de umas empresas da indústria farmacêutica, é a 
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tolerância zero para acidentes. Eu acho que hoje a nossa grande preocupação é o que a 

gente chama de zero tolerance.” 

“(...) dá hoje para você administrar um grupo com este tamanho, se não tiver realmente 

uma disciplina muito forte e um compromisso com a administração de riscos, 

governança muito forte, com pessoas com background importante no Conselho e no 

grupo de gerenciamento da companhia.” 

O membro do conselho relatou o caráter complexo e interdependente dos riscos das empresas 

e em especial da EA, cuja operação verticalizada e global envolvia diversos processos. Outro 

ponto mencionado pelo membro do conselho foi a importância de ter entre conselheiros alguns 

que conheçam bem o negócio, pois seria importante conhecer bem o negócio para gerenciar os 

seus riscos.  

Membro do CAU: 

“Uma das coisas fundamentais em gestão de risco, eu acho que você vai ver isso na 

discussão da tua tese, é que não dá para falar em risco se não houver um profundo 

conhecimento dos negócios, do setor em que você está atuando. Essa gerente veio com 

uma visão muito boa de risco, mas ela teve que se incorporar no negócio e entender os 

vários processos do negócio da EA e, por consequência, entendendo os negócios, 

começar a vislumbrar os riscos que afetavam esses negócios.” 

 

Influências Internas. 

Os entrevistados relataram a influência da cultura familiar e da cultura brasileira na gestão de 

risco na EA. A cultura organizacional: “o faça certo da primeira vez” (membro do CAU), 

contrastava com uma administração tradicionalmente paternalista onde existe espaço para a 

tolerância a erros, ainda que alguns aspectos como imagem e ética pareçam ser inegociáveis. 

 EA Membro do CA: 

“Na nossa avaliação da EA não existe empresa válida se não estiver absolutamente 

comprometida com tudo isso que eu te falei. É administração de riscos, é administração 
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do meio ambiente, é uma empresa social. (...) Se você pega a família, o investimento 

que eles têm na saúde, na educação, é um negócio maravilhoso” 

A influência do CAU na gestão de riscos foi reconhecida pelo membro do CAU, através de 

diversos comentários. Quando analisamos os comentários do gestor de riscos e do membro do 

CA, encontramos apenas um comentário neste sentido. Os comentários, do gestor de riscos e 

do membro do CA, enfatizam a chegada dos novos conselheiros e o novo CEO, como 

responsáveis pelas decisões de risco. O gestor do GRC mencionou a influência do CA, como 

órgão que questiona os planos de ação dos executivos.  

EA Membro do CAU: 

“o Comitê de Auditoria não é o gestor; ele é um órgão de monitoramento. A gente não 

gerencia, quem gerencia é a área. A área coloca na temática da agenda do Conselho (?) 

apresentações. E normalmente eles passam estas apresentações antes no nosso fórum.” 

Percebe-se pelo volume de reuniões entre o GRC e o CAU e entre o GRC e o CA que a 

influência do CA pode ser maior que a da CAU na gestão de riscos.  

Membro do CAU da EA:  

“ (....)  Algumas vezes há solicitação vem de cima para baixo. Ela acontece sim. Não é 

tão frequente porque, na verdade, a interação, no caso EA entre os Diretores Executivos 

e o Conselho, é bastante intensa. Eu acho que eles têm 8 reuniões no ano. Então é 

bastante frequente. E agora com a pandemia foi muito mais frequente.” 

Os entrevistados consideram que grande parte dos progressos obtidos no GRC foram decorrente 

das novas contratações para o CA, CEO e GRC 

Apenas recentemente, foram implementados mecanismos de responsabilização dos executivos 

sobre a gestão de riscos e compliance.  

EA Membro do CA; 

“Eu acho que a gente está evoluindo muito. O que eu sinto é que nós tivemos uma troca 

do management muito importante – o (membro do CAU) deve ter comentado isso com 

você. O CEO anterior não tinha uma preocupação, um engajamento com essa área de 
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administração e gestão de riscos dentro da companhia. Então, quando nós trouxemos o 

novo CEO e trouxemos uma pessoa como eu, que tenho paixão por auditoria” 

Influências Externas. 

 As influências externas aparecem com grande relevância na gestão de riscos na EA, tendo sido 

mencionadas por todos os entrevistados. Acontecimentos extremos como o acidente da Vale do 

Rio Doce e da Samarco foram citados 6 vezes pelo gestor do GRC e o membro do CAU, assim 

com citações sobre a pandemia de Covid-19, citada por todos os entrevistados. A influência 

externa dos eventos extremos de riscos, que os entrevistados chamaram de black swan, parecem 

ter servido para quebrar paradigmas e colocar na mesa de discussão do conselho eventos de 

risco de baixa probabilidade e alto impacto. 

EA Gestor do GRC: 

“Pelo menos desde 2016 a gente fala de black swan., mas em 2016 black swan não subia 

para o Conselho. Começou a subir para o Conselho depois do acidente da Samarco.” 

 Outro aspecto mencionado foi a preocupação com a imagem da EA e com a eventual 

responsabilização dos conselheiros, em decorrência da concretização de riscos extremos. De 

acordo com o gestor do GRC, a área de riscos teria a responsabilidade de reportar os riscos ao 

conselho juntamente com os planos de ação e assim, permitir que seja tomada uma decisão no 

momento da comunicação. 

A COVID também exerceu uma influência benéfica na gestão de riscos/  

EA, Gestor do GRC: 

“(...) neste período, e isso foi muito bom para a gente, no meio do ano passado, a gente 

criou uma área corporativa de crises e nas regionais também. Não existia uma área de 

crises. (...) Não tinha nada disso. Então, através da matriz, que começou a fomentar as 

discussões, automaticamente a gente acabou criando a Comissão de Crise. Agora nós 

temos uma Comissão de Crise corporativa e uma Comissão de Crise das regionais, 

justamente para dar vazão se o plano de ação não deu certo, ou qualquer outro assunto” 
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Conforme já mencionado o membro do CAU relatou a influência exercida pela necessidade de 

cumprimento regulatório para se ter acesso aos recursos dos mercados de capitais. Foi 

mencionado ainda, o risco de envolvimento em denúncias de corrupção e a influência trazida 

por regulações estrangeiras, por se tratar de uma empresa com operação internacional.  

 

Fluxos de Comunicação  

O assunto gestão de riscos era apresentado de forma consolidada em um mapa de riscos uma 

vez por ano para o CA. O CAU faz apresentações semestrais para o CA, mas os assuntos 

discutidos englobaram também as demonstrações financeiras. Foi interessante observar que a 

área de GRC participava de quase todas as reuniões do CA, com o papel de elucidar dúvidas ou 

dar vazão a solicitações do conselho.  

EA_ Gestor do GRC: 

“Eu participo de todas as reuniões do Conselho, então tudo que é deliberado no 

Conselho, eu estou lá do começo ao fim, exceto na sessão executiva, onde só os 

membros participam. (...) Então, muitas vezes eu acabo tendo que interagir para poder 

entender e apontar algum ponto que até então não foi visto como risco, mas que pode 

ser que vire um risco. (...)” 

O CA discutia risco com maior frequência quando relacionado a aprovação de novos projetos:  

EA Membro do CA: 

“a gente fala (sobre o projeto): olha, a gente tem uma exposição a um risco determinado. 

Então, a gente informa e decide. Dependendo do valor, dependendo... tem o risco 

reputacional de você não fazer alguma coisa, tem o risco financeiro, tem o risco de 

processos. A gente debate muito isso e toma a decisão. Então, em toda reunião temos 

discussões sobre riscos muito profundas.” 

O CAU discutia riscos trimestralmente e era o órgão responsável pela agenda formal de riscos 

do CA. O CAU utilizava os materiais preparados pela área de GRC, que eram discutidos 

previamente e revisados pelo CAU antes de serem encaminhados para o CA. Os riscos altos 
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eram reportados imediatamente aos executivos, não foi mencionado quando tais riscos são 

encaminhados ao CA. Conforme já mencionado, os executivos tinham 8 (oito) encontros anuais 

com o CA, enquanto o CAU tinha apenas 2 (dois) encontros.  

Estrutura e Metodologia 

A principal característica da estrutura de GRC na EA era ter a área de Riscos e a Auditoria 

Interna sob a mesma direção, no que era chamado de GRC+A. Na EA, a área de GRC respondia 

ao CEO enquanto o reporte da Auditoria interna era para o CAU. A estrutura da Auditoria 

Interna da EA era terceirizada para uma das grandes consultorias, ficando a gestão sob o 

controle da área de GRC. A estrutura do GRC contava com técnicos especializados tais como 

engenheiros. 

 A estrutura do CAU era formada por consultores especialistas e gestores de outras empresas 

do grupo, nenhum conselheiro de administração participava do CAU. 

A estrutura do CA era profissionalizada, e contava com 6 membros: 2 (dois)  membros do 

controlador ; 1 (um) conselheiro independente;   e  ex-executivos do grupo e 2 (dois)  membros 

do controlador. Os comitês que apoiavam o conselho são: i) Comitê de Auditoria, ii) Comitê de 

Pessoas;  iii) Comitê de finanças; e  grupos de trabalho ad hoc para assuntos específicos ou 

projetos.   

A Metodologia adotada contava com forte utilização da matriz de risco. A matriz de riscos fora 

apresentada pela primeira vez ao CA no final de 2019.  O gestor do GRC considerava que a 

matriz de riscos ainda estava em um nível macro, necessitando de um detalhamento maior e de 

sua disseminação para as demais unidades da empresa.   

EA_ Gestor do GRC: 

“Na EA especificamente a gente está fazendo um trabalho na base, quer dizer, já 

fizemos esse trabalho de base e apresentamos para o Conselho e para o Comitê de 

Auditoria no final do ano passado – foi a minha primeira interação com o Conselho 

relacionada a matriz de riscos. Então, nós temos hoje uma matriz de riscos, a gente 

segue a “ISO”. 
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O CAU e o GRC já haviam definido a régua para avaliar os riscos, de acordo com os conceitos 

descritos no item 2.1.3 Conceitos de Gestão de Riscos, em especial quando se trata de novos 

projetos.  Na EA não existiam fóruns internos específicos para discussão de riscos, mas a 

temática era abordada nos comitês operacionais, o que poderia ser considerado uma ação  de 

aculturamento de riscos.  

Um tema abordado com muita frequência foi a utilização do GRC como ferramenta de gestão, 

existem 8 oito menções neste sentido relatadas por todos os participantes da pesquisa, as quais 

se referem a quatro contribuições do GRC: i) o GRC como suporte nas decisões do conselho; 

ii) o emprego da disciplina do GRC na identificação e análise dos riscos antes das discussões 

no CA. iii) a matriz de riscos preparada pela área de GRC e revisada pelo CA influenciando o 

planejamento estratégico; iv) O gerenciamento de riscos incluído na pauta das reuniões de 

gestão operacional. 

 

Neste constructo buscamos coletar dois subtemas: i) os riscos que mereceram a atenção do CA, 

do CAU e da organização em suas dimensões passada, atual e futura e; ii) os progressos 

observados na Gestão de Riscos Corporativos.  

Riscos Passados 

A história da empresa foi marcada pela preocupação em produzir e entregar em decorrência da 

grande demanda de mercado onde EB está inserida. Não era de se estranhar que a atenção ao 

risco financeiro e operacional foi dominante. O Risco financeiro foi lembrado com grande 

destaque, provavelmente, em decorrência da experiência sofrida em 2008. Aliás, existe toda 

uma estrutura no grupo para o gerenciamento do risco econômico do negócio. Outro ponto 

relatado, foi a descrença que havia sobre o valor adicionado pela gestão de riscos, que pudemos 

constatar na postergação de investimentos importantes para segurança de algumas operações.  

EA Membro do CA: 

“A companhia teve um revés muito grande em 2008, naquela fase dos derivativos, e eu 

acho que ali foi realmente um turning point dos acionistas e de alguns executivos 
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também, que estão na companhia até hoje, outros não mais, mas que deixaram um 

legado muito importante.” 

Riscos em 2020/2021 

Os riscos objeto de maior preocupação pelos entrevistados foram: i) risco ESG, em especial 

aqueles relacionados ao meio-ambiente; ii) os riscos operacionais envolvendo perda de vidas 

humanas e catástrofes; iii) os riscos estratégicos relacionados principalmente a manutenção do 

negócio atual e novos investimentos; iv) riscos de Compliance no cumprimento de normas de 

diversos países; e v) riscos reputacionais e legais decorrentes da atuação de terceiros (exemplo: 

fornecedores).  

EA_ Gestor do GRC: 

“Já a parte operacional, é uma coisa que chama muita a atenção do nosso Conselho. Do 

nosso Conselho e do Comitê de Auditoria porque no operacional você tem risco de meio 

ambiente, você tem risco de acidente, morte, segurança. Na operação você também está 

junto com o Compliance, mas a gente tem um comitê específico de Compliance. 

Eventualmente você tem fraude e isso tudo é o que chama a atenção e é o que nós mais 

temos na nossa matriz. Muito a parte operacional.” 

Expectativas sobre Riscos Futuros 

Os entrevistados sinalizaram a expectativa de destinar maior atenção ao desenvolvimento da 

maturidade de riscos dentro da organização, a exportação da metodologia adotada para as 

demais unidades da empresa no exterior e o desenvolvimento de novos ciclos anuais de 

identificação, avaliação, mitigação e monitoramento de riscos.  Todos relataram que os riscos 

estratégicos e de ESG devem capturar mais a atenção da conselho no futuro próximo.   

Progressos no GRC 

Observou-se que o processo de implementação do GRC e a apresentação do mapa de riscos ao 

CA,  surtiu impactos positivos na cultura de risco da organização. Outros aspectos que teriam 

contribuído para o estabelecimento da cultura de riscos fora o tone at the top patrocinado pelos 

novos profissionais no conselho e na presidência executiva. A participação do gestor de riscos 
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no desenvolvimento do planejamento estratégico poderia ser entendida também como um 

processo de aculturamento do CA.  

EA Membro do CA: 

“O primeiro tópico é sempre a análise de risco. (...) Não tem nenhuma discussão em que 

os dois diretores operacionais da companhia - isso no nível mundial – que a gente não 

comece analisando o risco das pessoas. Isso também é um fator de penalidade na 

remuneração dos executivos, e até dos supervisores, que é uma coisa que a gente 

implementou recentemente, para dizer que a gente não está para brincadeira com a nossa 

governança” 

A pandemia foi lembrada como responsável por imprimir urgência na administração dos riscos 

por meio da criação do Comitê de Crise, aproximando os gestores operacionais da área de GRC. 

Os resultados relatados no desenvolvimento do GRC, podem ser divididos em duas fases: a 

primeira entre 2012 e 2017 quando foi criado o Comitê de Auditoria e começou a se mapear os 

riscos operacionais; e uma nova fase que tem início com a chegada do profissional atual 

responsável pela gestão de riscos, novos conselheiros e o novo CEO entre 2018 e 2020.  Tais 

profissionais chegaram com uma cultura de riscos oriunda de suas atividades pregressas e 

atuaram como elemento de mudança organizacional.  De forma objetiva, um marco a se destacar 

foi a apresentação da matriz de risco completa no final de 2019 para o Conselho de 

Administração. 

Quanto ao fato do GRC e a Auditoria estarem sob a mesma direção, não foram apresentadas 

questões que justificassem as vantagens desta estrutura. O fato da auditoria interna da EA ser 

formada, em grande parte, por profissionais terceirizados reforça a tese de que se busca 

eficiência na administração das áreas. 

Quanto à definição do apetite de riscos, existe uma confusão, entre apetite de riscos, tolerância 

a riscos e régua de riscos. O apetite de riscos no conceito que estabelecemos neste trabalho não 

se mostra definido, vide os tópicos 2.1.3 Conceitos de Gestão de Riscos e 2.1.5 Apetite de 

Riscos.  
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Voltamos a nossa pergunta de pesquisa:  

Quais fatores afetam a alocação da atenção dos conselhos de administração aos riscos da 

organização e suas implicações?  

Na EA, o CA alocava a sua atenção aos riscos: i) relacionados ao histórico da empresa - risco 

financeiro e operacional (Atenção Situacional); ii) de acordo com a importância atribuída a 

alguns temas pelos membros do CA e GRC (Foco da Atenção); e iii) sob a influência de eventos 

relevantes de risco no macro ambiente (Atenção Situacional).   

Os riscos estratégicos eram analisados no contexto de novos projetos e na manutenção da 

posição dominante da EA em seu mercado, por meio dos fluxos de comunicação entre o CA e 

os executivos.  

A atenção ao GRC estava limitada às duas interações para discussão da matriz de riscos com o 

CA. A EA estabeleceu sua matriz de riscos global no fim de 2019. A matriz de risco, contudo, 

não foi lembrada com frequência pelos membros do CA e do CAU.  

Nesta empresa, aspectos relacionados ao Foco da Atenção e à Atenção Situacional tiveram mais 

influência nas ações do CA e nos resultados alcançados no GRC quando comparados com os 

aspectos estruturais.  

A maturidade da gestão de riscos desta empresa, de acordo com Oliva (2016), pode ser 

classificada como contingente, a caminho de estruturado de acordo com as características 

listadas na Tabela 7. Existe algum conhecimento na empresa sobre GRC, a estrutura de gestão 

de riscos está presente, mas ainda era pouco difundida. 

4.2. Caso B 

A empresa B (EB) eé uma indústria brasileira de capital aberto que tem uma longa história no 

Brasil, mais de 30 anos operando em mercados tradicionais de consumo durável e materiais 

básicos. Faz parte de um conglomerado que tem empresas de diferentes ramos, mas cujo 

controle permanece na mão de algumas famílias. As ações da EB são negociadas no Novo 
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Mercado da B3, que exige um grau de governança e transparência superior. A EB atua em um 

setor que tem impacto ambiental com o uso de recursos naturais, por isto desde muito cedo 

procurou excelência no manejo ambiental, tendo obtido vários reconhecimentos como empresa 

sustentável.  

Entrevistamos o gestor da área de riscos e auditoria; um conselheiro de administração 

independente e o membro especialista do Comitê de Auditoria.   

 

Características Pessoais e Experiência profissional  

O membro especialista do CAU tinha mais de 30 anos de experiência nas funções de auditoria 

e controle de riscos, com passagens pelo mercado financeiro e produtivo. O conselheiro de 

administração tinha mais de 20 anos de experiência no setor de consumo durável, já trabalhou 

em grandes projetos de M&A, sua atenção está voltada para a parte estratégica e de criação de 

valor na EB. O gestor da área de riscos e auditoria tinha mais de 15 anos de experiência, 

construiu sua carreira nas grandes empresas de auditoria e teve uma passagem pelo mercado 

financeiro. Todos os entrevistados tinham pelo menos 4 anos de empresa. 

Crenças Pessoais  

Uma crença relatada pelo membro do CA e pelo membro do CAU foi a importância das 

competências pessoais de gestores e administradores, seja em seu compromisso com a gestão 

de riscos, seja em suas características pessoais, soft skills, para influenciar seus pares e 

promover o GRC.   

O membro do CAU, enfatizou à necessidade de o conselho de administração estar 

comprometido com o GRC para motivar uma mudança organizacional. O membro do CA 

enfatizou a necessidade de se buscar apoio externo para a identificação dos riscos.  

EB _Membro do CA:  
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“Então assim, esse mapeamento profundo, eu acho que é um trabalho que toda empresa 

tem que fazer, porque não adianta, o Conselho não vai conseguir fazer, a auditoria 

externa não vai conseguir fazer. Cada um tem o seu papel e são outros, né?” 

O membro do CA acredita que as empresas podem ser divididas entre aquelas que mapearam 

seus riscos e aquelas que não passaram por este processo ainda.  

Todos os entrevistados estavam convencidos sobre a complexidade dos riscos em especial, 

daqueles advindos de eventos externos e do relacionamento com fornecedores. Para o membro 

do CAU, a função do CAU seria traduzir os riscos para o CA e fornecer suporte a área de riscos. 

Ele acreditava que as empresas tradicionais precisam renovar seus quadros para que seja 

possível a mudança de mentalidade por parte do conselho. 

Para o membro do CAU, o CAU deve ser atuante no dia a dia da área de riscos, apoiar suas 

iniciativas, levar sugestões e solicitar mapeamentos. Uma das causas de algumas das catástrofes 

recentes foi ausência de uma auditoria interna forte. Outro ponto mencionado por ele, foi o foco 

exagerado nas metas de desempenho, como algo que pode ser danoso à gestão de riscos.  

 

Influências Internas 

O primeiro aspecto que chama atenção nesta área, foi o divisor de águas promovido pela 

chegada de um novo conselheiro, do grupo de controle, em 2017. Pelo relato do membro do 

CAU e do CA ocorreu uma mudança significativa na atenção destinada aos riscos pelo CA.  

EB- Membro do CAU: 

“O (nome do novo conselheiro), que trabalhou em banco a vida inteira e tem risco na 

veia,  foi para o Conselho da EB deve ter uns 4 anos. A partir do momento que ele foi 

para o Conselho da EB, houve – vamos dizer assim – uma mudança na maneira como 

as pessoas lidavam com determinados assuntos, que ele se interessava” 

Nesta época, foi contratada uma consultoria externa para fazer o mapeamento dos riscos. O 

segundo aspecto mais citado foi a atuação do CAU. Observamos que existe muita confiança da 

organização no membro especialista do CAU, tendo sua boa interlocução com os executivos e 
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conselheiros sido fator relevante para melhorar a compreensão dos riscos pelo CA.  As menções 

sobre a influência do CAU nas decisões de risco foram citadas pelo membro do CA e pelo 

gestor do CAU.  

EB Gestor do GRC:  

“E o (nome do membro do CAU) era muito atuante. As pessoas aqui, eu acho que assim, 

até o operador da máquina sabe quem era ele/a e super respeita tudo assim, qualquer 

pessoa aqui, o escritório central aqui, com certeza, cada pessoa, sei lá, um analista da 

controladoria, qualquer pessoa sabe quem era (nome). Respeita porque sabem que ele/a 

era atuante, sabem que não era difícil um gerente qualquer ou até um coordenador 

receber uma ligação dele/a querendo que ele explique alguma coisa. Não alguma coisa 

que está errado, mas “Como é que funciona tal coisa? Eu quero saber como é que é não 

sei o quê”.  

No caso do GRC, o membro do CA mencionou a importância de se conhecer o portfólio de 

riscos antes de se decidir sobre as alternativas estratégicas.  Outra influência interna mencionada 

como relevante, foi a troca de 70% da liderança da EB nos últimos 5 anos e a contratação do 

atual gestor da área de GRC. Foi mencionado ainda um incidente de segurança de dados que 

corroborou os alertas do CAU e contribuiu para criar um foco de atenção ao risco cibernético.  

EB- Membro do CAU  

“Quando eu fui trabalhar na EB eu encontrei um monte de gestores que eram pessoas 

muito desatualizadas. Eles podiam entender do negócio que eles estavam fazendo, mas 

eles eram muito desatualizados em termos de uma – vamos dizer assim – de uma big 

picture. Como é que os processos deveriam ser? Que você falava de controle com eles, 

eles falavam: “Mas que controle?” 

Influências externas 

Todos os entrevistados relataram o aumento da proximidade entre executivos, CA e CAU após 

o início da pandemia, quando foi criado um comitê de crises que se reunia diariamente e enviava 

reportes de todas as reuniões ao CA.  A área de GRC promoveu uma revisão no mapa de riscos 

apenas para o momento “covid”, gerando novas prioridades e reforçando outras. 
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EB Gestor do GRC:  

“ a gente fez um mapa de riscos só para o momento covid. A gente pegou o nosso mapa 

de riscos atual, conversamos com as áreas. Eu faço parte do Comitê de Crise da covid. 

Então eu conversei com as meninas de riscos e falei: “Gente, os processos que estão 

sendo mais impactados nesse momento são esse, esse, esse e esse”, ela... durante os 

primeiros meses elas foram em cada área, tesouraria, suprimentos, foram lá, financeiro, 

e conversaram com os responsáveis pela área e redefiniram o risco daquele processo 

para o momento covid.”  

O membro do CA se mostrou muito sensível aos incidentes de risco ocorridos no macro 

ambiente tais como o risco em terceiros (exemplo: incidente com os seguranças do Carrefour4 

e o risco socioambiental relacionado ao impacto da EB nas comunidades do entorno (influência 

do desastre de Brumadinho).  

EB _Membro do CA: 

“Uma das minhas grandes preocupações hoje, tem muito a ver com o que aconteceu no 

Carrefour e com o escândalo da tragédia de como um terceiro tratou os funcionários, os 

clientes, e como isso tem um impacto na corporação. Ninguém nem sabe o nome da 

terceirizada da segurança.” 

 

 

 

 

 

4 Em 19/11/2021 um cliente do Carrefour, homem negro, foi espancado até a morte por seguranças em Porto 

Alegre (RS). https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/segurancas-de-supermercado-espancam-homem-negro-ate-

a-morte-em-porto-alegre/  
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Incidentes relevantes de ataques cibernéticos em outras empresas também chamaram a atenção 

para a necessidade de investimentos em segurança da informação.   

Membro do CAU: 

“(..) cyber security, eles tomaram uma importância impressionante, e todo mundo está 

de olho nisso. E eu acho que isso vai acontecer no futuro, é cada momento da economia, 

da vida, do mundo, do que está acontecendo no mundo faz com que você foque num 

determinado risco.” 

Foi mencionada a importância da regulação para o desenvolvimento dos órgãos internos de 

controle, em especial o comitê de auditoria que passará a ser obrigatório para as empresas do 

novo mercado após 2022, veja o tópico 2.1.4. 

 De acordo com alguns entrevistados, as atuais normas que preveem a adoção das melhores 

práticas ou explicações sobre o motivo de sua não adoção simplesmente não funcionam na 

cultura brasileira.  

EB Membro do CAU:  

“Eu tenho um pouco de dúvida na economia brasileira, na cultura brasileira, se o 

pratique ou explique funciona. Para algumas empresas, elas vão perseguir o que está 

escrito no código, para outras, elas não vão. (...) E aquele negócio de que você, por 

exemplo, esse conceito de pratique ou explique vem dos países anglo-saxônicos, onde 

uma coisa dessa, em tese, deveria ser uma vergonha (acha graça).” 

 

Fluxos de comunicação 

O CAU discute riscos trimestralmente, esta periodicidade pode ser reduzida no caso de 

surgimento de demandas urgentes sobre o assunto.  

Membro do CAU:  

“A gente discute risco trimestralmente, ou sempre que necessário. Então assim, a gente 

faz uma agenda anual e a gente programa que trimestralmente a gente vai ter uma 
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exposição sobre riscos. Certo? Se ocorrer uma coisa entre o trimestre e outro, 

imediatamente a gerente de governança corporativa aciona o comitê e fala: “Preciso de 

algum tempo lá porque eu tenho um assunto importante para falar com vocês”.  

Um exemplo citado foi o comitê de crise instalado para monitorar a situação da Covid-19, que 

se reunia diariamente e enviava um relato ao CA, na mesma periodicidade. Formalmente, o 

assunto riscos era discutido no CA trimestralmente.  Todavia, o gestor do GRC fazia 

apresentações em quase todas as reuniões do CAU, seja sobre Auditoria Interna, Compliance 

ou Riscos que estavam todos sob a sua responsabilidade. As comunicações do GRC ao CAU 

dependem também dos progressos no trabalho de mapeamento dos riscos.  

Um ponto peculiar da EB era o envolvimento do Comitê de Auditoria no dia a dia da gestão de 

riscos.  

EB Gestor do GRC:  

“Assim, o comitê de auditoria da EB é muito atuante. É assim, a pessoa que eu falo, 

toda semana que eu dou reporte e não sei o quê é a (nome do membro do CAU). Muito 

mais que o CEO(...). Eu não falo com o Comitê de Auditoria apenas quando eu tenho 

reunião. Efetivamente eu faço o reporte de todas as atividades de tudo ao membro de 

Comitê de Auditoria.” 

Estrutura e Metodologia 

A estrutura do CAU era formada por cinco conselheiros e um membro especialista. No passado 

o membro especialista era o coordenador do comitê, o que mudou em 2019 com as novas 

normas do Novo Mercado (NM). Foi ressaltada a importância de se ter o membro especialista 

para poder discutir alguns assuntos com mais propriedade. Observa-se que a presença de 

Conselheiros relacionados a estratégia e negócios no CAU pode ter permitido um engajamento 

maior dos demais conselheiros no assunto. Este fato era inclusive relatado pelo membro do 

CAU, que mencionou a dificuldade em sensibilizar os conselheiros no passado.  

O CA era formado pelos Conselheiros efetivos ligados aos grupos de controle e os dois 

conselheiros independentes bem em linha com as normas em vigor, sendo que um dos membros 

independentes também participava do CAU.  



107 

 

   

 

A estrutura do GRC era conjunta com a Auditoria: GRC, Auditoria e Compliance, chamada de 

Área de Governança Corporativa, sendo que os times trabalhavam de forma completamente 

segregada, apesar de estarem sob uma gestão comum. Este arranjo parece ter servido para 

aumentar a relevância do tema e a influência de seu gestor junto aos executivos e o CAU. A 

estrutura do GRC era robusta com mais de 20 pessoas nas diversas áreas e uma parte da 

auditoria terceirizada com uma das grandes empresas de auditoria.  

 A metodologia utilizada se assemelha ao recomendado no Coso 2004, com a utilização do 

mapa de riscos, os conceitos de risco inerente e residual, bastante presente na fala do gestor de 

riscos, além da importância dos mapeamentos para definição da criticidade do risco. Foi 

mencionado o uso de consultores especialistas para diversos assuntos, principalmente 

relacionados a novos investimentos.  Esta foi uma das poucas empresas que mencionaram o 

desafio do treinamento direcionado aos diversos públicos da EB.  Foi mencionada ainda a 

importância de se trazer um terceiro profissional para fazer o mapeamento inicial dos riscos e 

prover aos gestores uma visão completa (varredura ampla) dos riscos da empresa, incluindo 

riscos que por vezes estão ocultos, como os riscos ESG e outros riscos intangíveis.  

 

Visão Passada dos Riscos  

Os riscos financeiros e operacionais eram o foco exclusivo do CA no passado, com um conselho 

composto em sua maioria por ex-executivos ou representantes das famílias, o grande objetivo  

era garantir a produção e suprir o mercado.  Existia uma descrença generalizada no papel da 

auditoria interna que era comparada a uma inspetoria, dada sua atitude severa. Esta descrença 

tinha origem também no desconhecimento sobre riscos por parte da alta gestão. Todos os 

entrevistados mencionaram este aspecto de descrença no valor adicionado pelo GRC. Este 

cenário começou a mudar há quatro anos com a chegada do atual gestor da área de GRC.   

Membro do CAU: 

“Eles podiam entender do negócio que eles estavam fazendo, mas eles eram muito 

desatualizados em termos de uma – vamos dizer assim – de uma big picture. Como é 

que os processos deveriam ser? Quando você falava de controle com eles, eles falavam: 
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“Mas que controle?”,  “A gente faz há muito tempo” Então foi só trocando os gestores 

que a gente conseguiu imprimir uma cara nova para a empresa, sabe?” 

Riscos em 2020 /2021 

Os riscos sob a atenção do conselho em 2021 são: i) os riscos cibernéticos; e ii) os riscos 

socioambientais; e iii) os riscos estratégicos. O risco ESG foi mencionado diversas vezes por 

todos os entrevistados, não só a parte ambiental, mas também a parte social e de diversidade. A 

EB mantém um comitê de diversidade e inclusão com a participação de conselheiros. A 

preocupação com os riscos ESG era algo histórico que vem dos controladores, assim como a 

preocupação com a imagem da empresa. Os cuidados com a imagem também apareciam na 

questão da seleção e monitoramento dos fornecedores, que veio ao foco da atenção dos 

conselheiros mais recentemente.  A preocupação com ESG  já surgia na discussão dos 

investimentos, a análise do em torno da região onde se cogitava a construção de uma nova 

unidade. Quanto aos riscos estratégicos foi mencionado o cuidado com aquisições, com as Due 

Diligencies e a integração da nova empresa dentro da EB, lembrando de algumas aquisições 

malsucedidas no passado por falta de integração. O risco operacional / financeiro que pode 

advir da quebra de cláusulas contratuais covernants estava  preocupando por se tratar de riscos 

cujo controle envolve mais de uma área da empresa. Foi notória a preocupação do membro do 

CA e do CAU com a estrutura do GRC, que era recente e precisava ser solidificada e integrada 

aos diversos negócios dentro da EB.  Na época desta pesquisa, a área estava muito dependente 

da habilidade de alguns gestores e do CEO. A renovação dos quadros e a necessidade de mão 

de obra qualificada também estava no radar do CA, lembrando que 70% dos quadros foram 

renovados nos  cinco anos anteriores. Foram nove menções aos riscos de Compliance, LGPD e 

reputacional, o que denotava a preocupação com o assunto.  

Expectativas para o futuro  

Quanto ao futuro, a expectativa era de consolidação do GRC e da implementação da cultura de 

riscos dentro da organização. Foi mencionado também a importância da continuidade do 

trabalho de mapeamento como o grande motor do GRC, trabalhando-se de acordo com as 

prioridades. O risco cibernético aparecia novamente com várias menções como preocupação 

crescente do CA.  
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Progressos no GRC 

Foram relatados progressos na cultura, nos mapeamentos de risco, nos primeiros passos para 

definição do apetite de riscos e nos processos de priorização dos riscos de acordo com a sua 

criticidade.  A disciplina adotada pelo atual gestor do GRC parecia estar surtindo efeito entre 

os executivos. O progresso nos mapeamentos, a implementação de indicadores e ferramentas 

de Business Intelligence e reporte frequente aos executivos estavam chamando a atenção para 

o GRC nas diversas áreas. Os gestores estavam relatando o  valor em ter seus riscos monitorados 

e os indicadores de risco em um nível aceitável.  O Apetite de riscos começou a ser estruturado, 

sendo que o gestor do GRC compreendia o conceito e tinha feito as primeiras proposições ao 

CA.  

A EB estava em seu segundo ciclo de GRC, com os riscos macro identificados pela consultoria, 

alguns mapeamentos in loco e a verificação do ambiente de controle.   

 

Quais fatores afetam a alocação da atenção dos conselhos de administração aos riscos da 

organização e suas implicações?  

Na EB, a atenção do CA estava alocada em:  i) riscos socioambientais; ii) implementação do 

GRC e; iii) riscos cibernéticos e reputacionais. A grande influência interna para a mudança de 

paradigma na gestão de riscos fora a chegada do novo membro do conselho de administração 

(foco da atenção) e a substituição de 70% da liderança (atenção situacional). Quanto as 

influências externas, o CA estava atento aos desafios do cenário atual e permeável aos 

incidentes ambientais e cibernéticos, ocorridos em outras empresas (atenção situacional). O 

fortalecimento da influência e dos fluxos de comunicação entre o gestor da área de GRC+A, o 

CAU e entre o CAU e o CA, parecem ter tido papel relevante para a mudança na cultura de 

riscos (estrutura da alocação da atenção). Um ponto importante a se destacar era que, a mudança 

estava ancorada no talento e influência de algumas pessoas e a eventual,   saída de tais pessoas 

pode gerar retrocessos para a sistemática de gestão de riscos da empresa.  

Maturidade da gestão de riscos de acordo com Oliva (2016) pode ser classificada como recém-

chegada no nível estruturado de acordo com as características listada no Tabela 7. Existe já um 
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conhecimento do CA e um excelente conhecimento dos gestores sobre a importância do GRC. 

A estrutura de gestão de riscos está presente e não era mais tão centralizada, estando em fase 

de disseminação pelas áreas da empresa.  

4.3. Caso C 

A empresa C é uma holding abaixo da qual se organizam diversas empresas do ramo de bens 

industriais e serviços (classificação da B3). A EC mantém forte relacionamento o setor público 

e as comunidades do entorno de seus negócios. A EC tem mais de 20 anos de atuação e seus 

controladores são três grupos empresariais brasileiros com muita tradição na área. A EC é 

listada a mais de 10 anos no segmento do Novo Mercado da B3 e foi alvo da operação lava-jato 

em 2018. A empresa mantém sua capacidade de contratação com o setor público e tem grande 

apetite para novos projetos. Foram entrevistados um conselheiro independente e integrante do 

Comitê de Riscos, um conselheiro independente membro do CAU, considerado neste estudo 

como membro do CAU e o gestor da área de riscos.   

 

Características dos entrevistados 

O membro do CA e do CAU entrevistados são engenheiros de formação e tem especializações 

diversas em finanças, o gestor de riscos é administrador de empresas, todos tinham mais de 20 

anos de experiência profissional. O Conselheiro de Administração estava na EB a 4 anos e os 

demais tinham entre 2 e 3 anos. O Gestor de riscos fez sua carreira em grandes empresas de 

auditoria.  O membro do CAU tem larga experiência em Auditoria Interna, inclusive no exterior 

e o Conselheiro de Administração tem experiência no setor financeiro, atuação em organismos 

internacionais e como conselheiro independente de grandes empresas.  

Crenças Pessoais  

 Para o membro do CAU, o CAU deve ser composto por membros que já tenham sido gestores 

de riscos e consigam fazer as provocações certas aos executivos. Quanto mais forte o CAU 

mais forte será o GRC na companhia. Na opinião dos entrevistados, muitas empresas são 

malsucedidas na gestão de riscos por não terem uma área completa de gestão de riscos:  GRC 
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compliance e Auditoria: “É fundamental ter tudo funcionando”. Seria muito importante dar um 

passo à frente e olhar a gestão de riscos de forma integrada, também do ponto de vista das partes 

relacionadas do entorno das empresas, “esta é uma transformação em curso na sociedade”.  

EC- Gestor do GRC:  

“Eu espero que cada vez mais as empresas se desenvolvam, e, principalmente, nessa 

visão que a gente está trazendo, que é essa visão integrada do GRC, que vocês vão 

acompanhar – não sei se vocês já falaram com outas empresas – mas algumas empresas 

tem alguma área de risco, mas não tem a área de auditoria interna; ou tem a área de 

auditoria interna e não tem área de risco, sabe? Não tem um Compliance forte, enfim” 

EC Membro do CAU 

“Empresas onde o comitê de auditoria é muito mais... eu vou usar a expressão inglesa, 

até porque eu não sei a expressão em português, mas {rubber setting}, simplesmente 

valida o que os executivos apresentam, nessas empresas a gestão de risco normalmente 

é mais fraca, é bem mais fraca. E esse é um papel importante do conselheiro que lidera 

o comitê de auditoria.” 

Alguns participantes se mostraram céticos quanto as certificações obtidas por empresas na 

gestão de riscos e Compliance:  

EC membro do CA: 

“tem empresas com inúmeras certificações e que depois foram todas “jogadas na lama”.  

Na visão do membro do CA, existia uma maquiagem muito forte nos relatórios anuais 

publicados. O fato era que, mesmo no Novo Mercado, a maioria das empresas só teria 

implantado a gestão de riscos depois de 2018, era algo muito recente. As empresas também 

dependeriam de mudanças internas, em especial no seu corpo diretivo para permitir a 

implementação de uma disciplina maior em Compliance e Riscos.  

Na opinião dos membros do CAU e do CA, a principal contribuição do CA era demonstrar o 

seu patrocínio para o GRC e obter o comprometimento dos executivos, sem executivos 
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comprometidos não há programa que funcione. Um aspecto muito interessante mencionado 

sobre o tone at the top foi a importância de o CA vocalizar a prioridade dada ao Compliance. 

Membro do CAU: 

 “quando o conselho fala antes sobre o Compliance para depois falar sobre aspectos de 

retorno, a mensagem fica clara”.   

Na visão do membro do CA, a crise de 2008 chamou a atenção de todo o mundo para a 

necessidade de maior envolvimento do conselho na gestão dos riscos, no passado, a pauta de 

riscos ficava como última e acabava não dando tempo de discutir. Por outro lado, os CAs estão 

cada vez mais ocupados, a solução parece ser a criação dos comitês de apoio. A criação de um 

comitê exclusivo para riscos, separado do comitê de auditoria foi destacado como um progresso 

na atenção dada pelo CA para o GRC.  

EC membro do CA; 

“(...) colocava pauta de risco no último item da reunião do conselho, aí nunca dava 

tempo. (...) eu acho que hoje a EB tem uma forma inteligente de lidar com a coisa, 

porque o assunto, ele (o comitê de riscos) está na pauta, ele é obrigado a estar na pauta, 

por definição.” 

Para todos os participantes, a complexidade dos riscos de uma empresa está relacionada ao seu 

tamanho e a diversidade de seus negócios. Para o membro do CAU, à medida que a empresa 

cresce seria necessário ter processos muito claros, Compliance e Riscos. Os riscos precisam ser 

atribuídos a donos, executivos que cuidem deles. Para o membro do CA, uma operação grande 

tem inúmeros riscos, que os conselheiros não conhecem, riscos que podem ser deflagrados por 

incidentes, aparentemente pequenos, que saem do controle e podem causar grandes impactos 

em vidas humanas e na reputação da empresa. Seria impossível prever todos os riscos. Por isto 

seria tão importante ter capacidade de reação, equipes bem treinadas no local para controlar a 

situação e reportar.  

EC membro do CA; 

“são riscos desconhecidos e inevitáveis.”  
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EC Membro do CAU:  

“Uma companhia passa a ser grande, ela precisa de uma governança diferente, ela 

precisa de processos muito claros de gestão de riscos, ela precisa de programas de 

Compliance, ela muda em termos de complexidade.” 

 

Influências Internas 

Os participantes relataram a importância do tom at the top, “o bumbo”, que deve estar sempre 

presente na organização: O Compliance está acima dos resultados, “é inegociável” (membro do 

CAU). Na EC a gestão de riscos e o Compliance estão refletidos na meta dos executivos, se a 

EC tem um risco, toda a liderança tem um conjunto de metas de performance para reduzir este 

risco e esta meta vai estar atrelada ao pagamento de bônus.  

EC Membro do CAU 

“(..) Bom, (tom at the top) significa que todo o Conselho de Administração da 

companhia quando fala sobre uma determinada concorrência ou quando... fala primeiro 

sobre o aspecto de Compliance, depois sobre o aspecto de retorno. Então o tom de todos 

de nós era que Compliance vem acima de qualquer expectativa de retorno.” 

Outra influência significativa, foi a substituição da liderança: em 18 meses 70% da liderança 

foi renovada. No centro do turbilhão, os conselheiros se perguntaram se a empresa iria 

sobreviver. 

EC membro do CA: 

 “quando eu entrei não tinha Comitê de Risco, mas eu entrei no meio de um furacão que 

foi quando teve aquele problema da Lava Jato, aquela investigação na EC. Então ali, 

durante um ano, o grande risco foi colocar que a empresa, ela sobrevivesse. E que teve 

uma troca, praticamente toda a alta gerência foi mudada nesses 18 meses. Então, o 

primeiro ano foi muito disso, mas também foi um ano onde a gente estabeleceu a 

importância de ter um arcabouço de risco.” 
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Em 2018, foi contratada uma consultoria externa para fazer um diagnóstico das estruturas de 

risco e Compliance, a partir daí, foram destinados recursos e reformada a governança de riscos.  

Uma influência interna fundamental viria das provocações do CAU, é importante que o CAU 

faça as perguntas corretas aos executivos:  

EC Membro do CAU: 

“Se o comitê de auditoria, se as perguntas são focadas pura e especificamente no cerne 

da questão, muito provavelmente a discussão vai ser diferente se os membros do comitê 

procuram entender qual foi a governança que foi seguida, quais são os elementos que 

levaram a diretoria a tomar decisão de tomar o risco, como que a diretoria está 

mapeando esses riscos do ponto de vista de probabilidade do processo, e quais os 

elementos que a diretoria está utilizando para, eventualmente, minimizar o impacto se 

a autuação vier a ser feita. É necessário entender como foi o processo de governança 

por trás de uma proposição dos executivos, desta forma é possível compreender quais 

riscos foram considerados.” 

O membro do CAU relatou a importância da qualidade dos gestores de riscos e a importância 

de os conselheiros participarem no CAU de outras empresas, como forma de oxigenar a visão 

do CA e do CAU no que foi chamado de “cross pollinization” 

Influências Externas  

A Operação Lava jato foi mais que uma influência, foi um choque. A empresa passou dois anos 

sem saber se ia sobreviver. A gestão de riscos e Compliance passou para a mesa do CA, O 

choque da lava jato foi comentado por todos os participantes, a empresa aproveitou a 

experiência para mudar, para se transformar, para transformar não apenas a gestão de riscos, 

mas toda a governança.   

EC membro do CAU: 

“Então é uma empresa que viveu um choque, uma crise e aproveitou essa oportunidade 

da crise para fazer uma mudança bastante grande nos seus processos internos e na sua 

gestão tanto de risco, quanto na sua governança em si.” 
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 Os incidentes de segurança cibernética ocorridos em diversas empresas, teriam preocupado o 

CA.  As mudanças na regulação do NM em 2018 e 2022 também foram apontadas como um 

aspecto que corrobora os esforços da EC, na estruturação do GRC.  

Membro do CA: 

“Não, na verdade ele foi colocado agora na reforma, o Novo Mercado que foi mais 

(ininteligível), foi em 2017. Agora você tem toda razão, lá atrás, em 2002, ninguém 

estava prestando muita atenção a isso.” 

A empresa tem grande preocupação com a instabilidade política do país e o impacto que isto 

possa trazer para os seus negócios.  

 

Fluxos de comunicação 

O Conselho de Administração se reúne mensalmente, em uma longa reunião, quando recebe o 

reporte de todos os comitês de assessoramento, incluindo o CAU e o CR. Os Comitês fazem 

uma apresentação dos trabalhos do período.  Em cada reunião era levado um tema, assim como 

assuntos que exigem uma decisão imediata.  Duas vezes ao ano, o CR fazia o reporte do mapa 

de riscos completo para o CA.  

EC Membro do CAU  O membro do CA, como coordenador do comitê de riscos, ele faz um 

reporte mensal para o conselho. Nem sempre em todos os reportes ele vai falar alguma coisa 

sobre riscos, mas pelo menos 3 vezes por ano ele faz uma discussão, um reporte para o comitê 

de... para o Conselho de Administração. O conselho, pelo menos 2 vezes por ano, vê a estrutura 

da matriz de risco inteira, faz uma discussão profunda sobre riscos, apesar de 12 reuniões por 

ano. Então pelo menos 2 vezes por ano o conselho vê essa discussão de forma mais completa. 

A área de GRC apresenta o mapa de riscos completo bimestralmente aos executivos e na 

sequência, apresenta o mapa para o CR. Entre uma apresentação e outra da visão consolidada 

de riscos, o Comitê de Riscos se debruça em temas específicos fazendo um “deep dive” nos 

assuntos relevantes. O GRC faz a análise e leva o detalhamento para o CR. Este foi o caso da 
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Covid-19 que ganhou um mapa de riscos exclusivo para o momento da pandemia e do risco 

cibernético que gerou provocações do CR. 

Estrutura 

A estrutura de governança de riscos era formada por uma vice-presidência que coordena os 

trabalhos de governança, riscos, Compliance e auditoria interna, GRC+A, que responde 

diretamente ao Conselho de Administração. São cinco grandes áreas: Governança, Riscos, 

Compliance, Controles Internos e Auditoria Interna.  

Na estrutura do CA, existem dois comitês de assessoramento o Comitê de Auditoria e o Comitê 

de Riscos. O Comitê de Riscos era responsável pela visão consolidada dos riscos, por reputação, 

por gestão de crises e contingência, pela gestão dos riscos em geral, inclusive os 

socioambientais e pelo relacionamento com a sociedade. O CAU era responsável pelas 

demonstrações financeiras, pelas práticas contábeis, pelas questões relacionadas ao Compliance 

e pela análise das transações com partes relacionadas. Os dois comitês têm reuniões conjuntas 

duas vezes ao ano. Os coordenadores de ambos os comitês são Conselheiros Independentes, os 

comitês têm em torno de 5 pessoas.  O Comitê de auditoria tem ainda a função de monitorar a 

atuação do comitê de riscos.  Na soma dos dois comitês participam 5 conselheiros de 

administração.  

A Matriz de riscos era a ferramenta adotada para fazer a comunicação de riscos, todos os 

reportes partem dela para um nível mais detalhado.  

Metodologia  

A metodologia adotada partiu do diagnóstico e do mapa de riscos, preparado em conjunto com 

a consultoria externa em 2018. Em 2020 estava em curso, o detalhamento de primeiro nível 

junto as divisões da holding.  O GRC contava com o apoio dos executivos para avaliar, riscos, 

controles e indicadores. Na sequência era proposta a relação de impacto versus probabilidade, 

para a definição da criticidade de cada risco.  

A metodologia até o momento era quase exclusivamente “top down”. A EC adotava o conceito 

de dono de risco atribuindo cada macro risco a um executivo, que por sua vez deveria cascatear 



117 

 

   

 

isto pela sua divisão. A partir de 2021, as equipes das empresas começaram a ser treinadas para 

que se pudesse fazer o desdobramento dos riscos e a harmonização da metodologia para cada 

negócio em particular. Parte fundamental deste processo era a implementação de um sistema 

de GRC, considerado o estado da arte para esta área, a ferramenta proveria informações de 

todos os negócios e tornaria possível uma gestão integrada e um monitoramento mais 

tempestivo dos riscos. Disciplina e metodologia eram consideradas elementos chave para o 

sucesso.  

EC gestor de riscos: 

“Então a gente tem muito essa visão do top down, mas agora a gente vai aprimorar esse 

ano e o ano que vem, principalmente, esse desdobramento, ou seja, levar a metodologia 

de gestão de riscos para as unidades onde não existe criar e onde já existe harmonizar.” 

A gestão de riscos como ferramenta de gestão apareceu na sustentação da governança e no 

preparo da organização para lidar com riscos desconhecidos.  A gestão de riscos era considerada 

fundamental para a avaliação de novos negócios e para a perpetuidade da companhia.    

EC membro do CA:  

“Mas quando veio o escândalo, em final de 2017, princípio de 2018, aí muita gente se 

perguntou: Poxa, vocês tinham toda aquela estrutura de governança e agora tem essa 

investigação enorme em cima da gente. Qual é a razão disso, como é que eu faço essa 

governança ficar viva? E uma das formas de fazê-la ficar mais viva é você ter um 

gerenciamento de risco mais ativo.”  

A EC desenvolveu uma análise de mercado (benchmarking) para verificar como as empresas 

líderes estão gerenciando os riscos e aplicou em sua estrutura.   

EC membro do CA: 

“(...) vê só, eu acho que tem risco que a gente não sabe que ele existe. E 

por isso que você tem que ter o arcabouço. É como quando você treina 

para uma competição de esporte, você não sabe exatamente como vai ser, 

mas você vai estar preparado melhor fisicamente. Então, o que eu acho 

que esse arcabouço de risco ele permite, é que você esteja mais em forma, 
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vamos dizer assim, fazendo uma analogia, para você lidar quando, de 

repente, surgir um negócio que você não imagina (...)”  

 

Visão Passada dos Riscos 

A atuação da área de riscos no passado estava voltada para riscos financeiros e operacionais, a 

auditoria interna era terceirizada e a área de Compliance só foi criada em 2015, sem muita 

relevância.  

A área de riscos e controles internos estava dentro da estrutura de controladoria, seu foco eram 

os riscos operacionais e o mapeamento dos riscos relacionados às demonstrações financeiras 

(SoX, 2002), nesta época a auditoria interna era terceirizada. A situação só começou a mudar 

em 2018, a partir das denúncias de corrupção. 

Membro do CAU 

“ela era e sempre foi uma grande companhia, e era gerida como uma 

grande companhia reconhecida pelo mercado e assim por diante, mas ela 

nunca foi gerida como uma companhia grande que ela se tornou. E uma 

companhia, uma grande companhia é diferente de uma companhia 

grande.” 

Os Riscos em 2021  

O risco de Compliance será sempre o maior risco da EC, na medida que a EC mantém 

constantes contatos com o poder público nos mais diversos níveis. 

Os riscos estratégicos receberam 11 (onze) comentários. Os riscos relacionados a manutenção 

dos negócios atuais e a busca de novos negócios estava no centro da atenção do CA. Este era o 

risco inerente ao negócio, sendo imperativo que a EC estivesse constantemente analisando 

novas oportunidades e buscando aumentar seu portfólio de ativos. Uma das competências da 

empresa era justamente avaliar investimentos, precificá-los e identificar seus riscos. A EC tinha 

um comitê de apoio ao CA, voltado para novos negócios. 
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EC Gestor de riscos: 

“(...) Então isso é um dos grandes riscos recorrentes na empresa” “(…) de assumir 

alguns riscos para que a gente consiga conquistar novos negócios e consiga ter uma 

sustentabilidade ainda maior em relação ao que a gente tem hoje de ativos (...)” 

EC Membro do CAU: 

“Então esta renovação, ela é importantíssima e é um risco importante (....) tudo isto é 

parte do processo para que a companhia continue gerando caixa e crescendo para o 

futuro” 

Outros riscos merecedores da atenção do CA são os riscos cibernético e ESG. O risco 

cibernético veio ao foco da atenção devido a pandemia e a necessidade de conectar as pessoas. 

Incidentes pontuais, sem grandes consequências e a crescente onda de ataques noticiados na 

mídia levaram o CA a aprovar novos investimentos.  

EC membro do CA: 

“isso sem falar nos ataques mesmo que estão havendo. Os ataques hoje estão muito 

maiores do que estavam há 12-24 meses atrás. Quer dizer, na verdade o que a gente está 

falando aqui é como se proteger de uma coisa que é risco concretizado” 

Os riscos ESG também estão na agenda do CA, até o momento foi trabalhada a governança, 

agora é chegada a hora de cuidar mais da diversidade e o do meio-ambiente. No centro do 

aspecto ESG, existe ainda a preocupação com a vida humana, com pequenos e grandes 

incidentes, que podem gerar prejuízos na imagem da empresa.  

EC Membro do CA: 

“a Covid é um risco desses. Outra coisa, poucas pessoas falaram lá atrás 

há 1 ano que nós íamos estar hoje ainda nessa. E têm muitas poucas 

pessoas falando, mas já está com gente começando a falar, que isso agora 

é uma coisa que a gente vai ter que viver nos próximos 5-10 anos.” 

O risco operacional era mencionado, em especial quando relacionado as grandes estruturas em 

operação: “obras de arte” (gestor de riscos). Tais estruturas eram monitoradas com mais rigor. 
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A EC havia destinado muitos recursos para o monitoramento do risco reputacional nos últimos 

anos. O monitoramento da imagem da empresa, do nível de serviço entregue, a questão de 

segurança da operação, os planos de contingência, treinamento, toda esta parte estava sendo 

aperfeiçoada.  

Visão de Futuro 

O grande anseio dos entrevistados, para o futuro do GRC na EC era ganhar maturidade na 

gestão de risco, fazendo com que o trabalho estruturado na holding estivesse presente em todas 

as empresas.  

Outro desejo era olhar os riscos de menor impacto e ter planos de resposta a incidentes mais 

robustos. Era estimado que o processo de amadurecimento leve pelo menos três anos, até lá o 

progresso na gestão de riscos está muito relacionado a permanência de alguns executivos, não 

era algo internalizado na empresa. Estava em curso uma mudança cultural na forma de olhar 

para os riscos corporativos, mas isto levaria tempo.  

EC Membro do CA: 

“Então, o que eu acho que a gente tem que fazer era continuar nessa batalha, porque era 

como a gente estava falando, né, (...) esse negócio há 10 anos atrás ninguém olhava, há 

5 anos atrás ninguém olhava direito. Quer dizer, então era uma mudança cultural que só 

vai acontecer se a gente continuar discutindo e colocando recursos para daqui a 5 anos 

estar melhor.” 

Do ponto de vista da diversidade, existiam planos de dar mais diversidade ao conselho com a 

contratação de mais conselheiras e pessoas de outras etnias. Foi mencionada ainda, uma 

preocupação com a saúde mental das pessoas em decorrência da pandemia.  

Os riscos estratégicos relacionados com atualização dos ativos da empresa, tenderiam a crescer 

nos próximos anos. Um aspecto novo seria na necessidade de ser mais eficiente e gerir melhor 

os projetos. Seria necessário verificar como estará competição daqui há alguns anos, “como nos 

manteremos competitivos”, devemos buscar novos parceiros e estar atentos às inovações 

tecnológicas. Neste ponto foi destacada a preocupação com a provável entrada de empresas 

estrangeiras no setor com uma estrutura de custos mais competitiva.   
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Progressos no GRC 

O maior progresso alcançado foi a definição do mapa de risco e a implantação da área de riscos. 

O trabalho teve início a partir de um diagnóstico desenvolvido por uma grande consultoria em  

2018, passando pela estruturação da área de GRC e Auditoria, contratações e treinamentos em 

2019 e a construção do mapa de riscos macro até meados de 2020. O reporte da área de Riscos 

e de Controles internos foi alterado em meados de 2020, para a área de finanças, para depois 

ser consolidado na nova vice-presidência onde estão também a área de governança e 

Compliance.  

EC membro do CA: 

“Eu acho que evoluiu no sentido que era olhado, mas não de uma forma que tinha um 

approach sistêmico, hoje tem um approach sistêmico. Tem todo um arcabouço, tem 

gente... tem alguém... o (nome do gestor de riscos) era novo na empresa, (...). Quer 

dizer, então não tinha essa função há 3 anos atrás, como também não tinha a função de 

Compliance.” 

Foram definidos também os responsáveis pelos riscos, as réguas de risco, a priorização dos 

riscos por criticidade, os possíveis indicadores e planos de ação, ou seja, foi definida a 

metodologia que permitiria a replicação do trabalho para as unidades operacionais.  

EC Membro do CAU: 

“Claramente, os riscos dentro da EC foram mapeados, foram identificados e foram 

alocados aos diversos executivos que tocam os negócios, e ou, as diversas funções. Há 

riscos que são muito mais funcionais, o risco financeiro, os riscos de gestão de pessoas, 

de RH, ou riscos jurídicos. Então você tem essa combinação toda.” 

A definição de Apetite de Riscos não estava estruturada ainda na empresa, restando uma 

confusão entre apetite, tolerância e régua de riscos. A relação risco versus retorno era definida 

na análise de cada novo projeto, o que não se confunde com o apetite de riscos, cuja definição 

é ampla e abrangente (COSO 2012).  

Observamos diversas iniciativas de mudança da cultura organizacional tais como a atribuição 

dos riscos por diretoria, metas de riscos com impacto na remuneração, o envolvimento das áreas 
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no momento de explicar os riscos para o conselho, através dos “deep dive”, o tom at the top que 

esteve presente desde o início da implantação do GRC. Em 2021 a empresa tinha uma iniciativa 

para medir a efetividade do programa de compliance. Entender como a filosofia de Compliance 

teria penetrado na organização.  

EC Membro do CA: 

“Que era um risco de corrupção também permanente né?  (...) permanente, permanente 

(...) colocamos controles, colocamos auditoria interna, mudamos todo mundo, como 

você falou, como a gente falou aqui.” 

 

Quais os fatores afetam a alocação da atenção dos conselhos de administração aos riscos da 

organização e suas implicações?  

Os principais fatores que afetavam a atenção do conselho na EC seriam: i) o choque provocado 

pelas denúncias e investigações da Lava-Jato em 2018 (Atenção Situacional); e ii) a alteração 

substancial na estrutura de governança e na liderança da empresa (Estrutura de Alocação da 

Atenção). Diversos outros fatores são decorrentes dos primeiros citados, inclusive o Tone at the 

top, as comunicações frequentes, a atribuição de responsabilidade e criação de um Comitê 

Exclusivo para gestão de riscos. A EC também sofreu a influência do contexto externo da 

pandemia e dos diversos incidentes ambientais e cibernéticos ocorridos no macroambiente 

(Atenção Situacional).  

As implicações ou resultados alcançados na atenção aos riscos, colocados em ordem de 

prioridade são:  i) o risco de Compliance e reputação; ii) o risco estratégico relacionado à 

continuidade e o crescimento da empresa e; iii) os riscos ESG e cibernéticos.  Os riscos de 

interesse do passado eram quase inexistentes. 

Os resultados para o GRC foram promissores, caracterizados pela implementação de uma 

estrutura de governança adequada, capaz de garantir independência, relevância e os 

investimentos para área (vice-presidência que responde ao CA). A metodologia e a ferramenta 

de GRC foram definidas, e estavam em fase de disseminação entre as unidades operacionais.   
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Por outro lado, o processo teve início em 2018 e ainda está ancorado na competência de algumas 

lideranças, além disto o processo de apetite de riscos ainda não estava no radar do GRC.  

No caso da EC, foi possível observar a influência preponderante da Estrutura de Alocação da 

Atenção na transformação do GRC.  Foi interessante observar que apesar das excepcionais 

qualidades dos conselheiros, não identificamos nenhuma preferência pessoal com impacto 

direto no GRC.  

Maturidade da gestão de riscos de acordo com Oliva (2016) pode ser classificada como 

Estruturado, de acordo com as características listadas na Tabela 7. Já existia um conhecimento 

relevante por parte do CA e dos gestores sobre a importância do GRC. A importância do GRC 

era focalizada pelo CA para toda a organização. A estrutura de gestão de riscos estava presente 

e com ferramentas e treinamentos para garantir a disseminação da prática nas unidades 

operacionais. 

4.4. Caso D 

A empresa D (ED) é uma companhia financeira de capital aberto e controle pulverizado a mais 

de 10 anos, suas ações são negociadas no segmento do Novo Mercado da B3. Como companhia 

financeira, a ED tem grande familiaridade com a gestão de riscos financeiros (que são a base 

do seu negócio, o risco operacional também era muito relevante na ED.  A ED era empresa 

autorizada a funcionar e supervisionada pela CVM e pelo Banco Central. A ED foi liderada 

muitos anos por um CEO de personalidade marcante, responsável pelo crescimento da 

companhia nos últimos 10 anos. O atual CEO chegou em 2017. Foram entrevistados, um 

membro do CA, um membro do CAU e o gestor de conformidade e riscos 

 

Características dos entrevistados 

O membro do CA é administrador de empresas com larga experiência no setor financeiro. Ao 

longo de sua carreira compôs a diretoria de diversas empresas e era membro do CA a mais de 

3 anos. O membro do CAU trabalhou na área de regulação bancária e está no CAU a 2 ( dois) 
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anos. O gestor da área de riscos tem formação em finanças e controladoria e está na ED a mais 

de 10 anos. Ele trabalhou anteriormente nas grandes empresas de auditoria    

Crenças Pessoais  

O membro do CA acreditava que a gestão de riscos era uma das funções primordiais do 

conselho.  O Conselho deveria estar atento ao ambiente externo e traçar cenários para a 

companhia, seria importante ao CA ter compreensão dos riscos mais relevantes da empresa e 

fazer o acompanhamento periódico através da matriz de riscos. Por outro lado, o CA deveria 

ter a compreensão que ter risco zero pode tornar o negócio inviável em termos de lucratividade. 

Alguns riscos seriam indissociáveis do negócio e muitas vezes seria necessário se conviver com 

eles.  Daí a importância de o CA estabelecer o apetite de riscos da companhia. O CA deve ser 

diligente quando se tratar de riscos de alto impacto e baixa probabilidade. Estes riscos muitas 

vezes, são desconhecidos e por isto seria muito difícil mitigá-los, restando para a companhia 

acionar planos de contenção no caso de sua ocorrência.  

ED Membro do CA:  

“A gestão e o acompanhamento de risco era uma das funções mais importantes do CA. 

Uma das funções do conselho é definir o apetite de riscos.” 

O caráter complexo da gestão de riscos foi apontado por todos os entrevistados. Para o gestor 

de riscos a complexidade na implantação do GRC seria decorrente da necessidade da mudança 

cultural, quando o gestor percebesse que a gestão de risco melhorava a sua tomada de decisão.  

ED Gestor de Riscos: 

“O mais difícil era fazer com que as pessoas entendam o que significa gestão de risco. 

Gestão de risco ajuda o gestor na sua tomada de decisão. Esse era o grande conceito da 

mudança que eu acho que talvez a gente tenha vivenciado ele aqui dentro da ED, era 

um processo que demora, não era um processo simples, porque ele depende de uma 

mudança cultural.” 
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Dependendo do tamanho ou complexidade da empresa seria importante ter 2 (dois) comitês 

discutindo riscos, um mais voltado para o GRC e outro direcionado para a auditoria e as 

demonstrações financeiras.   

O membro do CA acreditava que o conselho de administração precisa ser cuidadoso no 

estabelecimento de metas para não levar os executivos a correrem riscos excessivos.  

ED Membro do CA: 

“O conselho pode se tornar complacente com os executivos e não calibrar os incentivos 

corretamente. Você precisa gerar incentivos adequados  que evitem que o management 

corra riscos excessivos para obter retorno de curto prazo, daí a importância de ter metas 

e remunerações de longo prazo.”  

 

Influências Internas 

A ED utilizava um sistema inteligente de incentivos para estimular às áreas operacionais a 

atingir os objetivos de risco. Ao invés de condicionar a remuneração variável à ausência de 

riscos de alta criticidade individualmente, preferiram adotar metas de risco à nível corporativo 

para então condicionar o montante da remuneração variável, ao atingimento destas metas. Desta 

forma evitariam atritos entre o GRC e a área de riscos e criariam um ambiente mais cooperativo 

na gestão de riscos. Na visão dos entrevistados era importante ter incentivos adequados e deixar 

às punições apenas para casos extremos, a fim de evitar a cultura do medo. 

ED gestor do GRC:  

“(...) Qual foi a abordagem que a gente utilizou aqui dentro da ED? A gente colocou 

nas metas corporativas de toda a companhia os níveis de disponibilidades associados à 

nossa tolerância (...) a gente tem um trash holder aqui. Se eu ficar abaixo dos X pontos 

percentuais, e se eu não atingir a minha meta, automaticamente eu não cumpri o meu 

risco, a minha tolerância ao risco corporativo, automaticamente, o meu benefício para 

os profissionais, vai ser diminuído no seu pagamento da remuneração variável. Então 

essa, talvez, foram as amarrações que nós fizemos. E por que a gente fez isso? Porque 
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a gente tem que entender dentro da companhia que a principal área de gestão de riscos 

na companhia, é a primeira linha de defesa.” 

Há 3 anos a ED decidiu criar uma segunda linha de defesa (GRC) em sua plenitude, onde o 

GRC passou a ser uma diretoria com reporte para o CEO, status compatível com as áreas de 

negócio, isto facilitou a incorporação da cultura de riscos na companhia.  

O Comitê de risco era também um grande influenciador do GRC, na medida em que suas 

recomendações eram, em geral, acatadas pelo CA.  

ED Membro do CA: 

“o CA normalmente acaba acatando as recomendações e delegando um pouco as 

responsabilidades para o comitê de risco.” 

A definição do apetite de riscos pelo CA constituiu uma influência significativa para o GRC. O 

conhecimento do apetite de riscos fez com que a organização direcionasse seus recursos para 

os riscos que ultrapassavam este apetite de riscos. Alguns projetos anteriormente aprovados 

com a justificativa de redução de riscos não passavam mais por este crivo. Foi necessário se 

comprovar que o risco residual estava acima do apetite, para que o projeto fosse considerado 

relevante para o GRC. Desta forma, pôde-se otimizar os recursos. A atuação do conselho 

também foi fundamental para traçar cenários macroeconômicos e provocar os executivos e o 

GRC a fazerem uma análise mais aprofundada dos riscos estratégicos da ED. 

ED Membro do CA: 

“Além disto o próprio conselho pode fazer uma provocação para o comitê ou a diretoria 

e eles podem voltar ao conselho para relatar. Um exemplo são as comunicações sobre 

cenários macro, eleições, situação macroeconômicas, movimentos da concorrência e 

como estes podem impactar o conselho, são provocações mais gerais.” 

Outra influência importante para o processo de governança da ED foi a saída do CEO que 

comandou a companhia nos últimos 10 anos e foi responsável pela transformação da empresa. 

De alguma forma, este CEO havia se tornado “o dono do negócio”, a companhia tinha muito 

da sua personalidade.  
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ED membro do CAU: 

“(...) ele (ex-CEO), e a ED então tinha muito dele. Então digamos, esse processo depois 

da saída do CEO foi até um processo aí de... institucionalização maior, com uma 

governança mais transparente e mais independente” 

Influências Externas 

Dentre os fatores externos que influenciaram a gestão de riscos na ED podemos destacar, por 

ordem de importância: i) a regulação do mercado de capitais; ii) o crescimento do mercado e a 

chegada de competidores; iii) os eventos de ataques cibernético e vazamento de dados e; iv) a 

pandemia e os riscos ESG.   

Por operar em um mercado regulado e desempenhar um papel relevante era compreensível a 

preocupação do CA com as normas regulatórias e as interações com os reguladores. A ED tinha 

seus riscos acompanhados de perto pelos reguladores, pois incidentes de risco podem gerar 

consequências relevantes no mercado financeiro e de capitais.  

A influência da regulação foi considerada como fator determinante para o aculturamento de 

riscos dentro do mercado financeiro. A regulação agiria como uma quarta linha de defesa.  Os 

segmentos de listagem da B3 têm efeito semelhante para as empresas listadas, agindo como 

incentivadores da governança e da gestão de riscos nas companhias.  Este fato é corroborado 

pela literatura pesquisada de mecanismos externos de governança (Bueno at el., 2018)   

ED gestor de riscos: 

“o mercado financeiro e o mercado de capitais, dessa forma que queira colocar, ele tem 

um nível de governança com relação aí a aculturamento de riscos diferenciado. E eu 

não digo isso porque ele se aprimorou, acho que muito mais porque claramente ele é 

um mercado regulado.” 

O crescimento do mercado e as altas margens tem atraído a atenção de competidores, em 

especial, competidores estrangeiros, constituindo uma grande preocupação do CA quanto a 

competitividade da empresa. O crescimento dos volumes tem levado a ED a redimensionar 

constantemente sua capacidade de processamento. A ED fez um benchmark com instituições 
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semelhantes, para entender como eles gerenciavam seus riscos e promoviam a mudança de 

cultura, este esforço trouxe vários elementos interessantes que serão citados no item de 

metodologia.   Outra preocupação crescente foram os eventos de invasões e vazamento de dados 

ocorridos com grandes empresas. 

ED membro do CAU: 

“(...) vazamento de dados da Serasa, que não sei quantos CPFs aí, 200 milhões de CPFs 

saíram e vazaram, não sei o quê e tal. Então isso aí também não está bem contado essa 

história ainda, mas isso pode destruir uma empresa como a Serasa. Então imagine, a ED 

(...). Então isso é relevante, então esse é um risco grande. (...) e Lei Geral de Proteção 

de Dados também, e que são riscos mais... mais digamos assim, evidentes no momento, 

e que exigem uma preocupação maior.” 

A preocupação com o risco macroeconômico gerado pela instabilidade política também 

influencia as tomadas de decisões. 

ED membro do CA:  

“Um exemplo claro é o risco o macroeconômico. A gente tem um risco exógeno. A 

gente não controla o risco macro e nem a política do Brasil, mas elas afetam o nosso 

business sob o ponto de vista de volatilidade, sob ponto de vista de volume, sob ponto 

de vista de receita.” 

 

 

Fluxos de Comunicação 

O CA se reunia uma vez por mês, os comitês de assessoramento se reuniam uma semana antes 

e traziam seu reporte ao CA.  Em algumas reuniões do CA, eram levados assuntos para a 

deliberação, em outras era feito somente um reporte. As reuniões do CA eram longas , além da 

participação dos conselheiros  participavam  também os diretores e vice-presidentes.  O diretor 

do GRC apresentava trimestralmente o relatório de incidentes e o mapa de riscos.  

ED Gestor de riscos: 
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“(...) a gente emite dois relatórios anuais e isso é discutido com o Conselho de 

Administração. Além de a gente ter dois relatórios de controles internos. Então de uma 

forma geral, todo trimestre eu falo com o Conselho sobre evolução de riscos na 

companhia. Seja pelo relatório de controles internos, que eu vou mensurar as exceções 

identificadas, seja pelo relatório de risco que eu estou olhando para frente, o que era que 

aquelas exceções me possibilitam mensurar o risco para frente.” 

Os materiais apresentados no Comitê de Riscos e no CA eram preparados pela área de riscos.  

Duas vezes por ano eram analisadas solicitações de alteração no apetite de riscos, encaminhadas 

pelos executivos com o apoio da área de riscos. Anualmente, a declaração de apetite de riscos 

era revista pelo CA. O mapa de riscos era revisto trimestralmente, a cada publicação de 

relatórios. 

ED membro de CA: 

“Irá depender da gravidade do fato, algumas situações podem ser direcionadas a 

diretoria, ao CEO ou ao comitê ou conselho.  Existe uma comunicação natural, 

hierarquizada e organizada de acordo com a relevância do fato.” 

Eram levados os 20 (vinte) riscos considerados mais relevantes para o CA, no que era chamado 

de relatório top down. A quantidade de vinte, seria um limite do que era possível se discutir 

dentro do CA, quando um risco deixa de ser relevante ele passa a ser controlado em um relatório 

botton up.  Além da comunicação com o CA, a área de gestão de riscos precisa preparar 

relatórios periódicos para os reguladores. 

ED gestor de riscos: 

“E todo mês, a gente discute com o comitê interno nosso de risco, que aí são só a parte 

interna da companhia, os grandes eventos, como é que eles estão se materializando. E a 

cada 45 dias a gente discute com o comitê de risco do Conselho, quais são as evoluções 

que nós vimos. E a cada 6 meses, a gente pega essas quatro últimas reuniões e fechamos 

um relatório para divulgar ele para o nosso regulador.” 

A Estrutura  



130 

 

   

 

A estrutura de Comitês que assessoram o conselho da ED era marcada pela divisão entre o 

Comitê de Auditoria e o Comitê de Riscos. Não existia uma subordinação entre eles e ambos 

examinavam as demonstrações financeiras.  

ED membro do CA: 

“As empresas mais maduras e mais complexas normalmente têm esta separação entre o 

comitê de auditoria e o comitê de riscos. (...). O comitê de auditoria já tem uma carga 

de trabalho muito pesada.” 

Esta separação seria interessante para que o comitê de riscos pudesse se concentrar mais nas 

questões relacionadas aos riscos, matriz de riscos, apetite de riscos e no cumprimento das 

normas regulatórias. Tanto o Comitê de Auditoria quanto o Comitê de Riscos eram coordenados 

por Conselheiros de Administração.  

A área de GRC era responsável por riscos, controles internos e Compliance, tinha status de 

diretoria e respondia ao CEO, enquanto a área de auditoria interna era independente e respondia 

diretamente ao Comitê de Auditoria.  

ED gestor de riscos: 

“3ª linha de defesa, que a gente chama aqui: a nossa auditoria interna. Claramente em 

um papel bem definido, com reporte exclusivo para o comitê de auditoria, fora da 

administração, completamente em uma linha total de independência.” 

Metodologia 

A metodologia adotada tinha como base as três linhas de defesa, a adoção do mapa de riscos no 

que se assemelha as recomendações do Coso (2004).   

A ED considerava duas visões de riscos, os riscos macro que afetam toda a companhia e estão 

no radar do conselho (lista de riscos top down) e os riscos mais operacionais que eram chamados 

de lista de riscos bottow up. A área de riscos fazia a conciliação entre estas listas sendo que 

alguns riscos botton up frequentavam a lista top down e vice-versa. Esta divisão foi interessante 

para evitar que os fóruns de discussão de risco perdessem o foco. O CA ficaria mais concentrado 
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em questões estratégicas da companhia, enquanto os comitês das áreas operacionais, ao 

aprimoramento do sistema de controles internos.  

ED gestor de riscos: 

“Qual era a melhor abordagem? Uma abordagem top down? Ou uma abordagem botton 

up? As duas são boas! Para propósitos distintos. Não adianta tentar falar com o conselho 

de administração com abordagem botton up, porque você vai levar muitos problemas 

operacionais que acontecem no dia a dia, que têm a sua mensuração de risco específica, 

mas que você só vai dar um grande volume de dados para o Conselho e talvez você não 

vai ter a informação. Ao mesmo tempo, você vai lá, dá uma abordagem top down, para 

uma área operacional, talvez ele nem entenda muito bem quais são esses grandes 

assuntos que tem que discutir, mas com o Conselho você tem que falar esses grandes 

temas.” 

Os riscos bottow up vinham do mapeamento de processos e do controle de incidentes 

operacionais, enquanto os riscos tops down eram capturados anualmente através de entrevistas 

com o sênior management, com os membros do CA ou pela pesquisa junto a institutos e grandes 

consultorias sobre os temas emergentes no universo de riscos.   

Outro aspecto interessante, foi o desenho da matriz de risco, optou-se por uma matriz simples 

de probabilidade versus impacto 4 versus 4, o objetivo foi se evitar a coluna do meio, que em 

geral era a preferida dos gestores.  

ED gestor de riscos: 

“porque se... eu já tive uma matriz 3 por 3, eu já tive uma matriz 5 por 5. E o quê que 

acontecia? Quando a pessoa ficava na dúvida, coluna do meio. E aí a coluna do meio 

você não conseguia medir: “Está bom, ou está ruim? Está bom ou está ruim? Tem que 

ter um plano de ação?” 

Os níveis eram extremo, alto, moderado e baixo tanto para a probabilidade quanto para o 

impacto.  A melhoria no ambiente de controles agiria como redutora da probabilidade, enquanto 

o impacto seria algo mais estável e só era alterado com a implementação de grandes projetos.  

A ED trabalhava com o conceito de impacto plausível, que considera o impacto residual após 

a adoção das contingências disponíveis.  
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Os riscos eram apresentados mensalmente para o comitê executivo em um dashboard de risco 

que considerava um sistema de faróis, vermelho, amarelo e verde. Os riscos com sinal vermelho 

eram objeto de encaminhamento para o CA, juntamente com uma explicação dos executivos 

sobre as ações adotadas. A criticidade do risco era sempre comparada com o apetite de riscos, 

um risco que estivesse dentro do intervalo do apetite de riscos era considerado verde ou 

amarelo. Isto se aplicaria, por exemplo, a riscos resilientes onde os planos de ação adicionais 

têm baixa eficácia.    

ED Gestor de Riscos: 

“E a gente sempre quando fala de impacto, a gente fala de impacto plausível, não de 

impacto inerente. Porque o impacto inerente, tudo era risco alto! Tudo era risco alto! 

Qual o impacto plausível? Tem? Pode?   

(...) Sim, porque às vezes o plano de ação não consegue resolver completamente o 

problema da probabilidade”, e mais, ele está em um apetite que a gente quer. A gente 

não precisa fazer mais nada com ele. Se ele estivesse fora do apetite, provavelmente o 

nosso plano de ação seria muito mais severo.”  

A ED utilizava um sistema integrado na gestão de riscos, tratava-se de uma ferramenta moderna 

capaz de considerar os riscos top down, bottow up, os registros do sistema de controles internos, 

os pontos de auditoria e as questões regulatórias, além das correlações entre os riscos.   

Os fatores de riscos eram classificados em endógenos e exógenos, sendo que se detinha mais 

controle sobre os riscos endógenos e menos sobre os exógenos, alguns riscos tem a contribuição 

de ambos os fatores.  

O apetite de riscos também definiria a urgência na adoção dos planos de ação. Por definição, a 

companhia não poderia ter nenhum risco fora do apetite, para o qual não havia um plano de 

ação capaz de enquadrá-lo ao apetite, no prazo de 1 ano.  

 

 

Visão Passada dos Riscos 
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Todos os entrevistados mencionaram o risco operacional, como a grande preocupação do 

passado. A área de riscos na ED tinha mais de 10 (dez) anos e no início existia um grande 

desconhecimento dos processos e dos riscos associados, de forma que qualquer incidente 

elevava a criticidade do risco e existiam muitos riscos altos. Estes riscos geravam uma entropia 

e desviavam atenção do CA. Com a passagem do tempo, a companhia observava que estes 

riscos não se materializavam o que provocou uma reavaliação no nível de criticidade dos 

mesmos.  

ED Gestor de Riscos:  

“a gente começa uma gestão de risco, (...) qualquer problema, ele acaba sendo 

exponencial. Isso gera um grau de desgaste muito grande, porque às vezes você está 

falando de um risco potencial e não de um risco residual. Existe uma diferença, assim, 

muito grande, e que essa diferença que gera uma entropia incrível com a administração, 

porque às vezes você fica um tempo incrível discutindo uma coisa que potencialmente 

pode acontecer.” 

O amadurecimento da gestão de riscos teve início em 2013, que foi o ano em que a área de 

GRC tornou-se uma diretoria independente. Nesta época, a maior batalha travada pela área foi 

de criar uma cultura de riscos, de explicar o que uma área de riscos faz, que não era a mesma 

coisa que a Auditoria faz e que, também não era uma inspetoria.  

ED Gestor de Riscos: 

“(...) existe uma diferença muito grande entre o que a área de risco acha que ela faz, o 

quê que a primeira linha de defesa acredita o que você faz. E quando você não consegue 

separar na sua argumentação o que faz a área de risco e o que faz a auditoria, a área de 

risco acaba não fazendo nada, porque a área de auditoria, ela já é muito mais 

fundamentada, as pessoas já entendem muito bem o que é uma auditoria. E se não 

explicar muito bem o que faz uma área de risco, o cara acha que a área de risco faz 

auditoria. Então essa foi talvez a nossa grande batalha que a gente teve aqui nos 

primeiros – vamos dizer assim – 2-3 anos da área.” 

A ED passou por uma fusão, na época havia uma preocupação com os riscos operacionais 

decorrentes da integração dos processos, do risco de se perder talentos pelo choque cultural, do 
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risco de não se aproveitar as sinergias e do risco operacional gerado pela ansiedade das pessoas 

com possíveis desligamentos.  

Riscos em 2021 

Em 2021, a atenção do CA e do GRC estava voltada para os seguintes riscos, em ordem de 

importância: i) os riscos estratégicos; ii) os riscos operacionais iii) os riscos reputacionais e de 

Compliance; e iv) os riscos ESG.  

A preocupação com os riscos estratégicos foi mencionada por todos os participantes em especial 

pelo fato de a ED ter uma posição hegemônica em alguns mercados de margem elevada. Era 

dado como certo que surgiriam concorrentes. 

ED membro do CA: 

“O risco estratégico era algo também que está no mapa porque existe, digamos assim, 

um esforço regulatório não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, de alguma forma 

estimular a competição nos mercados.” 

No âmbito estratégico também estava o risco político e macroeconômico, a ED se preocupou 

em diversificar suas fontes de receita para ficar menos susceptível a conjunturas negativas.   

O risco operacional foi, e sempre seria relevante na medida em que a ED depende que sistemas 

e processos operem corretamente para atender seus parceiros e a regulação.  A concorrência por 

mão de obra especializada, especialmente na área de sistema, era muito grande e existia o risco 

de não manter ou não se conseguir contratar mão de obra especializada. A empresa optou por 

blindar certas áreas para evitar a fuga de talentos.  

ED gestor de riscos: 

“(..) Então como é que a gente mantém essas pessoas motivadas, alinhadas com o 

objetivo da companhia, um pouco blindadas no mercado? Como é  que eu contrato? E 

mantenho? E retenho? Então esse era um risco estratégico que a gente também 

considera.” 
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Dentre os riscos operacionais, outro risco que ganhou importância foi o risco de segurança 

cibernética. Um ataque de hacker, por ativismo ou questões financeiras, poderia provocar uma 

interrupção de serviços, um travamento dos sistemas com reflexos importantes inclusive sob o 

ponto de vista reputacional.  

ED gestor de riscos: 

“(...) os riscos operacionais que são eventos críticos, é realmente um problema de cyber 

security, é  um problema de capacidade, é  um problema de integridade e disponibilidade 

dos sistemas. Esses são riscos operacionais muito grandes, que eles fazem parte da nossa 

matriz e fazem parte da nossa mensuração.” 

O risco reputacional foi considerado muito relevante, toda companhia financeira vive de manter 

a confiança de seus clientes em seus serviços. O mercado da ED havia se ampliado, o que 

ampliaria também a repercussão de potenciais falhas.  A ED desenvolveu um mecanismo 

interessante de medir o risco reputacional considerando a sua exposição na mídia.  

ED gestor de riscos: 

“(...) e tem o pilar de imagem, para a gente conseguir definir. E a gente deixa claramente 

qual foi a metodologia que a gente queria. Então quando eu falo de extremo, era o 

extremo no pior cenário de um risco de imagem. Por exemplo, qual seria o extremo de 

um risco de imagem para a gente? é alguma coisa que tenha acontecido com a ED, que 

tenha manchado o nome da ED a nível internacional, então isso era um risco extremo 

para a gente.” 

O risco ESG estava relacionado ao risco reputacional, ainda que a ED não operasse em 

mercados sensíveis ao tema ambiental, existiam as questões de consumo de energia, diversidade 

e a questão social que preocupavam o CA.  

Finalmente, destacamos o risco de compliance, em uma companhia que depende de uma 

autorização dos reguladores para funcionar, era primordial fazer um acompanhamento 

constante do desenvolvimento de novas normas, de questões de auditoria e dos julgamentos do 

regulador. Em suma, era necessário não apenas manter a confiança dos reguladores assim como 

desenvolver um ambiente de parceria e cooperação.   
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Visão de Futuro  

Quando falamos sobre a preocupação do CA quanto aos riscos futuros da ED destacamos, em 

ordem de importância: i) o risco estratégico decorrente do aumento na concorrência; ii) os riscos 

cibernéticos; e iii) o risco ESG e de imagem.  

O mercado estava se internacionalizando e existia a concorrência com os empresas 

internacionais. Neste sentido a ED se preocupava em atender bem seus clientes  

ED gestor de riscos: 

“Então eu acho que o nosso maior risco aqui é a gente não atender bem os nossos 

clientes e a gente não conseguir fazer negócio. Então acho que (...) mas ele já está 

mapeado hoje, acho que ele vai ser nos próximos 5 anos, talvez ele esteja maior, porque 

se o mercado for maior, ele é mais propício à concorrência. Então, tende a ser maior no 

futuro.” 

Além disto com o crescimento do mercado e do volume de processamentos, o CA precisaria 

ser cuidadoso no planejamento dos investimentos, a fim de  manter a companhia competitiva, 

mas preparada para o futuro 

ED membro do CA: 

 “risco de permitir o crescimento do negócio, através da evolução da capacidade de 

planejamento.” 

O risco cibernético era percebido pelos participantes como uma preocupação crescente, cada 

vez mais os hackers têm se especializado, o que torna o investimento em segurança uma corrida 

de “gato e rato”. 

ED membro do CA:  

“No futuro, acho que, os estes dois riscos que falei devem ficar por muito tempo, não 

vejo recuo no cyber e na competição com uma política de preço adequada e um bom 

atendimento ao cliente, além de cada vez mais você ter pessoas com más intenções, é 

uma corrida de gato e rato.” 
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Como toda grande companhia no mercado era importante estar atento as questões ESG, fazer 

uma gestão cuidadosa, medir o impacto ambiental da ED, adotar ações para buscar a equidade 

de oportunidades e a igualdade de gêneros.   

ED membro do CA: 

“Uma política social de governança e ambiental é uma demanda crescente da sociedade 

e deve ser uma preocupação crescente do conselho e isto se traduz em riscos, se você 

não fizer uma gestão adequada, você pode ter problemas legais relevantes.” 

Progressos do GRC 

O GRC estava em desenvolvimento na organização desde 2013, neste período a ED obteve 

progressos significativos. A ED mapeou todos os seus processos operacionais relevantes, 

mensurou os riscos e fez atualizações anuais.  

ED gestor de riscos  

“Eu não estou dizendo que eles não eram um problema, eles eram. Mas talvez não 

naquela magnitude que a gente imaginava colocar ali. Isso a gente aprendeu muito sob 

o ponto de vista operacional, para claramente o quê que significa uma mensuração de 

um risco operacional.” 

Em seu processo de gestão de riscos, o GRC entrevistava o sênior management sobre como 

eles enxergavam os macros riscos da ED, em ciclos anuais. Além disto, foi feita uma pesquisa 

junto a consultorias e organismos internacionais voltados para o tema, sobre os principais riscos 

que preocupavam as empresas. A empresa tinha procedimentos para gestão de crises, que 

haviam sido testados com sucesso durante a pandemia.  

ED gestor de riscos: 

“E aí vai todo um processo de construção, que a gente teve que pensar muito aqui dentro 

da companhia, como era que funciona esse processo de construção? Quais são os 

grandes riscos? Se a gente for falar de risco, pô, temos muito. Aí a gente definiu uma 

metodologia, na nossa visão, o primeiro trabalho que a gente fez é, o risco era algum 

advento adverso que não lhe permite alcançar o seu objetivo. E baseado em vários 

fatores.” 
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Para desenvolver sua metodologia, a ED efetuou um benchmarking sobre as melhores práticas 

de gestão de riscos em companhias semelhantes. A metodologia adotada pôde ser testada 

durante os ciclos anuais até que se alcançasse um ponto de equilíbrio, um exemplo foi o 

desenvolvimento dos mapas de risco. Foram testados mapas com 3 (três) quadrantes de 

criticidade para o impacto e a probabilidade e posteriormente de 5 (cinco) quadrantes de 

criticidade para o impacto e a probabilidade.  Observou-se que os mapas com números ímpares, 

levavam os gestores a escolherem o quadrante ao meio, onde os riscos não eram nem altos nem 

baixos. Optou-se ao final por um mapa de 16 quadrantes, onde os gestores teriam que opinar 

sobre a criticidade ou não daqueles riscos.  A ED trabalhava com dois mapas de riscos, um com 

os riscos mais relevantes que estão sob a atenção do CA (top down) e outro com os riscos mais 

operacionais (botton up), sendo que alguns riscos poderiam transitar de um relatório para outro 

conforme a sua criticidade.    

ED gestor de riscos: 

“Então dentro da companhia a gente adotou as duas abordagens. A gente tem todos os 

processos da companhia hoje mapeados, todos os processos, sob o ponto de vista 

operacional, mapeado o seu risco, os seus fatores e toda a estrutura de controles internos. 

E a gente faz avaliação desses processos com base na sua criticidade anualmente. E a 

gente tem também o que a gente chama do relatório top down. Alguns dos riscos críticos 

operacionais frequentam o relatório top down, mas nem todos. E no relatório top down, 

a gente tem outros riscos além dos riscos operacionais. Eu tenho o risco estratégico, eu 

tenho o risco financeiro e eu tenho o risco de não cumprimento das normas, os 

regulamentos que são desvios de Compliance”  

A empresa utilizou com sucesso fóruns periódicos e ferramentas para desenvolver a cultura de 

riscos entre os colaboradores.  

ED gestor de riscos: 

“E a gente tinha um fórum de discussão de 1 hora. Que as pessoas iam ali e falavam 

sobre aquilo que estava incomodando. Não precisava falar de risco, falava das coisas 

que estavam incomodando. A gente ia fazer a tradução para o risco. Esse elemento fez 

com que a gente tivesse uma mudança de cultura, (...) as pessoas iam lá e contavam 

especificamente aquilo que estava incomodando e a cultura começou a vir.” 
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O sistema de incentivos financeiros também foi calibrado para se colocar as áreas de negócio 

como os primeiros responsáveis pela gestão de riscos.  

Foram desenvolvidos treinamentos sobre as linhas de defesa e sobre a metodologia de gestão 

de riscos incluindo um trabalho de autodeclaração para os riscos operacionais, onde todo o 

colaborador era questionado sobre eventuais riscos de sua área que não foram mapeados.  

ED gestor de riscos: 

“Sempre digo que o processo de gestão de risco não é fazer uma política. (...) O mais 

difícil era fazer com que as pessoas entendam o que significa gestão de risco. Gestão de 

risco ajuda o gestor na sua tomada de decisão. Esse era o grande conceito da mudança 

que eu acho que talvez a gente tenha vivenciado ele aqui dentro da ED e é um processo 

que demora, não é um processo simples, porque ele depende de uma mudança cultural.” 

Os riscos eram monitorados constantemente através de indicadores e reportados mensalmente 

para CEO e trimestralmente para o Comitê de Riscos e o CA.    

ED gestor de riscos: 

“Para cada um desses riscos, nós criamos os indicadores e demos exatamente qual era 

a minha margem de tolerância para cada um deles. Porque tangibilizar aquilo que estava 

qualitativo naquilo que seria um pouco mais quantitativo. E esse mapa de cores e papeis 

é o que a gente leva em todas as reuniões do Conselho, todas as reuniões do Conselho 

tem esse mapa, a gente é guiado por ele.”  

O Trabalho de construção do apetite de riscos foi desenvolvido em 2018 e envolveu mais de 1 

(um) ano de reuniões e pesquisas. Foi desenvolvida uma escala de quatro categorias para definir 

a propensão ao risco, isto permitiu que a ED admitisse alguns riscos em processos de inovação.  

ED gestor de riscos: 

“E aí a gente conversou com o Conselho bastante, e aí essa foi a grande... a gente fez 

praticamente 1 ano de discussão com o Conselho de Administração, para a gente 

conseguir chegar no nosso apetite. Então isso pegou os riscos corporativos e a gente 

definiu categorias, grandes assuntos, e como é que dessas categorias, a gente definiu 

apetite? E a gente fez de novo para simplificar. Uma escala de 4 números, 1 você era 
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completamente propenso ao risco, você está disposto a fazer e está disposto a perder. E 

4, você está avesso, completamente avesso (...)” 

“Com os projetos especificamente, inovação especificamente? foi o que a gente 

considera talvez estar aqui nessa ponta de propenso. E aí vem sempre a pergunta (...) 

será que a gente não deveria ser intolerável?”, olha, por conceito, talvez sim. Na prática, 

não dá. Porque se eu for intolerável, significa que eu não mudo. E se eu não mudar, eu 

não avanço com meu business. Então eu estou disposto a correr um pedaço de risco, 

tem que mensurar qual é ele, mas eu estou disposto(..)”.  

 

Quais fatores afetam a alocação da atenção dos conselhos de administração aos riscos da 

organização e suas implicações?  

O Conselho de Administração da ED alocava a sua atenção aos riscos conforme as propostas 

de mapa de risco e apetite de riscos desenvolvidas pela área de GRC e previamente discutidas 

nos Comitês de Risco e Auditoria.  Os riscos sob o foco da atenção do conselho eram: i) o risco 

estratégico; ii) risco operacional, iii) risco de Compliance e reputacional e iii) o risco 

cibernético.  Os fluxos de comunicação decorrentes da metodologia e da estrutura proviam o 

conselho de informações compreensivas sobre o GRC dentro da companhia, permitindo uma 

tomada de decisão superior.  A análise da conjuntura externa, proviam “ar fresco” para manter 

a estrutura de GRC atualizada e a empresa atenta às alterações no macroambiente externo. 

Enquanto olhar do regulador contribuía para estimular a disciplina e o monitoramento 

constante.  

O GRC estava bem desenvolvido na ED, na medida em que a área de riscos havia identificado, 

mensurado e fazia o monitoramento dos riscos da organização. A adoção de dois olhares 

(relatório top down e botton up) permitiu o engajamento e o aculturamento dos diversos 

públicos internos.  Por outro lado, a organização era permeável aos acontecimentos externos e 

privilegiava a análise de tendências que tem impacto especificamente em seu negócio.  

Os conselheiros demonstravam conhecer os conceitos de gestão de riscos e os grandes riscos 

da ED. Eles demonstravam confiança no processo desenvolvido pelo GRC e direcionavam a 

sua atenção aos riscos relevantes. Não foram observadas evidências de que crenças ou 
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características particulares dos participantes tenham influenciado a gestão de riscos, sendo 

preponderante a influência exercida pelos processos organizacionais.  

Este sistema se retroalimenta sendo que quanto mais ciclos são experimentados maiores são as 

implicações para o desenvolvimento do GRC. Um exemplo observado foi a comparação entre 

o amadurecimento do processo de apetite de riscos e o processo de monitoramento. O processo 

de apetite de riscos era algo mais recente e, de acordo com os entrevistados, iria necessitar de 

mais alguns ciclos para se tornar maduro.  

O grande risco de uma empresa como a ED era a entropia, a empresa pode se tornar muito 

confiante em seus processos e desprezar as influências externas. O GRC da ED fazia um bom 

trabalho neste sentido buscando o intercâmbio de informações com o mercado e com 

reguladores.   

A Maturidade da gestão de riscos de acordo com Oliva (2016) pode ser classificada como 

Sistemático, de acordo com as características listadas na Tabela 7.  A empresa possuía o GRC 

implementado de forma consistente, transparente e organizada. Pode estar apoiada por 

consultores externos e apresentam a análise do ambiente externo de negócios na dinâmica da 

empresa. 

 ANÁLISE INTERCASOS  

Nesta seção iremos abordar as diferenças e semelhanças entre os casos, em cada um dos 

constructos de interesse. 

5.1. Foco da atenção  

Em todas as empresas os membros do CA eram graduados ou tinham especializações em 

finanças; alguns são engenheiros, mas todos tiveram formação e experiência na área financeira. 

Os membros do CA das empresas ocuparam postos de CEO, diretoria ou vice-presidência. Dois 

dos quatro membros são especialistas no negócio da empresa e os outros dois foram CEO, ou 

presidentes de organismos internacionais. Todos tinham mais de 30 anos de experiência 

profissional.  



142 

 

   

 

Os membros do CAU e os gestores de riscos tiveram experiência nas grandes empresas de 

auditoria externa. No caso da EA, os membros do CAU não eram conselheiros, talvez por não 

haver uma exigência legal. No caso das demais empresas o coordenador do CAU era sempre 

um conselheiro de administração, onde participam também outros conselheiros e profissionais 

independentes. No caso da EB, entrevistamos um membro especialista do CAU que tinha sido 

coordenador do CAU no passado e passou para membro especialista pela exigência das normas 

do Novo Mercado. No caso da EC, o membro do CAU e do CA eram conselheiros 

independentes, no caso da ED, o membro do CAU era profissional independente, não 

conselheiro.  

Observamos uma diferença na influência do CAU sobre os demais órgãos quando o CAU era 

coordenado ou tinha a participação de Conselheiros de Administração. Esta diferença será 

destacada no decorrer desta análise.   

Quanto as crenças pessoais sobre as responsabilidades do CA e do CAU os entrevistados 

carregavam muitas inclinações decorrentes de suas experiências passadas. Alguns estavam em 

estruturas que contrastavam com suas experiências anteriores e agiam como elemento de 

mudança.  No caso da EA, o membro do CA e o gestor do GRC relataram diversas experiências 

do passado que moldaram suas crenças na governança, na disciplina de Compliance e mesmo 

no foco em alguns riscos (intolerância quanto a acidentes com vítimas fatais) e sobre os quais 

eles buscavam implementar controles na companhia.  

Na EB, o membro do CA e do CAU relataram a responsabilidade dos órgãos de governança na 

mudança de cultura da companhia, em especial no início do processo de GRC.  O CA deveria 

promover o mapeamento inicial dos riscos e prover a organização dos recursos corretos. Outra 

crença apresentada na EB estaria relacionada aos soft skills. O membro do CAU disse: “essas 

coisas (mudança na gestão de riscos) acontecem quando você tem a pessoa certa no momento 

certo” 

No caso das empresas C e D, as crenças sobre o papel do CA, CAU e GRC enfatizavam questões 

processuais tais como questionar os executivos por meio de perguntas que privilegiem o 

processo de decisão (membro do CAU da EC). Estar atento ao ambiente externo e traçar 
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cenários, além do dever de diligência,  quando da ocorrência de eventos de risco desconhecidos 

(membro do CA do Caso D). 

A necessidade do apoio da alta administração, do tone at the top foi relatado por todos os 

entrevistados de alguma forma, na EC, o membro do CAU expressou a necessidade de o CA 

verbalizar a todo momento e nas reuniões com os executivos a importância da gestão de riscos. 

“Os riscos vêm antes dos resultados.”  

As preferências pessoais relatadas pelos participantes da EC, acerca do papel do CA e do CAU, 

estavam claramente influenciadas pela experiência da empresa na operação lava-jato. Uma 

situação extrema, onde os conselheiros tiveram dúvidas sobre a continuidade do negócio, tornou 

a gestão de riscos e Compliance algo vital para o CA.  

No caso da empresa D, as crenças pessoais sobre o papel dos órgãos da administração voltaram-

se para a tradução do cenário externo e o compartilhamento de aprendizados, sugerindo o 

conforto  de quem estava confiante com a estrutura de gestão de riscos da empresa 

 

5.2. Atenção Situacional  

Influências Internas 

A influência interna de maior relevância estava relacionada com a troca de executivos e 

conselheiros. No caso da EA os participantes relataram a mudança ocorrida a partir da entrada 

do novo membro do CA e do novo CEO. No caso da EB, ficou claro que sem a chegada do 

novo conselheiro não teria ocorrido a mudança de patamar na gestão de riscos. Na EC, haviam 

sido substituídos 80% da liderança após as denúncias da lava-jato. Mesmo no caso da ED, em 

que as influências são mais discretas, foi relatado pelo membro do CAU, como a saída do EX-

CEO trouxe mais institucionalização e transparência para a governança da empresa. A literatura 

nos diz que CEO fortes podem não ser benéficos para o desenvolvimento da governança e por 

consequência do GRC (Silveira, 2015).  
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A segunda influência interna mais relevante foram os incentivos para mudança de cultura e para 

a gestão de riscos. Os incentivos financeiros com reflexo no bônus dos executivos haviam sido 

adotados pelo menos na EA, EC e ED. Os acontecimentos do passado (história) das empresas 

pareceram com bastante peso, vide a influência das perdas financeiras na EA, da operação lava-

jato na EC, da regulação ado foco em ESG na EB. 

Pela análise da influência exercida pelos órgãos internos de governança percebeu-se que o CA 

tem uma influência decisiva no início do processo de GRC. Sendo ele responsável pela 

destinação dos recursos e pela mensagem (tone at the top) transmitida para a organização. Esta 

influência, contudo, é contrabalançada à medida que o CAU e a área de GRC ganham dinâmicas 

próprias.   

Influências Externas 

A influência externa mais relevante para os entrevistados foi a regulação. A necessidade de se 

adequar às regulações foi lembrada por todas as empresas. No caso da EA, onde as exigências 

regulatórias são menores, foi verbalizado pelo membro do CAU, que a maioria das “empresas” 

havia avançado na governança para ter acesso ao mercado de capitais (ações e dívidas).  No 

caso da EB, EC e ED, a regulação foi lembrada como pontapé inicial para o desenvolvimento 

da gestão de riscos. A influência da regulação na ED esteve presente desde o nascimento da 

empresa (mercado financeiro) e foi citada como o fator preponderante para a estrutura de GRC 

existir há mais de 10 anos. No caso da EB e EC, havia a obrigatoriedade de aderência às normas 

mais avançadas de governança (Novo Mercado). A opção pela aderência aos seguimentos 

especiais de listagem da B3 demonstrou o poder dos investidores, do mercado e de demais 

partes interessadas no esforço de governança para a geração de valor para a empresa.  

Os grandes incidentes de risco ocorridos no mercado ou com a empresa constituíram a segunda 

influência mais relevante. A pandemia de Covid 19 foi citada por todas as empresas, como 

motivador da formação do comitê de crises e do aumento na frequência de comunicação com o 

CA. O desastre de Brumadinho foi mais citado pelas empresas fabris como a EA e EB. Os 

eventos vividos pela EC durante a operação lava-jato foram lembrados como responsáveis pelo 

senso de urgência no progresso do GRC. Os eventos de vazamento de dados foram citados por 

todas as empresas e como tendo reflexo no aumento dos investimentos em tecnologia.  O 
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membro do conselho da EB mencionou a preocupação com o risco adicionado pelos 

fornecedores. E no caso da EC e da ED, foram mencionados o risco político e os efeitos do 

crescimento do mercado e da concorrência sobre a capacidade de planejamento da empresa.  

Em resumo, este tópico deixou claro a preponderância de dois mecanismos externos de 

governança – a regulação e o mercado para controle coorporativo – como fatores de forte 

influência para o desenvolvimento da gestão de riscos nas empresas pesquisadas. A importância 

dos fatores externos de governança está descrita no item 2.3.2. Na pesquisa bibliográfica 

desenvolvida por Bueno at al. (2018), a influência da regulação e do mercado para controle 

coorporativo está presente em grande parte dos estudos sobre governança nos últimos 10 anos.  

A tabela 17 e 18 resumem as características das empresas estudadas sob a perspectiva do Foco 

de Atenção e da Atenção Situacional.
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Tabela 17: Dimensão do Foco de Atenção por empresas 

  EA EB EC ED 

1.1.1 

EXPERIENCIA 

PROFISSIONAL/ 

FORMAÇÃO 

a) Ex CEO 

b) Formação e experiencia em 

finanças 

c) Experiencia no mercado 

financeiro 

d) Experiencia em Auditoria 

independente (membro do CAU).                 

a) Experiencia de formação em 

finanças; 

b) Experiencia no mercado 

financeiro; 

c) Gestor de riscos tem experiência 

em auditoria independente.  

a) Formação e experiencia em 

finanças; 

b) Experiencia no mercado 

financeiro;  

c) Experiencia em auditoria interna; 

d) Experiencia em auditoria externa 

(membro do CAU). 

a) Ex- CEO; 

b) Formação e experiencia em 

finanças 

b) Experiencia em regulação 

bancária;  

c) Experiencia em auditoria 

independente ( gestor de riscos). 

1.1.2 CARGOS / 

PAPEIS 

a) Membro do CA é conselheiro 

independente; 

b) Membro do CAU é profissional 

especialista, não há conselheiros 

no CAU 

c) Gestor de Riscos é diretor e 

responde ao CEO 

a) Membro do CA é conselheiro 

independente; 

b) Membro do CAU é profissional 

especialista, mas o CAU é liderado 

por conselheiro independente. 

c) Gestor de Riscos é diretor e 

responde ao CEO.  

a) Membros do CA e do CAU são 

conselheiros independente; 

b) Gestor de riscos responde ao VP 

de riscos/integridade, que reporta ao 

CA.  

a) Membro do CA é conselheiro 

independente; 

b) Membro do CAU é profissional 

especialista, mas o CAU é liderado 

por conselheiro independente. 

c) Gestor de Riscos é diretor e 

responde ao CEO.  
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  EA EB EC ED 

1.2 CRENÇAS 

PESSOAIS 

a) Importância da disciplina de 

compliance /riscos e governança; 

b) Destaque para riscos 

específicos como acidentes e/ou 

que envolvam vidas humanas; 

c) Importante modernizar a gestão 

e ter dirigentes comprometidos 

com o GRC. 

c) Agir como elemento de 

mudança na organização; 

d) Meta de risco com impacto na 

remuneração devem ser 

estabelecidas para os executivos. 

a) Órgãos de governança como 

indutores da cultura de riscos; 

b) Importância dos soft skills para 

sensibilizar o CA e as áreas 

operacionais;  

c) Mapeamento inicial de riscos 

deve ser executado por empresa 

independente (consultoria); 

d) Importante modernizar a gestão 

da empresa, ter executivos 

comprometidos com o GRC 

a) Importância da vocalização 

constante do apoio da CA ao 

GRC/Compliance tone at the top; 

b) Importância do CAU fazer as 

provocações certas aos executivos, 

para verificar se avaliaram os riscos;  

c)  CA/CAU devem  deixar claro que 

riscos vem antes dos resultados; 

d) Importância de modernizar a 

gestão, ter executivos 

comprometidos com o GRC 

d) Empresas maiores e mais 

complexas devem ter um comitê de 

riscos além do CAU, dois olhares 

para os riscos 

a) Importância da estrutura das 3 

linhas de defesa; 

b) CA deve estar atento aos grandes 

riscos e à antecipação de possíveis 

cenários externos; 

c) Não é possível prever todos os 

riscos, CA deve ser diligente nos 

planos de contenção; 

d) Empresas maiores e mais 

complexas devem ter um comitê de 

riscos além do CAU, dois olhares 

para os riscos;  

e) Metas individuais de riscos podem 

ser contraproducentes 

Fonte: preparado pela própria autora com base nos casos 
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Tabela 18 –Dimensão da Atenção Situacional por empresa 

CÓDIGOS EA EB EC ED 

2.1 

INFLUÊNCIAS 

INTERNAS 

a) Contratação de um novo CEO e 

novo presidente do CA;  

b) Penalização na remuneração dos 

executivos;  

c) Influencia do CAU no GRC  é 

menor que a do CA; 

d) Mapeamento dos riscos realizado 

por consultoria externa 

a) Novo conselheiro comprometido 

com o GRC; 

b) troca da 70% da liderança da 

empresa, nos últimos 5 anos; 

c)  Mapeamento dos riscos por 

consultoria externa; 

d) CAU como principal 

influenciador do CA e ao área de 

GRC. 

a) substituição de 70% da liderança 

nos últimos 4 anos. 

b) Penalização na remuneração dos 

executivos; 

c) CA como protagonista na 

implementação do GRC e 

compliance ( tone at the top); 

d) CAU com membros experientes 

provoca executivos e atento ao 

cenário externo: 

d) Diagnostico de riscos e 

compliance realizado por 

consultoria externa. 

a) Segunda linha de defesa (GRC e 

compliance) como diretoria com 

reporte ao CEO; 

b) Reforço na governança após 

chegada de novo CEO; 

c) Sistema de metas de risco globais 

que impactam remuneração dos 

executivos; 

d) Ações de desenvolvimento da 

cultura de riscos;  

e) Processo de estabelecimento do 

apetite de riscos, levou a reflexão. 

2.2. 

INFLUÊNCIAS 

EXTERNAS 

a) Grandes eventos de risco 

operacional no macroambiente 

(Brumadinho); 

b) Covid aproximou CA das áreas e 

levou a criação do comitê de crises.  

c) Cumprimento da  regulação 

CVM/ mercado de capitais; 

b) Incidente de risco financeiro no 

passado, com perdas relevante. 

a) Cumprimento da regulação CVM 

e B3 (Novo Mercado); 

b) Covid aproximou CA das áreas e 

levou a criação do comitê de crises; 

c) Incidentes de riscos cibernéticos 

d) Grandes eventos de risco 

operacional (Brumadinho) e de risco 

em terceiros (Carrefour) 

a) Indiciamento da empresa durante 

a operação lava-jato 

b) Cumprimento da regulação CVM 

e B3 (Novo Mercado); 

c) Incidentes de riscos cibernéticos; 

d) Instabilidade política; e 

d) Covid 19 aproximou CA das 

áreas,  preocupação com a saúde dos 

funcionários das áreas e levou a 

criação do comitê de crises. 

a) Regulação do mercado 

financeiro; 

b) Desafios decorrentes do 

crescimento do mercado; 

c) Necessidade de manter 

competitividade ( concorrência) 

d) Incidentes de vazamentos de 

dados. 
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Fonte: preparado pela própria autora com base nos casos 

 

5.3. Fluxos de Comunicação 

Na Tabela 19 comparamos a periodicidade das comunicações entre os órgãos pesquisados (CA, 

CAU e GRC);  

Tabela 19:  Frequência de Comunicação entre CA, CAU e GRC 

Assunto /Comitê Frequência (# por ano) 

 
EA EB EC ED 

Reuniões do CA 
12 12 12 12 

CA discute riscos ou recebe 

reporte dos Comitês 
2 4 12 12 

O Mapa de riscos completo é 

apresentado ao CA 
1 2 2 2 

O CAU ou o CR discutem 

riscos ou Compliance 
4 4 12 12 

 

Os fluxos de comunicação pareceram ao mesmo tempo fatores e implicações do nível de 

desenvolvimento da governança de riscos. Sendo que, o fluxo de comunicação cresceu à medida 

que cresceu a maturidade de riscos e vice-versa. Podemos notar que as empresas com estruturas 

e processos de comunicação mais desenvolvidas discutiam os assuntos relacionados a riscos e 

compliance mensalmente, enquanto as demais discutiam riscos anualmente ou semestralmente. 

Os Comitês de Auditoria e Riscos haviam estabelecido um reporte mensal dos trabalhos para o 

CA e por isto tinham a necessidade de conversar mais frequentemente com a área de GRC.   
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Outro aspecto importante para entender a profundidade da discussão de riscos no CA foi a 

frequência com a qual o mapa de riscos é apresentado ao conselho. No caso da EA, isto ocorreria 

anualmente, mesmo que o gestor do GRC relatasse sua participação na maioria das reuniões do 

CA.  Ainda no caso da EA, o fato do CAU ter apenas 2 (duas) reuniões por ano com o CA e o 

GRC e demais executivos, terem oito reuniões por ano com o CA, pode explicar o sentimento 

de isolamento do CAU.  

É curioso observar que diversas empresas relataram a participação de todos os executivos na 

maioria das reuniões do CA.  

5.4. Estrutura da Alocação da Atenção 

Estrutura 

Existiam três tipos de estrutura de GRC entre as empresas pesquisadas. Na EA e EB, a estrutura 

de Riscos, Compliance e Auditoria Interna estavam sob a mesma gestão e respondiam ao CEO.  

A diferença era que a auditoria interna da EA era terceirizada. A EB relatou já ter vivido este 

estágio. Hoje a EB tem sua própria estrutura de Auditoria Interna.  

No caso da EC a estrutura de GRC + A também existia, na qual Riscos, Compliance, Controles 

Internos e Auditoria eram geridas por um mesmo vice-presidente que respondia ao Conselho 

de Administração.  

A estrutura do Comitê de Auditoria também variou bastante, enquanto na EA ele era formado 

por profissionais independentes sem ligação com a empresa, na EC e ED existiam dois comitês 

liderados por Conselheiros de Administração que dividiam a responsabilidade pela gestão de 

riscos (Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos). A EB ficava entre as duas estruturas, eles 

tinham um conselheiro responsável pela presidência do comitê, mas o membro especialista do 

CAU aparecia como um coordenador “na prática” inclusive no organograma, consultado no site 

da empresa (em setembro de 2021).  Na ED existia a segunda e terceira linha de defesas 

separadas exatamente no modelo descrito no item 2.1.2. Gestão integrada de riscos deste 

trabalho. O GRC (segunda linha) respondia ao CEO e a terceira linha tinha reporte exclusivo 

ao Comitê de Auditoria.  
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A estrutura do CA das empresas era semelhante para a EA, EB, EC e ED com conselheiros que 

representam grupo de controle e pelo menos dois conselheiros independentes. Na ED todos os 

conselheiros eram independentes ou representantes de partes interessadas.  

A estrutura dos órgãos voltados a gestão de riscos – comitês, GRC e Auditoria – reflete o grau 

de desenvolvimento do GRC em cada uma das empresas e as respectivas exigências 

regulatórias. Não foi possível atribuir algum diferencial na gestão de riscos decorrente da 

estrutura de controle acionário. Da mesma forma, o fato de uma empresa ter controle 

pulverizado ou ter controle familiar não pareceu ter relação com o desenvolvimento das do 

GRC.  

Metodologia 

A empresa que mais detalhou a sua metodologia de gestão de riscos foi a ED, que demonstrou 

que tinha uma metodologia bem implantada e compreendida pelos atores internos. Os relatórios 

de risco top down e botton up traduziam a abrangência da comunicação dos riscos para todos 

os níveis da organização. A utilização de dados do ambiente de controle e da plausibilidade das 

ocorrências são expedientes mais sofisticados e em geral, adotados por empresas que já 

revisaram algumas vezes o seu mapa inicial de riscos.  A ED era a única empresa que havia 

feito o trabalho de apetite de riscos conforme a definição adotada neste trabalho.   

As demais empresas tinham baixo conhecimento do processo de definição do apetite de riscos 

e estavam no primeiro ciclo de revisão de seus mapas de risco. Pela análise dos dados, a EC e 

a EA aparentemente sofrem maiores dificuldades na implantação ou detalhamento da 

metodologia, em especial pela sua complexidade de negócios e de geografias.  

Apenas duas empresas mencionaram a implantação de uma ferramenta automatizada para gerir 

de forma integrada os riscos: a EC e a ED. 

Foi, de certa forma, surpreendente, constatar que a gestão de riscos só foi implementada na EA, 

EB e EC após 2018. Em 2021, estas empresas estavam em seu primeiro ciclo de mapeamento 

de processos e revisão do mapa de riscos.  
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Os mesmos comentários aplicáveis à estrutura podem ser aplicados à metodologia: é inviável 

desenvolver uma metodologia e obter a compreensão da organização em um curto espaço de 

tempo. A metodologia, assim como as estruturas precisam ser postas a prova e adaptadas. Na 

tabela 20, apresentamos um quadro comparativo das empresas na dimensão da Estrutura da 

Alocação da Atenção.
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Tabela 20: Dimensão da Estrutura da Alocação da Atenção por empresa 

  EA EB EC ED 

ESTRUTURA 

a) CA tem 6 membros, 1 

independente; 

b)  CAU não tem conselheiros, 

formado por membros 

especialistas e gestores de 

empresas do grupo. 

c) Estrutura de GRC + 

Auditoria (auditoria interna 

terceirizada); e 

d) GRC reporta CEO e 

Auditoria Interna reporta ao 

CAU. 

a) CA tem 9 (nove) membros, 3 (três) 

independentes; 

 

b) CAU é liderado por conselheiro 

independente, tem 5 conselheiros e 1 

(um) membro especialista com grande 

influência na empresa; e 

 

c) GRC + A (auditoria interna) responde 

ao CEO e Auditoria ao CAU. 

a) CA tem 12 (doze) membros, 4 

(quatro) independentes; 

b) Tem 2 comitês para monitorar os 

riscos: CAU e CR; 

c) CAU e CR são liderados por 

conselheiro independente, tem 5 

membros, sendo 2 (dois) conselheiros 

e demais membros especialistas; 

d) GRC + A (auditoria interna) responde 

ao CEO e Auditoria \interna ao CAU. 

a) CA tem 11 (doze) membros, 4 (quatro) 

independentes; 

b) Tem 2 comitês para monitorar os riscos: 

CAU e CR; 

c) CAU e CR são liderados por 

conselheiro independentes e tem entre 4 

e 5 membros, o CAU tem 2 (dois) 

membros especialistas; 

d) GRC responde ao CEO; 

e) Auditoria Interna responde diretamente 

ao CAU (modelo das 3 linhas de 

defesa) 

METODOLOGIA 

a) COSO/ ISO com utilização 

da matriz de riscos; 

b) Macro riscos mapeados em 

2019;  

c) Necessidade de disseminação 

da matriz e detalhamento dos 

riscos nas unidades; 

a) COSO/ ISO com utilização da matriz 

de riscos; 

b) Macro riscos mapeados em 2018/2019, 

alguns processos já foram mapeados;  

c) Treinamento adequado aos diversos 

públicos internos 

d) Necessidade de disseminação da matriz 

e detalhamento dos riscos nas 

unidades; 

a) COSO/ ISO com utilização da matriz 

de riscos; 

b) Macro riscos mapeados em 

2018/2019;  

c) Necessidade de disseminação da 

matriz e detalhamento dos riscos nas 

unidades /grupo; 

d) Implementado o conceito de dono de 

riscos (Diretor) que deve se certificar 

do tratamento; 

e) Sistema de GRC em implementação. 

a) COSO/ ISO com utilização da 2 (duas) 

matriz de riscos; 

b) Riscos são mapeados a mais de 10 anos, 

devido a supervisão bancária; 

c) Matriz top-down (CA) e Botton up 

(áreas operacionais) ; 

d)  Sistema de GRC 

  

Maturidade do GRC é contingente 

a caminho de estruturada (Oliva, 

2016 

Maturidade do GRC é estruturada (Oliva, 

2016) 

Maturidade do GRC é estruturada (Olivia, 

2016) 

Maturidade do GRC é avançada (Oliva, 

2016) 

Fonte: preparado pela própria autora 
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5.5. Resultados  

Na tabela 21, apresentamos um quadro comparativo das empresas nas dimensões estudas: 

Tabela 21:  Riscos sob a Atenção do CA e Resultados no GRC 

Dimensões / Empresas EA EB EC ED 

PASSADO 

4.1 RISCOS 
a) Financeiro; 

b) Operacional 
a) Operacional  

a) Operacional; 

b) Financeiro; 
a) Operacional; 

4.2 GRC 
a) Riscos e controles internos 

respondiam para controladoria 

a) Descrença na auditoria, não 

havia GRC 
s) Compliance insipiente 

a) Responsabilização dos 

executivos;  

b) implantação do modelo das 3 

linhas de defesa) 

2020 / 2021 

4.3 RISCOS 

a) ESG-meio-ambiente; 

b) Operacionais (grandes incidentes)  

c) Estratégicos; 

d) Reputação e compliance; 

e) Cibernéticos 

a) Cibernético; 

b) ESG; 

c) Compliance / reputacional 

a) Compliance; 

b) Estratégico; 

c) ESG; 

d) Reputacional. 

a) Estratégicos; 

b) Cibernéticos; 

c) Operacionais: 

d) Compliance e Reputação; 

f) ESG 

4.4 GRC a) Estruturação do GRC +A, reporte 

CEO 

b) Mapeamento dos riscos.  

a) Estruturação do GRC +A, 

reporte CEO 

b) Mapeamento dos riscos; 

c) Melhoria da imagem do 

GRC+A 

a) Estruturação do GRC +A, 

reporte CEO 

b) Mapeamento dos riscos; 

c) Responsabilização dos 

executivos  

Definição do Apetite de Riscos 

FUTURO 

4.5. RISCOS 
a) Estratégicos; 

b) ESG - Meio ambiente, 
a) Cibernético. 

a) Estratégicos; 

b) ESG - Diversidade / Meio 

ambiente. 

a) Estratégicos; 

b) Cibernéticos  

4.4. PROGRESSOS 

ALMEJADOS 
a) Maturidade no GRC. a) Maturidade do GRC. a) Maturidade do GRC. 

a) Maturidade do Apetite de 

Riscos. 

Fonte: preparado pela própria autora 
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Riscos Passados 

Todas as empresas relataram o foco nos riscos operacionais e nos riscos financeiros no passado. 

Algumas em decorrência da história da empresa, EA, enquanto outras sem um motivo aparente, 

no que parece refletir a antiga mentalidade de gestão de riscos, anterior ao ERM e à gestão 

integrada (Miller 1998) quando os riscos eram controlados no sistema de silos.  Outro fato 

revelado foi a descrença existente na capacidade da gestão de riscos adicionar valor à 

companhia.  No caso da EB, a gestão de riscos era compreendida como uma espécie de 

inspetoria. Na EA as discussões eram centradas em assuntos isolados e de menor abrangência. 

As empresas pesquisadas eram líderes nos seus segmentos de negócio e sua preocupação maior 

no passado era apenas: “produzir, produzir e produzir” (membro do CAU da EB).  As empresas, 

em geral, eram gerenciadas como uma grande família com a confiança depositada nos 

indivíduos, algo incompatível com uma “empresa grande” que precisa ter processos muito bem 

desenhados (membro do CAU da EC).  

Riscos em 2020 e 2021 

Os riscos cibernéticos, ESG, de Compliance/reputacionais, estratégicos e operacionais 

constituíam a maior preocupação das empresas. Todas as empresas fizeram investimentos em 

tecnologia e estruturas para minimizar o risco cibernético que aparece como algo urgente para 

ser enfrentado.  

O risco de Compliance / reputacional é muito relevante para a EC e ED. Este risco preocupa 

mais as empresas com contato direto com o público como a EC e ED. O risco ESG pôde ser 

dividido entre risco ambiental cujo foco de maior atenção estava na EA e EC, em decorrência 

do negócio destas empresas, que tem maior impacto no meio ambiente.  Na EB o risco 

ambiental estava bem equacionado, conforme relato do membro do CA, prevalecendo a 

preocupação com partes relacionadas. Os riscos de falta de diversidade e de igualdade de 

oportunidades foram mencionados pelas EB, EC como algo importante para se preocupar, mas 

não estavam no topo da lista.   

Os riscos estratégicos estavam no foco de todas as companhias, mas na EC e ED eles 

apareceram de forma mais assertiva. Isto poderia sugerir que seria necessário ter os riscos  mais 
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urgentes equacionados para, então direcionar a atenção aos riscos da manutenção e captação de 

novos negócios e da concorrência.  Neste caso, estamos falando de riscos estratégicos que 

impactam o negócio da empresa e não de riscos relacionados a projetos, o que está na agenda 

de todos os CA.   

Os riscos operacionais estavam merecendo muita atenção da EA e da ED por motivos 

diferentes. Na EA estão relacionados a questões fabris e de acidentes de trabalho. Enquanto na 

ED estão relacionados às questões tecnológicas de fraude e de planejamento do negócio.  Na 

ED o risco operacional era considerado estratégico e sempre deveria estar bem monitorado. A 

ED tinha o cuidado de definir quais riscos operacionais eram relevantes, evitando se perder em 

um emaranhado de questões para abrir espaço para à atenção a outros riscos.  

Em suma as empresas analisadas parecem alocar sua atenção aos riscos em uma escala que vai 

dos riscos operacionais e financeiros até os riscos estratégicos endógenos e exógenos 

relacionados ao planejamento e a concorrência. Foi possível observar que nas empresas onde 

as estruturas de GRC e governança estavam menos desenvolvidas, havia mais preocupação com 

riscos operacionais enquanto nas empresas com estruturas mais maduras, os riscos estratégicos 

mereciam maior atenção. Os participantes do trabalho tinham, em geral, a mesma percepção 

sobre os riscos. Apenas no caso da EA, pode-se notar uma discrepância maior na visão dos 

entrevistados sobre os riscos mais relevantes para a empresas.  

Riscos Futuros 

O maior anseio dos entrevistados para o futuro do GRC em suas empresas era ampliar ou 

amadurecer o processo, realizando novos ciclos de identificação, avaliação, monitoramento e 

reporte ou implementando a metodologia em suas unidades e controladas. Exceção feita à ED 

que demonstrou estar confortável com sua estrutura atual e gostaria de investir em pesquisas e 

metodologias de avaliação e monitoramento para riscos estratégicos, por exemplo.  

Em todas as empresas existia a percepção que os riscos cibernéticos e de ESG seriam os grandes 

riscos do futuro e percebia-se a necessidade de mobilização para enfrentá-los.  

Os progressos no GRC  
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O maior progresso alcançado pela EA, EB e EC foi a definição do mapa de risco e a implantação 

da área de riscos, por meio da contratação de consultores externos e pessoal especializado.   

A ED já estava com a estrutura ótima implementada e durante os últimos três anos aperfeiçoou 

sua metodologia e desenvolveu o processo de definição do apetite de riscos.  As demais 

empresas estavam em processo de mapeamento dos processos e caminhavam para o seu 

segundo ciclo de GRC.  

Observa-se que a cultura de riscos e as estruturas de GRC estavam mais desenvolvidas na EC, 

em comparação com a EA e EB. Na EA e na EB o processo de mudança cultural dentro do CA 

ainda estava em curso, capitaneadas por alguns membros, enquanto a EC já havia concluído 

este processo e estava preocupada em medir a penetração do Compliance dentro da companhia.  

Em suma os resultados obtidos por todas as empresas nos últimos três anos foram relevantes, 

mas a velocidade deste progresso é diferente, mesmo na comparação entre as empresas menos 

avançadas no processo: EA e EB. 

 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O estudo sugere que a Visão da Alocação da Atenção Corporativa (Ocasio, 1997) constituiu 

um sistema adequado para compreender o fenômeno da Alocação da Atenção do Conselho de 

Administração aos riscos da empresa.  Conforme a Ilustração 9, retirada do tópico 3. 

Ilustração 9: Esquema da Alocação da Atenção do Conselho de Administração.  
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Fonte: preparado pela autora com base em Ocasio (1997) 

A ABV propõe três princípios que permeiam o Sistema de Alocação da Atenção:  

a) O princípio do Foco de Atenção que associa o processo cognitivo da atenção ao 

comportamento do indivíduo 

Foi possível identificar que as crenças e características pessoais influenciavam em grande parte 

a atenção que os gestores destinavam a alguns riscos. Tal influência pode ser observada 

inclusive nos resultados alcançados no desenvolvimento do GRC, em especial nos casos A e B.  

Devemos ressaltar que a maioria das empresas passaram por uma modernização e substituição 

de seus executivos e que, sem este expediente, teria sido muito improvável que elas tivessem 

alcançado os mesmos resultados apresentados na seção anterior.  A renovação do quadro de 

administradores teve como componente principal a dimensão do indivíduo, mas também teve 

influência nos demais construtos da atenção situacional e das estruturas. A renovação agiu no 

foco da atenção trazendo novos administradores com vieses cognitivos e heurísticas diversas 

de seus antecessores, como uma forma de escapar de visões ultrapassadas. Sabemos que Ocasio 

(1997), baseou seu estudo no conceito da racionalidade limitada (Kahneman & Tversky, 1979). 

Ocasio previu que o excesso de atividades atribuídas aos gestores faz com que eles dependam 

de um número limitado de heurísticas para desempenharem suas funções. Tais heurísticas 

surgem de suas experiências profissionais e sobre elas ganham reforço (vieses da ancoragem, 

autoconveniência e informação).  

A análise das preferências pessoais através de entrevistas nos estudos de caso é limitada, pois 

os entrevistados ficam influenciados por tais vieses cognitivos e heurísticas para justificar suas 

preferências pessoais. Por exemplo:  a ancoragem e o viés da informação se fizeram presentes 

na fala dos entrevistados, que tenderam a reunir informações detalhadas de alguns riscos, ao 

invés de outros, como por exemplo: risco de acidentes de trabalho, ou atribuir maior 

importância a aspectos relacionados ao comitê de auditoria ou a área de auditoria em relação 

ao outras. Da mesma forma o viés de autoconveniência serve para justificar o comportamento 

do entrevistado, como por exemplo, no processo de avaliação das decisões dos executivos.  

Optamos por questioná-los sobre as crenças e preferências dos entrevistados antes de explorar 

as características da empresa, na tentativa de reduzir a influência dos vieses. Estávamos cientes 
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de que tais vieses são indissociáveis das pesquisas com o uso de entrevistas. Nossa análise das 

crenças pessoais parece ter servido, para demonstrar como as preferências dos participantes 

estaria conectada com o momento do desenvolvimento do GRC na empresa, com aquilo que 

estava incomodando os participantes e sobre o que pretendiam atuar como elemento de 

mudança.  

 

A análise das influências exercidas pelo princípio do foco de atenção nos resultados alcançados 

sugere que, na ausência de outros fatores tais, como o desenvolvimento das estruturas de 

alocação da atenção e a atenção situacional, as características pessoais e a história pessoal dos 

gestores moldarão o foco de atenção e terão influência sobre a alocação da atenção dos 

Conselheiros de Administração.  

 

A nível organizacional, Ocasio (1997) sugere que os processos culturais e institucionais nos 

vários níveis da organização fornecem ao decisor um repertório ou um “kit” de ferramentas 

com questões e respostas sobre as quais serão construídas as suas ações. De fato, observamos 

que tal “kit” estava presente em todas as empresas estudadas, mas para algumas empresas o 

“kit” não ofereceria este conjunto de questões e respostas, fazendo com que o indivíduo 

utilizassem “kits” advindos de suas experiências pregressas.   

 

Do ponto de vista, dos modelos utilizados pelos praticantes do GRC, as definições de cultura 

de riscos, desenvolvimento da consciência de riscos pelos administradores, e “o tone at the top” 

parecem artefatos prontos que desconsideram completamente os aspectos cognitivos dos 

tomadores de decisão.  

O GRC pressupõe que seus indivíduos conheçam seu apetite de riscos e tenham apetites de 

riscos comuns como uma construção uniforme, dissociada de sua complexidade (Power 2004).  

 

b) O princípio da Atenção Situacional, construído no nível da cognição social, que 

destaca a importância do contexto situacional para explicar o foco de atenção e o consequente 

comportamento dos tomadores de decisão.  
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A atenção situacional, subdividida em nosso estudo em influências internas e externas, esteve 

presente em todos os casos estudados. 

 Acontecimentos extremos ocorridos na própria empresa moldaram as estruturas e o 

comportamento dos agentes de governança. A constatação de que 3 das 4 empresas estudadas 

somente iniciaram o processo de GRC em 2019, após a edição do novo código brasileiro de 

governança (Instrução Normativa CVM n. 586/17) reforça ainda mais este aspecto das 

influências externas.  

Tais achados de pesquisa corroboram a literatura obtida no trabalho de Bueno at al. (2019) e 

Aguilera et al. (2015) sobre a importância dos mecanismos de controle para o desenvolvimento 

da governança.  O sistema legal consiste em uma série de estruturas utilizadas para o 

cumprimento da lei. São as regras das Bolsas de Valores, das Comissões de Valores 

Mobiliários, as normas sobre falência, incorporação, distribuição de dividendos, normas fiscais, 

demandas tão extensas que moldam a estrutura interna das empresas e o comportamento dos 

executivos (Bueno at al., 2018). 

O mesmo ocorre com o conceito de governança corporativa, como sistema normativo que inclui 

não somente o conjunto de normas, mas a ação dos agentes externos como a mídia e o mercado 

acionário que condicionam a ação dos diversos stakeholders, em busca do alinhamento de 

interesses e da proteção dos seus direitos (Coimbra, 2011).  

As influências oriundas do ambiente competitivo, da política e dos eventos de riscos devem 

merecer a atenção do conselho. Conforme mencionado pelo membro do CA da ED, uma das 

obrigações do CA é traçar cenários para o desempenho da companhia. O exercício de cenário é 

algo mais elaborado do que a preocupação instantânea sobre riscos específicos.  O exercício de 

cenários para a gestão de riscos corrobora a literatura segundo a qual os administradores 

deveriam ter atenção constante às mudanças no ambiente de negócios e ao desenvolvimento de 

“capacidades dinâmicas” (Teece, 2007) que permitam à organização manter suas atividades em 

permanente aderência ao contexto emergente dos negócios. 

Do ponto de vista interno, as influências mais significativas foram a troca de executivos e 

conselheiros, os eventos de risco materializados (história das empresas) e os incentivos para a 
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gestão de riscos atrelada à remuneração dos gestores.  Conforme já falamos no tópico anterior 

as alterações no quadro de administradores agiu também a nível da Atenção Situacional.  O 

caso da EB é o mais significativo, onde a entrada de um novo conselheiro “mudou a forma 

como as pessoas viam alguns assuntos” (membro do Comitê de Auditoria da EB).  Nos casos 

A, B e C foram substituídos entre 70 e 80 % dos gestores, todas as empresas tinham novos 

CEOs, mesmo a ED relatou tal benefício observado na troca do executivo principal. Os 

acontecimentos do passado, a história das empresas tais como as perdas financeiras na EA, os 

impactos da operação Lava-Jato na EC e o foco em ESG na EB  foram determinantes para 

ressaltar alguns riscos. Os incentivos para a mudança no comportamento dos indivíduos, quanto 

à gestão de riscos, com reflexo no bônus dos executivos haviam sido adotados pelo menos na 

EA, EC e ED.  

Neste ponto podemos dizer que não localizamos uma cultura organizacional “à priori” que 

pudesse ser benéfica à gestão de riscos. O termo “cultura” é extremamente mal utilizado pelos 

organismos de governança e gestão de riscos à medida que não é possível defini-lo ou obtê-lo, 

como um artefato, constituindo-se mais como um conjunto de processos e incentivos que 

mediam as preferências pessoais dos indivíduos (Power. 2004). A exceção do COSO ERM, 

todos os demais modelos propostos pelo COSO e ABNT, desprezam as influências, a história 

e mesmo a área de atuação das companhias e seu impacto na gestão de riscos.  Observe o caso 

da ED como empresa financeira onde o contexto já é mais favorável a gestão de riscos.  

Ocasio (1997) define a ação proposta para a Atenção Situacional através do mecanismo da 

incorporação do contexto: “As regras, recursos e relações sociais da organização contêm e são 

moldadas pelos contextos econômico, social e institucional”. Uma das tarefas mais difíceis da 

codificação deste trabalho foi separar as influências internas (atenção situacional) das estruturas 

e metodologias. Sendo que boa parte das cotações (trechos de entrevistas) podem ser atribuídos 

aos dois tipos de códigos, simultaneamente.  A separação se mostrou útil por trazer uma relação 

de causalidade e contexto de como as estruturas internas foram moldadas. Um exemplo seria o 

Comitê de risco e reputação na EC, influenciado pelo macro evento de riscos sofrido pela 

empresa.  Ou seja, as estruturas refletem o ambiente institucional, social e econômico da 

organização.  
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c) O princípio da Estrutura da Alocação da Atenção para explicar, no nível da 

organização, como a economia e as relações sociais das empresas regulam e direcionam a 

informação, os procedimentos e as interações dos agentes decisores, que constituem o contexto 

onde as decisões são tomadas. 

Foram adotados como construtos da Estrutura de Alocação da Atenção, os Fluxos de 

Comunicação, a Estrutura de Governança e a Metodologia. Apesar da simplificação, descrita 

no tópico 2.2.1 da proposta original de Ocasio (1997), este foco se mostrou adequado para 

sugerir um relacionamento entre a Estrutura de Alocação da Atenção e os resultados alcançados 

pelas empresas estudadas. Tais aspectos foram pouco estudados na bibliografia pesquisada e 

nos conceitos de gestão de riscos adotados por praticantes (COSO e “ISO”) e estudiosos como 

Gordon el. (2019) e Bromiley at al. (2015).  

 

A literatura sugere que bastaria o conselho de administração tomar a decisão de gerenciar de 

forma integrada os riscos, destinar recursos e comunicar à organização para que a prática, a 

estrutura e a cultura organizacional se ajustem em pouco tempo. Esta suposta relação de causa 

e efeito não foi observada nas empresas estudadas. Pelo contrário, nos quatro casos aqui 

examinados foram necessários muita comunicação, muitas ações, treinamentos, fóruns de 

discussão, estruturas adequadas e ciclos anuais para que progressos fossem alcançados. Uma 

iniciativa interessante foi a adoção dos fóruns de discussão na ED, onde a palavra riscos foi 

excluída e onde as pessoas eram convidadas apenas para “falar sobre aquilo o que estava 

incomodando”. Outro exemplo foi a menção do membro do comitê de auditoria sobre o 

“bumbo” do Compliance. Algo que toca continuamente para lembrar as pessoas de que a alta 

administração está comprometida com a proteção da empresa – O Compliance está acima dos 

resultados. 

 

Em 2017, O COSO ERM reconheceu a importância de se integrar a gestão de risco em todo 

processo de gestão da empresa, por meio de cinco componentes: cultura e governança; 

estratégia e objetivos organizacionais; performance; revisão e melhoria; informação 

comunicação e reporte. O mérito desta sistemática é propor um sistema indissociável da 

estrutura organizacional da empresa. Todavia o COSO (2017) não propõem um caminho que 
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poderia ser seguido pelas empresas para se alcançar tal objetivo. De fato, para se constituir 

como um guia, um framework, os modelos propostos pelo COSO precisam ser mais simples e 

mais universais, mas talvez, fosse o momento de olharmos a gestão de riscos no contexto 

organizacional (Mikes e Kaplan, 2014) e menos como um modelo ideal alvo de todas as 

empresas.  

A Gestão Estratégica de Riscos, descrita no tópico 2.1.4 parece mais adequada para explicar o 

desenvolvimento do GRC como um processo mais contingente do que um processo planejado. 

O caráter contingente decorre do entendimento de que planejamento estratégico, assim como o 

GRC, seria composto pelas decisões adotadas pela organização em reação a eventos externos 

ou internos que venham a se tornar estratégicas, difíceis de reversão e por consequência 

determinantes para o desempenho futuro da companhia (Andersen, 2015).  Um exemplo seria 

o formato do Comitê de Auditoria e a interlocução entre o Conselho de Administração, Comitê 

de Auditoria e o GRC na EA. A situação subótima não chamava a atenção dos participantes, 

mas poderia ser usada para explicar o atraso no desenvolvimento do GRC, quando comparado 

à EB, por exemplo.   

Os fluxos de comunicação apresentados na tabela 19 do tópico 5.3 apresentaram-se ao mesmo 

tempo como causa e efeito da atenção do conselho. Conforme Ocasio (1997), os tomadores de 

decisão irão refletir sobre aquilo que chega ao seu conhecimento, e tomarão decisões em cima 

das questões e respostas disponíveis na organização. As decisões tomadas com base em uma 

compreensão ampla das questões tendem a ser superiores àquelas tomadas por crenças dos 

decisores ou meramente por influências externas. A análise do caso D parece demonstrar que a 

Estrutura de Alocação da Atenção age para moderar as demais influências, no âmbito do 

indivíduo e no âmbito do contexto interno e externo, trazendo estabilidade, continuidade e foco 

para o GRC.  

Os fluxos de comunicação são tratados por praticantes e pelos organismos (IBGC, COSO, 

ABNT) como mais um dos processos dentro do ciclo de melhoria contínua do processo de 

riscos. Este estudo sugere que os fluxos de comunicação são bem mais relevantes do que 

avaliam os praticantes e merecem ser estudados de forma mais aprofundada.  
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Ocasio (1997, 2005) tem alertado para a importância dos fluxos de comunicação no 

comportamento organizacional, mas este aspecto ainda não pode ser encontrado nos estudos de 

autores dedicados ao tema do GRC. (Bromiley et al. 2015 e Power 2004).  

Finalmente, a ilustração 9: Esquema da alocação da atenção do Conselho de Administração.  

sumariza todo o exposto nesta Discussão, descrevendo como a relação causal estabelecida entre 

as ações ou decisões do conselho e os resultados alcançados na gestão de riscos, são 

influenciados e mediados por diversos fatores. Como influenciadores diretos das ações do CA 

estão: a cognição dos conselheiros e do grupo de conselheiros; as opções de questões e respostas 

à situação sob análise; assim como as diversas influências advindas do contexto interno e 

externo. Todas as ações demandadas pelo CA são desenvolvidas no contexto da organização, 

dos papeis e responsabilidades, das estruturas e processos que irão modificá-las e gerar o 

resultado.  Este relacionamento entre os constructos não é taxativo, mas a opção, que em nossa 

avaliação melhor se adequou ao objeto do estudo.  

Não bastasse toda esta gama de fatores, o estudo sugere haver uma relação biunívoca entre a 

estrutura de alocação da atenção e a própria atenção dos conselheiros. Se por um lado as ações 

dos conselheiros causam efeitos sobre como são distribuídos e moldados os papéis dentro da 

organização, por outro, os papeis e estruturas instalados determinam, quais assuntos são 

direcionados para à atenção do Conselho. Ou seja, o Conselho não tem como direcionar a sua 

ação aos assuntos mais relevantes para a gestão de riscos se tais assuntos não foram 

compreendidos e relatados pelas estruturas da organização.  Da mesma forma as demandas do 

CA podem ter efeito diferente do esperado se a organização não compreender e adequar suas 

estruturas para recebê-las.  

Neste estudo não foi possível observar qualquer influência da estrutura de controle acionário 

na atenção aos riscos, ressalva seja feita para o fato de que todas as empresas de origem familiar 

tinham estruturas de gestão profissionalizadas.  

 



165 

 

   

 

 CONCLUSÃO  

 O objetivo deste trabalho foi examinar os fatores e as implicações da Atenção do Conselho de 

Administração (CA) aos Riscos Corporativos.  

 O método utilizado nesta pesquisa envolveu as seguintes fases:  i) definição da pergunta de 

pesquisa; ii) proposição de constructos provisórios e definições, baseados na literatura; iii) 

seleção dos casos; iv) definição dos instrumentos e protocolos de coleta de dados; v) descrição 

e análise de cada caso e sugestão de resposta à pergunta de pesquisa; vi) análise comparativa 

ou análise intercasos, v) discussão e; vi) conclusão.  

Utilizamos como base teórica a Visão da Alocação da Atenção de Ocasio 1997, para 

desenvolver uma análise multinível (Andersson et al. 2014) da implementação do GRC entre 4 

(quatro) empresas estudadas. A metodologia escolhida de estudos de casos específicos mostrou-

se útil para compreender aspectos não explicados pela literatura ou pela prática dos organismos 

de governança e consultorias. Além das lições aprendidas de cada empresa, a comparação entre 

as companhias se mostrou riquíssima para traçar possíveis explicações de porque o GRC se 

desenvolve de forma mais consistente em uma companhia e não em outra, semelhante. Ou seja, 

porque as empresas alcançaram progressos diferentes no GRC se começaram na mesma época, 

com o emprego de recursos semelhantes e dentro do mesmo arcabouço regulatório. São 

diferenças sutis que só aparecem a partir da comparação entre as empresas. O resultado permite 

retirar lições que podem ser aplicadas em empresas semelhantes (Tufano 1996; Mikes 2009, 

Mikes 2011). 

Com os aspectos aprendidos na análise dos casos entendemos que o Esquema da Alocação da 

Atenção do Conselho de Administração (Ilustração 9), baseada no diagrama da Visão da 

Alocação da Atenção de Ocasio (1997), serviu satisfatoriamente para explicar os fatores e as 

implicações da atenção dos conselheiros aos riscos da organização.  

Ilustração 9: Esquema da alocação da atenção do Conselho de Administração.  
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O diagrama demonstra a relação causal entre as ações do CA e os resultados alcançados na 

gestão de riscos. Esta relação é permeada por fatores influenciadores tais como a cognição e a 

experiência dos conselheiros (Foco da Atenção), as influências externas e internas ( 

Atenção situacional) e a conexão com estrutura organizacional e os fluxos de comunicação 

(Estrutura da Alocação da Atenção). Este relacionamento entre os constructos não é taxativo, 

mas a opção, que em nossa avaliação melhor se adequou ao objeto de estudo.  

Nesta teia de relacionamentos é de se esperar que prescrições sobre a gestão de riscos descritas 

nos modelos padronizados utilizados por organismos e praticantes não sejam suficientes para 

desenvolver e avaliar a gestão de riscos em uma companhia. Uma análise multinível pode 

explicar melhor as diferenças entre os resultados alcançados no GRC pelas empresas (Mikes & 

Kaplan, 2014; Andersson at el., 2014) 

Respondendo à pergunta de pesquisa: 

Quais fatores afetam a alocação da atenção dos conselhos de administração aos riscos da 

organização e suas implicações?  

O estudo dos casos sugere que o CA aloca sua atenção aos riscos por uma combinação entre:  

i) as preferências pessoais dos  conselheiros mais influentes (Foco da Atenção); ii) os riscos 

relacionados com o histórico da empresa ou cuja influência esteja visivelmente presente no 

macroambiente (Atenção Situacional); iii) de acordo com a frequência e a qualidade das 

discussões sobre riscos no CA e da atribuição de responsabilidades, questões e respostas 
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proporcionadas pelas estruturas organizacionais aos Conselheiros (Estrutura da Alocação da 

Atenção).  

Observamos que empresas onde as Estruturas da Alocação da Atenção estão em fase de 

implantação, as influências externas e as preferências pessoais tendem a capturar a atenção dos 

integrantes do CA (casos A e B).   

À medida que a empresa desenvolve seus fluxos de comunicação e suas estruturas de 

governança, a atenção dos conselheiros é condicionada pelas dinâmicas da comunicação entre 

o Comitê de Auditoria / Riscos, o Conselho de Administração e a área de GRC, que passam a 

influenciar a atenção dos Conselheiros (Caso C e D).   

Durante esta trajetória alguns riscos são privilegiados em relação a outros, em um caminho que 

tem origem nos riscos operacionais e financeiros, passando pelos riscos de Compliance, ESG e 

reputacionais e alcançando uma compreensão maior dos riscos estratégicos de maneira 

integrada ao negócio das empresas.   

As análises sugerem que os mecanismos externos de governança (normas) foram cruciais para 

condicionar a atenção dos conselheiros assim como, experiências traumáticas vivenciadas pelas 

empresas envolvidas na operação Lava-Jato.  

Adicionalmente, em algumas situações, existe uma inércia corporativa e um conjunto de 

cognições dos gestores que só pode ser quebrada pela substituição de conselheiros e executivos 

(casos: A, B e C). 

Foi possível observar que o tone at the top é fundamental para a mudança de cultura da 

organização, mas não é suficiente, sendo necessário que ele produza efeitos práticos nas 

estruturas. O processo de convencimento só seria alcançado através do reforço constante da 

comunicação e da mudança nas estruturas da organização. 

Situações extremas de sobrevivência como a enfrentada pela EC, ajudam no convencimento do 

Conselho de Administração e da organização e poderia ser usada para explicar a diferença de 

velocidade na implementação do GRC, observadas entre a EC e a EB.  
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Foi possível também observar como a adoção do modelo das três linhas de defesa em sua 

plenitude com o reporte da área de GRC à alta administração e ao comitê de riscos, bem como 

a senioridade do executivo responsável, empoderam o GRC e favorecem a mudança da cultura.  

Outro aspecto interessante observado foi o efeito benéfico da separação do escopo do comitê 

de auditoria em dois comitês, o comitê de auditoria e o comitê de riscos. De fato, o comitê de 

auditoria tem uma rotina muito especifica relacionada a revisão das publicações, que deixa 

pouco tempo para a reflexão sobre os riscos da companhia.  Sobre a estrutura dos comitês 

também se demonstrou mais favorável que os comitês sejam liderados por conselheiros de 

administração, para que a interlocução com o conselho e a relevância do comitê seja compatível 

com a sua importância na estrutura de governança.  

Neste estudo não foi possível observar qualquer influência da estrutura de controle acionário 

na atenção aos riscos, ressalva seja feita para o fato de todas as empresas terem estruturas de 

gestão profissionalizadas, o que pode contrastar com alguns estudos de governança.  

A pesquisa sugere que em estruturas em que o GRC e o Comitê de Auditoria não têm acesso 

frequente ao Conselho, o GRC perde relevância e pode ter dificuldade de se estabelecer 

enquanto área independente.  

Os fluxos de comunicação sugerem ter uma relevância maior que a proposta pelo COSO, IBGC 

e pelos pesquisadores consultados para este trabalho.  A frequência e a qualidade das interações 

entre o Comitê de Auditoria e o GRC pareceu ser fundamental para condicionar a atenção do 

conselho de administração. Esta importância está em linha com o destaque atribuído ao fluxo 

de informação no direcionamento da atenção organizacional por Ocasio (1997).  

O estudo sugere que a gestão estratégica de riscos somente é alcançada nas estruturas mais 

maduras, nas quais o CA tem plena confiança no processo de GRC e pode direcionar sua 

atenção aos riscos estratégicos e aos riscos relevantes para a perpetuidade da companhia.  

Como contribuições desta pesquisa ressaltamos a compreensão do relacionamento entre os 

mecanismos que agem para direcionar a atenção do conselho de administração, a ilustração 9: 

Esquema da Alocação da Atenção do Conselho de Administração, sumariza esta relação, 

descrevendo como a relação causal estabelecida entre as ações do CA e os resultados alcançados 
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na gestão de riscos, são influenciados e mediados por fatores de diversos níveis. Não bastasse 

toda esta gama de fatores, o estudo sugere haver uma relação biunívoca entre a estrutura de 

alocação da atenção e a própria atenção dos conselheiros. Se por um lado as ações dos 

conselheiros causam efeitos sobre como são distribuídos e moldados os papéis e fluxos de 

informação dentro da organização, por outro, estes mesmos papeis, fluxos de comunicação e 

estruturas instalados determinam, quais assuntos, questões e respostas são direcionados para à 

atenção do Conselho. A compreensão desta relação biunívoca entre a atenção do conselho de 

administração e a organização, contrasta com a maioria das bibliografias sobre governança de 

riscos que atribuem à atuação do Conselho de Administração a responsabilidade sobre a forma 

como os riscos são gerenciados nas empresas.  

Na mesma linha, é necessário aceitar que o tone at the top tem uma influência limitada na 

estrutura organizacional, constituindo-se mais como uma carta de intenções. O Conselho de 

Administração não pode esperar que seus direcionamentos tenham o efeito desejado se, o 

contexto deste direcionamento não foi compreendido, vivenciado e relatado pelas estruturas da 

organização. 

O estudo traz contribuições para reguladores e autorreguladores, sobre o papel determinante 

dos mecanismos de governança externos para o desenvolvimento da gestão de riscos, sugerindo 

que tais agentes do mercado de capitais devem diminuir as opções de escolha (pratique ou 

explique) para serem mais didáticos de como as empresas devem estruturar e relatar a gestão 

de riscos.   

A pesquisa reforça ainda a parca bibliografia acadêmica sobre gestão de riscos no Brasil, assim 

como sobre a aplicação dos conceitos derivados do comportamento das organizações na 

explicação do desenvolvimento do GRC. O estudo insere-se na linha de pesquisas recente sobre 

a intercessão entre a gestão de riscos e a estratégia, sugerindo como a gestão estratégica de 

riscos pode se tornar de fundamental importância para as organizações.    

Os resultados deste estudo não podem ser generalizados para a maioria das empresas abertas 

do Brasil, devido a alguns fatores que limitam sua validade. O primeiro deles está́ associado ao 

próprio método escolhido, pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa não permite 

generalizações estatísticas embora haja a possibilidade de uma generalização analítica ou da 
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teoria.  Em especial o estudo de casos múltiplos, permitiria generalização de alguma teoria mais 

ampla (Yin, 2005), no caso de nosso estudo, o estabelecimento de um relacionamento entre os 

constructos ou temas estudados.  O segundo limitador é o número de entrevistas, foram dois 

conselheiros por companhia, que apesar da sólida experiência como gestores, CEO, 

conselheiros independentes e membros do comitê de auditoria, poderiam não representar, 

adequadamente o pensamento médio do conselho de administração sobre o assunto,  

O terceiro fator está associado aos vieses cognitivos heurísticas dos participantes, presentes em 

todas as pesquisas com o uso de entrevistas. Tais heurísticas surgem de suas experiências 

profissionais e sobre elas ganham reforço (vieses da ancoragem, autoconveniência e 

informação).  O viés da ancoragem e o viés da informação poderia levar aos entrevistados reunir 

informações detalhadas de alguns riscos, ao invés de outros. Da mesma forma o viés de 

autoconveniência serviria para justificar a ação do entrevistado na promoção ou não dos riscos. 

Os entrevistados podem ter manifestado opiniões baseadas em conceitos socialmente aceitos 

no meio empresarial tais como a notória importância atribuída a questões socioambientais. 

Entretanto a experiência e protagonismo dos entrevistados aliado à promessa de sigilo do 

conteúdo das entrevistas contribuíram para a qualidade dos dados da pesquisa. Durante o 

cruzamento dos dados, na análise intercasos, podemos colher aspectos entre um caso e outro 

que corroboram com a veracidade dos dados e mostram uma tendência.  

O quarto e importante fator a ser considerado é a experiência profissional da autora, que atua 

por vários anos em áreas de gestão de riscos, controles internos e Compliance, tendo participado 

de diversos projetos de implementação de GRC. Pelas experiências vividas, a autora pode ter 

influenciado a análise dos dados, a definição dos temas, o relacionamento entre os mesmos bem 

como as conclusões finais.  

Três aspectos merecem a atenção para futuras pesquisas. O primeiro é a influência decisiva 

exercida pelos fluxos de comunicação no desenvolvimento do GRC. A análise dos fluxos de 

comunicação internos são ainda, um assunto pouco estudado na área de estratégia e de gestão 

de riscos. A constatação da importância dos fluxos de comunicação como influenciadores da 

ação do Conselho de Administração e do comportamento da organização, sugerem que novos 

estudos seriam necessários.  
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O segundo seria o efeito provocado pela adoção das normas do Novo Mercado na gestão de 

riscos. Diversas empresas abriram capital nos últimos cinco anos no Novo Mercado e poucas 

parecem ter implantado a área de gestão de riscos e Compliance.  Estudos de caso longitudinais 

dos progressos de uma companhia, ou a avaliação do progresso de diversas companhias nos 

próximos anos, será um tema interessante para se compreender o alcance deste marco 

regulatório.  

O terceiro seria o efeito provocado pela implementação do GRC nos processos de gestão das 

empresas. O subconstructo “GRC como ferramenta de gestão” foi capturado em dezenas de 

cotações e extrapolou o escopo deste trabalho.  A maioria dos participantes do estudo sugeriram 

que a disciplina adquirida através da prática da gestão de riscos teve influências na melhoria 

das demais práticas de gestão da empresa.   
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APÊNDICE I 

DOCUMENTO: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

21/08/2020 

INFORMAÇÕES SOBRE A DISSERTAÇÃO   

O objetivo da pesquisa é investigar como as companhias têm desenvolvido seu entendimento, 

os fóruns e atividades de gestão de risco. Em especial buscamos entender qual tem sido a 

contribuição do conselho de administração neste tópico, frente aos diversos assuntos que 

concorrem pela atenção do conselheiro. Usaremos como embasamento teórico a perspectiva da 

Visão da Alocação da Atenção da Organização (Attention-based View) de E. Ocasio (1997, 

2005). 

PERGUNTA DE PESQUISA 

Como os conselhos de administração, os executivos e profissionais da área alocam a atenção 

aos riscos da organização e por quê? 

SIGILO E ÉTICA NA PESQUISA  

Sua participação na pesquisa é voluntária, sua recusa, desistência ou retirada de consentimento 

não acarretará prejuízo ou implicará em riscos ou prejuízos para a sua imagem e o estudo não 

implica em nenhum dispêndio financeiro de sua parte. A divulgação acontecerá somente de 

forma consolidada, sem qualquer identificação de indivíduos ou instituições participantes, os 

dados obtidos deste estudo serão utilizados para fins de publicações ou apresentações 

acadêmicas. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da FGV. Antes de 

concordar com a coleta de dados leia com atenção o Termo de Consentimento, que será 

apresentado pela pesquisadora antes da entrevista e indique sua concordância. 

QUESTIONÁRIO  

Serão entrevistadas pelo menos 3 pessoas na companhia: dois conselheiros de administração e 

um executivo ou profissional sênior da área de riscos, se possível, seria muito interessante 
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também ouvir a visão do CEO. As entrevistas deverão ser conduzidas por vídeo conferência e 

serão gravadas para serem transcritas. A transcrição será enviada ao entrevistado para sua 

aprovação.  

Questionário semiestruturado:  

1- Perguntas gerais sobre o entrevistado e o contexto da gestão de riscos na companhia: 

a. Por favor, me fale um pouco sobre você e a quanto tempo tem trabalhado com 

esta companhia e no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria? 

b. Qual é a sua visão sobre a gestão de riscos? 

 – Perguntas sobre a gestão de riscos na companhia, visões de passado, presente e futuro:  

a. No Conselho / Comitê, vocês falam frequentemente sobre riscos? Como o 

assunto chega para ser debatido? Tem algum setor /comitê que gerencia os riscos 

e se encarrega de trazer o assunto para o Conselho /Comitê? 

b. Que riscos normalmente são levados ao Conselho e por que eles são um assunto 

de Conselho? 

c. Como você tem visto a evolução das discussões sobre riscos nos últimos anos 3 

ou 5 anos?   

d. Como você acha que o gerenciamento de riscos deve evoluir na companhia nos 

próximos 5 anos? 

Obs.: Estas perguntas são apenas um guia para uma conversa sobre o assunto e poderão ser 

respondidas em sua totalidade ou parcialmente a critério do entrevistado, poderão ainda ser 

discutidos outros aspectos relacionados a gestão de riscos para uma melhor compreensão do 

objeto de estudo.
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APÊNDICE II 

 Exemplos de citações participantes por código de constructo e subcontructo.  

● 1.0 FOCO DA ATENÇÃO (PESSOAL) 

● 1.1. CARACTERISTICAS PESSOAIS   

1 EA_ Gestor do GRC: 

Lá eu trabalhei na Controladoria, fui Gerente de Controladoria - fui o Contador antes disso - eu 

tinha toda a área embaixo de mim, e como eu tinha feito Direito - eu concluí a faculdade de 

Direito em 2013 -, em 2016, eu acabei migrando para o GRC 

EA_Membro do CAU: 

Há 7 anos. No Grupo EA eu já estou há quase 10 anos. Como consultor, tá? A gente é suporte 

do conselheiro, não sou funcionário, não sou nada. Como background, a minha formação é em 

administração de empresas pela GV e também em Contábeis. Depois que eu me formei na GV, 

eu fiz Ciências Contábeis porque eu fiz carreira de auditoria. 

EA_Membro do CA: 

eu, que tenho paixão por auditoria - não me pergunte por que – (...), só pra você ter uma ideia -

, eu ficava feliz. E por que é que eu ficava feliz? Ninguém entendia. Porque me ajudava a ver e 

encontrar erros de alguns processos. Então, coisas bobas assim, tipo quem tinha acesso a 

determinadas senhas, como era feito o controle interno de pessoas. 

EB _Membro do CA: 

Então sempre trabalhei com as empresas, e tinha feito IPO de várias e aí eu comecei a trabalhar 

meio que de dentro, assim. Continuo fazendo análise, mas agora de dentro para fora, em vez de 

fora para dentro.  
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 EC Membro do CAU: 

eu sou engenheiro civil por formação, tenho uma pós-graduação em IT informática e tenho um 

mestrado em finanças pela PUC do Rio, todos pela PUC do Rio. 

ED Gestor de Riscos: 

Então eu cheguei aqui em 2010, e na época como diretor de auditoria. E fui convidado para 

criar a área de risco corporativo em 2013, então, na verdade, aí eu acabei depois migrando para 

a área de risco corporativo. Como ponto de vista educacional, eu sou formado em sistemas, eu 

tenho MBA em finanças, eu fiz no IBMEC no Rio e tenho mestrado em contabilidade e 

controladoria pela USP, e formei aqui lá na FEA com o professor Nelson como meu orientador. 

 CARGO 

EC Membro do CA e CR 

Então hoje eu sou conselheiro e também sou coordenador do Comitê de Risco e Reputação, e 

aí como o Comitê de Auditoria tem também por definição ficar com a área de risco, nós 

resolvemos faz o seguinte, é até uma dupla atenção ao risco na EC, e de vez em quando eu 

tenho reuniões conjuntas com o Comitê de Auditoria, justamente para ter certeza que está todo 

mundo na mesma página. 

ED membro de CA 

Dede 2019 tenho me dedicado somente aos conselhos, sendo conselheiro de 3 empresas: a (....) 

onde sou presidente do conselho, da (...) e da ED, onde sou coordenador do comitê de riscos e 

finanças já há 2 anos. 

EA_Membro do CAU: 

- Eu estou na EA há praticamente 7 anos como Coordenador do Comitê de Auditoria. Como eu 

tinha te falado, eu sou coordenador de várias empresas do Grupo. Na  EA, a gente entrou quando 

houve uma reorganização do grupo e essa área de gestão, de governança, saiu da holding, que, 
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e foi criada em cada um dos negócios, com o Conselho próprio em cada uma das empresas do 

grupo. 

. EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

EA_Membro do CA: 

Eu trabalho há 40 anos. Já tenho vasta experiência no setor na área financeira. Sempre trabalhei 

em bancos. Fui sócio do (...) até 2000 quando a gente vendeu o banco para o (....) . Continuei 

no (...)  por um período de tempo e depois encaminhei a minha carreira para a área de 

agronegócios. 

EB_Gestor do GRC:  

eu trabalhava na (...) entrei como trainee na área que na época chamava Risk Advisory que era 

área de risco de... quer dizer, hoje ela chama Risk Advisory, na minha época era Enterprise 

Risks Service, ERS. E aí então eu trabalhei na (...)  nessa área de riscos, lá no Rio, fiquei lá até 

sênior top, e aí quando um dia um ex-gerente da Deloitte, que foi trabalhar na (...), 

1.2. CRENÇA PESSOAIS 

EB- Membro do CAU:  

essas coisas acontecem quando você tem a pessoa certa no momento certo.  

EC Membro do CAU: 

E, obviamente, as empresas que têm os melhores gestores de riscos, normalmente você vai ver 

comitês de auditoria muito fortes, comitês de auditoria onde os membros têm experiência em 

gestão de risco e eles sabem exatamente os pontos que precisam ser aprimorados e os pontos 

que precisam de mais atenção e mais foco. Essa é uma correlação que eu não sei se faz parte da 

sua pesquisa, mas na minha experiência pessoal foi o que eu vi. 17:44 ¶ 57 in ED membro 

de CA.docx 
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Uma obrigação do conselho é estar conectado com o ambiente externo estar conectado e traçar 

cenários. 

EA_Membro do CAU: 

Mas aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, gestão de riscos ganhou uma relevância muito grande. 

E agora, com a crise do Covid que ninguém... se pegar os mapas de riscos das grandes empresas, 

nenhuma tinha cenário de pandemia. Pegou todo mundo de surpresa.   

EB _Membro do CA: 

Então assim, esse mapeamento profundo, eu acho que é um trabalho que toda empresa tem que 

fazer, porque não adianta, o Conselho não vai conseguir fazer, a auditoria externa não vai 

conseguir fazer. Cada um tem o seu papel e são outros, né?  

EC Membro do CAU: 

Uma companhia passa a ser grande, ela precisa de uma governança diferente, ela precisa de 

processos muito claros de gestão de riscos, ela precisa de programas de Compliance, ela muda 

em termos de complexidade. 

ED membro do CA: 

Acontece que, dependendo do porte da empresa o assunto pode ser muito complexo e por isto 

é necessário ter um comitê onde você pode concentrar pessoas com conhecimentos técnicos  e 

se aprofundar no assunto, além de ter mais tempo para discussão. 

● 1.5. CRENÇA - ESTRUTURA GRC 

EA_ Gestor do GRC: 

 A integração que se tem hoje entre GRC e Auditoria Interna, e que acaba gerando um ciclo 

virtuoso, é muito maior do que questionamento sobre independência. Como gerar, como fazer, 

isso daí pra mim é uma forma residual. Eu nunca tive problema de independência, sempre 

investiguei, sempre tratamos dos assuntos. Já teve demissão de Diretor em função dos trabalhos 
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que nós fizemos. Na (nome de empresa) nunca teve, mas na EA já ocorreu no ano passado. E 

foram algumas e não uma só. Então, de forma alguma eu vejo como um conflito.  

EB- Membro do CAU: 

Eu tenho uma experiência semelhante na (nome de empresa). É assim, como eu vi que deu certo 

na EB, eu já levei esse modelo para a (nome de empresa) também. Então a gente fez o quê? A 

preocupação era manter a auditoria interna independente, certo? Isso está em funcionamento 

tem 1 ano mais ou menos. Nós... agora no final de ano eu fiquei impressionada de ver o que se 

produziu, eu conversei com funcionários. E se você olhar tem muita sinergia entre controles 

internos, riscos e auditoria interna  

EC- Gestor do GRC:  

Então isso ajuda bastante a interação, porque o trabalho da área de gestão de riscos é um 

trabalho – como poderia dizer? – bastante especializado. Então, se a gente não tem o 

background de uma consultoria, é difícil saber qual que é a linha deles, a metodologia de 

atuação, enfim, então isso ajuda bastante, eu ter sido do outro lado (...) 

EC Membro do CA e CR: 

Não, a gente... assim, tem muito, essas empresas... o Novo Mercado, realmente ele não 

conseguiu garantir isso, o pessoal faz uma maquiagem ali, quando você vai ver o cara começou 

a colocar... várias empresas que eu estou conversando, começaram a colocar gestão de risco há 

2-3 anos. Entendeu? Isso está muito comum. [00:21:46]  

ED membro de CA: 

Os riscos mais importantes precisam mostrar para o conselho imediatamente e ter um plano de 

correção para todos os riscos relevantes Daí Você vai medindo, as empresas mais maduras têm 

este painel que é monitorado e compartilhado com o conselho que é responsável legalmente.  

● 2.0 ATENÇÃO SITUACIONAL     

● 2.1 INFLUÊNCIAS INTERNAS     
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● 2.1.1. I.I Cultura familiar /não punição tolerância com erros 

EA_Membro do CA: 

No Grupo EA, na EA, eu acho que essa cultura do ah, poxa o cara errou, mas..., isso está 

acabando e agora está muito claro que isso acabou. Eu vejo uma evolução muito grande. O 

CEO é muito comprometido, as pessoas que estão lá são muito comprometidas, o presidente do 

Conselho é muito comprometido e os acionistas estão comprometidos.    

● 2.1.2. I.I.  Incentivos para melhorar o GRC nas áreas 

EC Membro do CAU: 

Todos os elementos de renovação de portfólio que eu comentei, que estão atrelados a um dos 

principais riscos da EC, todos eles estão incluídos nas diversas métricas de performance, 

pagamento de bônus dos executivos. Aí eu estou falando da diretoria e de mais ou menos 1000 

pessoas. Então os 1000 líderes da organização.   

ED Gestor de Riscos 

 normalmente a primeira tentação é a gente colocar na meta dos profissionais, direto do seu 

bono, que ele não deve ter um risco operacional alto ou alguma coisa assim. A gente acredita 

aqui, eu já estudei vários desses modelos, que talvez essa não é a melhor abordagem, por quê? 

Porque em vez de você conseguir o que você quer, você acaba piorando a relação com a 

primeira linha. Em vez de ele te contar, ele vai passar a te esconder e você só vai pegar quando 

você testar. Então a gente evitou essa abordagem. 

● 2.1.3. I.I.  Novo Conselheiro /CEO 

EA_Membro do CA: 

 Eu acho que a gente está evoluindo muito. O que eu sinto é que nós tivemos uma troca do 

management muito importante – o (membro do CAU) deve ter comentado isso com você. O 

CEO anterior não tinha uma preocupação, um engajamento com essa área de administração e 
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gestão de riscos dentro da companhia. Então, quando nós trouxemos o novo CEO e trouxemos 

uma pessoa como eu, que tenho paixão por auditoria  

EB- Membro do CAU:  

O (nome de conselheiro), que trabalhou em banco a vida inteira e tem risco na veia, ele foi para 

o Conselho da EB deve ter uns 4 anos. A partir do momento que ele foi para o Conselho da EB, 

houve – vamos dizer assim – uma mudança na maneira como as pessoas lidavam com 

determinados assuntos, que eles se interessavam.  

EC Membro do CA e CR: 

 quando eu entrei não tinha Comitê de Risco, mas eu entrei no meio de um furacão que foi 

quando teve aquele problema da Lava Jato, aquela investigação na EC. Então ali, durante um 

ano, o grande risco foi colocar que a empresa, ela sobrevivesse. E que teve uma troca, 

praticamente toda a alta gerência foi mudada nesses 18 meses. Então, o primeiro ano foi muito 

disso, mas também foi um ano onde a gente estabeleceu a importância de ter um arcabouço de 

risco.  

CA influencia D. Riscos/ GRC/CR 

EB- Membro do CAU: em 08/12/20  

Você descumprir regra de negociação de ações, ela traz danos à imagem. O dia que o presidente 

da empresa, durante a pandemia, fez um vídeo falando da regra de negociação de ações, eu 

falei: meu Deus, agora eu posso descansar!  

EC Membro do CAU: 

Vou te dar um exemplo muito claro, se você perguntar quais foram, no processo de definição 

da matriz de risco, se a pergunta que o conselho fizer for: quais foram os riscos que foram 

identificados?, você vai receber uma resposta muito clara, uma matriz com uma lista de risco 

que eventualmente são os mais relevantes ou não, na visão dos diretores. Se você faz a pergunta 

na forma diferente, se você faz a pergunta: Bom, como é que a diretoria chegou a estes riscos 

que estão sendo apresentados no conselho como sendo os mais relevantes?  
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ED membro de CA 

 Além disto o próprio conselho pode fazer uma provocação para o comitê ou a diretoria e eles 

podem voltar ao conselho para relatar. Um exemplo são as comunicações sobre cenários macro, 

eleições, situação macroeconômicas, movimentos da concorrência e como estes podem 

impactar o conselho são provocações mais gerais.  

● 2.1.5. I.I. CAU influência GRC 

EA_Membro do CAU: 

Outro risco que o Conselho sentiu muito tem a ver com imagem. A gente discute processos, a 

gente discute exposição de imagem, por exemplo, como foi a reação da companhia para a 

própria Covid, como foi a reação da companhia para greves de caminhoneiros lá atrás que 

impactou a parte de logística. Então, a gente procura interagir com o Conselho, muito no sentido 

de levar a informação do que está sendo feito e transmitindo pelo parecer do Comitê de 

Auditoria o nosso conforto ou desconforto com a coisa do jeito que ela está andando. E o 

Conselho analisa e toma das decisões  

EB_Gestor do GRC: 

Assim, o comitê de auditoria da EB é muito atuante. É assim, a pessoa que eu falo toda semana 

que eu dou reporte e não sei o quê é a (membro do CAU) . Muito mais que o CEO, eu já... eu 

vejo normalmente, comitê de auditoria tem mais uma figura assim, está lá de 3 em 3 meses tem 

a reunião, mando um e-mail, mas não tão atuante quanto é aqui, não sei, com certeza a pessoa 

com quem eu mais falo dentro da EB é a (membro do CAU), que é a representante do Comitê 

de Auditoria. Eu não falo com o Comitê de Auditoria apenas quando eu tenho reunião. 

Efetivamente eu faço o reporte de todas as atividades de tudo ao membro de Comitê de 

Auditoria.   

● 2.1.6. I.I. CAU/ CR influencia decisão CA 

EB- Membro do CAU: em 08/12/20 
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Existe um processo que precisa ser feito e tem pessoas que têm esse perfil, outras pessoas que 

não, que é um processo de educação do Conselho sobre determinados assuntos. Então o que é 

que você tem que ter? Você tem que ter paciência, você tem que ter habilidade de explicar, 

habilidade de explicar de mais de uma forma. Não falar de maneira muito técnica, e isso tem 

que ser uma coisa muito constante   

● 2.1.7. I.I. Cultura ética /amor cia 

EA_Membro do CA: 

Na nossa avaliação da EA , não existe empresa válida se não estiver absolutamente 

comprometida com tudo isso que eu te falei. É administração de riscos, é administração do meio 

ambiente, é uma empresa social. Tanto o que a gente fez como Grupo, quanto como EA nessa 

pandemia, não é porque sou eu falando, mas realmente, a consciência social dos acionistas é 

muito grande. Bem, isso vem de anos, não é? A EA é uma empresa bárbara! Se você pega a 

família, o investimento que eles têm na saúde, na educação, é um negócio maravilhoso 

  

● 2.1.8. I.I. Executivos influência D. de Risco 

ED membro de CA 

 alterações no apetite de risco partem de que área, do negócio?  

Elas podem vir do negócio ou da área de riscos, talvez 2 vezes por ano você tenha este tipo de 

alteração que é menos frequente, pela própria natureza. Quando vem do negócio, sempre passa 

pela área de riscos que vai fazer uma análise e recomendações.  

● 2.1.9. I.I. GRC influencia decisão CA 

EB _Membro do CA: 

í trazem esse risco, e aí sim, o Conselho tem que olhar para aqueles riscos e falar assim: Quais 

que eu quero correr, quais que eu quero mitigar, quais que tudo bem, não, e quais que eu não 
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aceito correr de jeito nenhum. Mas, sem mapear tudo, eu acho que fica muito difícil, fica muito 

difícil ir para o Conselho realmente dizer assim: Não quero correr esse risco,   

● 2.1.10. I.I. Renovação de pessoas/modernização 

EA_Membro do CAU: 

Eu acho que o processo evoluiu, mas olhar mais estes aspectos estratégicos foi depois que ele 

chegou nos últimos 3 anos. Isto você vai poder explorar um pouco com ele: como é percepção 

dele comparada à experiência anterior que ele tinha e como ele vê agora a gestão porque ele 

está gerindo esse processo.  

EB- Membro do CAU: 

Outra coisa que aconteceu também é que houve uma mudança na EB, e o... (gestor de riscos) 

me falou, mas eu acho que é 5 anos, nos últimos 5 anos a gente trocou 70% das pessoas. 14:45  

EC Membro do CAU: 

O objetivo é realmente a companhia chegar a um estágio de maturação suficiente onde o 

processo, ele permaneça a despeito de pessoas que passem por funções críticas. Eu acho que 

hoje a companhia ainda sofreria um pouco se nós perdêssemos alguns dos executivos principais 

que estão liderando esse processo de transição, esse processo de maturação.  

ED Membro do CAU: 

EX-CEO, que foi um grande, digamos assim, tocador de obra, mas que daí obviamente com 

isso traz as suas... o seu aspecto pessoal e era, de alguma forma, meio que o dono do negócio. 

Então hoje ela é uma... ela é mais digamos assim, institucional e não tão. 

● 2.2. INFLUÊNCIAS EXTERNAS    

2.2.1. I.E. Brumadinho 

EA_ Gestor do GRC: 
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Quando a gente não está convencido como no fato atípico que aconteceu no ano passado - não 

muito grande, mas a gente ficou muito preocupado e pedimos a opinião de um terceiro para nos 

dar uma legal opinião. Legal opinião é uma forma de dizer por que era a opinião de um 

engenheiro, de uma empresa de engenharia terceirizada, para falar sobre um (equipamento) 

nosso  

EB _Membro do CA: 

Então assim, é melhor fazer antes, assim, é triste o que aconteceu lá. Mas assim, a gente abre o 

olho, do mesmo jeito que Brumadinho abriu o olho para uma série de riscos ambientais que as 

pessoas não tinham muita... eu acho que esse caso também abriu o olho para essa série de riscos 

que a gente corre com os nossos fornecedores.    

● 2.2.1. I.E. Covid 

EB- Membro do CAU: 

pandemia foi uma... um aprendizado, porque nós tínhamos um embrião de gestão de crises. Um 

embrião que, vamos dizer, nunca tinha sido colocado em prática, aí de repente surgiu a 

pandemia, todo mundo teve que ir para home office. E esse comitê de gestão de crises funcionou 

maravilhosamente bem.    

● 2.2.3. I.E. crescimento mercado/competidores 

ED Gestor de Riscos.docx 

a gente poderia melhorar o nosso processo, ou comparar o nosso processo também. E veio 

dessas ideias, veio vários benchmarks, talvez um mais marcante para mim, porque eu não 

acreditava nele quando eu escutei. E depois que eu implementei vi que fazia muito sentido. Eles 

sugeriram, isso foi a (empresa internacional), ela sugeriu a gente criar um comitê consultivo, 

não deliberativo, consultivo. 

● 2.2.4. I.E. Cultura Brasileira no GRC 

EB- Membro do CAU:  
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É, eu tenho um pouco de dúvida a respeito daquilo, sabe? Eu tenho um pouco de dúvida na 

economia brasileira, na cultura brasileira, se o pratique ou explique funciona. Para algumas 

empresas, elas vão perseguir o que está escrito no código, para outras, elas não vão.   

● 2.2.5. I.E. Lava Jato / Corrupção /Vazamentos 

EB _Membro do CA:em 11/12/20  

Uma das minhas grandes preocupações hoje, tem muito a ver com o que aconteceu no Carrefour 

e com o escândalo da tragédia de como um terceiro tratou os funcionários... os clientes, e como 

isso tem um impacto na corporação. Ninguém nem sabe o nome da terceirizada da segurança.  

EC- Gestor do GRC:  

O cyber, assim, já era uma preocupação no corporativo por diversos ataques que a gente vê no 

mercado, o que está acontecendo. A empresa já tinha uma ação de segurança, de 

monitoramento. Ela recebe ataques. A empresa recebe ataques, só que nós temos as ferramentas 

que vão lidando com esses ataques, e derrubando, enfim, eu não sei os termos técnicos, mas as 

questões de camadas das defesas que existem pela parte tecnológica, e com o tempo isso veio 

sendo aprimorado por uma preocupação grande do corporativo. Mas tivemos algumas questões 

pontuais.  

ED Membro do CAU: 

vazamento de dados da Serasa, que não sei quantos CPFs aí, 200 milhões de CPFs saíram e 

vazaram, não sei o quê e tal. Então isso aí também não está bem contado essa história ainda, 

mas isso pode destruir uma empresa como a Serasa. Então isso é relevante, então esse é um 

risco grande. Tem a questão toda aí da prevenção à lavagem de dinheiro, e que está ligada à 

questão de Lei Geral de Proteção de Dados também, e que são riscos mais... mais digamos 

assim, evidentes no momento, e que exigem uma preocupação maior.  

● 2.2.6. I.E. Regulação 

EA_ Gestor do GRC: 
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Então, a gente tem que ter esse estudo, mesmo sendo um risco baixo para fins de Down Break 

(estudo que mede a área a ser inundada em caso de rompimento). Porque isso também, a agência 

coloca: o que é que você precisaria ter, para quais barragens você deveria ter Downbreak ou 

não, mas nós decidimos fazer para todas mesmo com risco baixo.  5:65  

EB- Membro do CAU: 

Não. É, é um absurdo, mas não era. Ele vai se tornar obrigatório a partir da assembleia das DFs 

de 2021, ele foi... era para começar agora em abril desse... abril de 2021, mas foi para abril de 

2022 por causa da pandemia. Então a partir de abril de 2022 vai ser obrigatório o comitê de 

auditoria nas empresas abertas do novo mercado, as outras não. Os outros níveis de listagem 

não é obrigatório.   

ED Gestor de Riscos 

o mercado financeiro é um mercado de capitais, dessa forma que queira colocar, ele tem um 

nível de governança com relação aí a aculturamento de riscos diferenciado. E eu não digo isso 

porque ele se aprimorou, acho que muito mais porque claramente ele é um mercado regulado. 

● 3.0 ESTRUTURA DA ALOCAÇÃO DA ATENÇÃO (DISTRIBUIÇÃO DA 

ATENÇÃO    

● 3.1. FLUXOS DE COMUNICAÇÃO     

 3.1.1 COMUNICA CA 

EA_ Gestor do GRC: 

Eu participo de todas as reuniões do Conselho, então tudo que é deliberado no Conselho, eu 

estou lá do começo ao fim, exceto na sessão executiva, onde só os membros participam. É nesse 

momento que o Presidente sai, eu saio e a Diretora Jurídica, que é a Secretária, sai também, e 

aí só ficam os membros do Conselho. Mas tirando isso, eu acabo participando de toda a reunião 

do Conselho, até por eu ser o Compliance Officer da empresa e ter a parte de riscos comigo 

também. Então, muitas vezes eu acabo tendo que interagir para poder entender e apontar algum 

ponto que até então não foi visto como risco, mas que pode ser que vire um risco. Essa dinâmica 
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é bastante interessante, bastante importante e acho que isso é um diferencial que nós tínhamos 

na (nome de empresa) e que eu acabei trazendo para a EA e está sendo um diferencial na EA 

também. 

ED Membro do CAU: 

Então nossa reunião é sempre uma semana antes do Conselho de Administração, de forma que 

o resumo da nossa reunião, ele é pauta lá do Conselho de Administração. E até agora não, por 

causa da pandemia, que as reuniões têm sido mais de forma virtual, mas nós tínhamos uma 

prática de a cada reunião, digamos, como o coordenador do comitê, ele é membro do Conselho 

de Administração, então sempre você pedia que um dos membros independentes participasse 

lá da exposição que o comitê de auditoria tem uma parte, digamos assim, regular na agenda do 

Conselho de Administração em que são reportados os principais aspectos que foram tratados e 

então situações... toda situação...  

● 3.1.2. FLUXOS dep. criticidade risco 

EB_Gestor do GRC:  

(riscos EB): É, então, o mapa todo a gente não leva com tanta frequência porque para mudar o 

mapa demanda de muito trabalho. Então o mapa de riscos que quando eu recebi a área que a 

gente tem, é um mapa que foi feito num trabalho da Deloitte que é um mapa inerente, dos riscos 

inerentes, que foi feito com base nas entrevistas. 

Ana: Uhum. 

 (riscos EB): Com a alta administração, conselho, todo mundo. Então a gente tem um mapa de 

riscos inerentes. E aí, a partir de janeiro a gente começou a mapear os processos para chegar ao 

risco residual. Então a gente ainda não tem assim, o mapa inteiro revisto, porque é uma 

infinidade de processos que a gente precisa mapear para isso.  17:40 ¶ 57 in ED 

membro de CA.docx 
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Irá depender da gravidade do fato, algumas situações podem ser direcionadas a diretoria, ao 

CEO ou ao comitê ou conselho.  Existe uma comunicação natural, hierarquizada e organizada 

de acordo com a relevância do fato. 

● 3.1.3.1. Discute riscos a cada trimestre (cau) 

EB- Membro do CAU: 

 A gente discute risco trimestralmente, ou sempre que necessário. Então assim, a gente faz uma 

agenda anual e a gente programa que trimestralmente a gente vai ter uma exposição sobre riscos. 

Certo?    

● 3.1.3.4. Comunicação é mensal (CAU) 

EB _Membro do CA 

No comitê de auditoria, acho que é... cada área que está debaixo do Gestor de riscos da EB vem 

acho que vem mês sim, mês não. Então tipo ele/a, eu vejo todo mês no comitê de auditoria, 

porque ou ela está falando de Compliance, ou ela está falando de gestão de risco, ou ela está 

falando de auditoria interna, ou de investigação. Então ela está sempre lá, com chapéus 

diferentes e trazendo pessoas de time diferentes. E aí, a cada 3 meses, o comitê de auditoria 

reporta para o Conselho todos esses trabalhos.    

● 3.1.3.5. Comunica qualquer momento riscos importantes 

EA_Gestor do GRC: 

De novo, não é omitir nada, é ser transparente. Mas muitas vezes é a área que está fazendo, é o 

analista que está colocando, e aí não tem uma revisão apropriada e pode sair umas 

nomenclaturas que põem em risco a própria empresa. E não era essa a intenção. Isso é uma 

coisa com a qual a gente tem que se preocupar. E como o (nome do conselheiro) era uma pessoa 

que gostava de ver, fazia reuniões fora do Conselho porque ele queria entender. A mesma coisa, 

ele que é o nosso Presidente do Conselho. Não é porque a gente apresenta no Conselho que a 

gente não tem reunião com eles de forma esporádica para mostrar o trabalho que vem sendo 

feito. 
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EB- Membro do CAU: 

Se ocorrer uma coisa entre o trimestre e outro, imediatamente a gerente de governança 

corporativa aciona o comitê e fala: Preciso de algum tempo lá porque eu tenho um assunto 

importante para falar com vocês.    

● 3.2 ESTRUTURA E METODOLOGIA   

● 3.2.1 Est. AUDITORIA INTERNA 

EA_ Gestor do GRC: 

 Isso. É porque eu tenho hoje na minha equipe de Auditoria Interna, 70% de mão-de-obra da 

Deloitte e 30% de mão-de-obra nossa. Nós já temos um consórcio em cima disso porque 

operacionalmente é mais (empresa de consultoria). Quando se está falando da área do GRC, 

nem os meus executivos da Auditoria Interna acabam participando do trabalho, do 

planejamento. 

EB_Gestor do GRC: 

Eu sou responsável pela governança corporativa, a minha área chama Governança Corporativa. 

Eu estou ligada direto ao nosso presidente, e eu tenho embaixo de mim três coordenações, que 

é a Coordenação de Auditoria; a Coordenação de Controles Internos e Riscos; e a Coordenação 

de Compliance.   

ED Gestor de Riscos 

3ª linha de defesa, que a gente chama aqui: a nossa auditoria interna. Claramente em um papel 

bem definido, com reporte exclusivo para o comitê de auditoria, fora da Administração, 

completamente em uma linha total de independência 

● 3.2.2.  Est. do CAU / CR 

EB _Membro do CA:em 11/12/20 
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Quase todo comitê de auditoria tem um membro especialista. Mas ela era membro especialista, 

mas não era membro do comitê... membro do Conselho de Administração independente, e aí o 

(nome do conselheiro) assumiu. Assumiu a posição.   

EC Membro do CAU: 

No caso do comitê de auditoria, como lá existe essa separação, nós fazemos duas reuniões por 

ano, junto com o comitê de riscos e reputação, para que a gente faça muito mais o 

monitoramento de como esse outro comitê está fazendo o processo de monitoramento de gestão 

junto com a diretoria. Então... e o nosso foco no comitê de auditoria é muito mais riscos sobre 

as demonstrações financeiras, riscos de Compliance, a gente mergulha muito mais nesses riscos, 

enquanto o comitê de riscos e reputação foca mais em riscos operacionais, riscos em geral.  

ED membro de CA 

Existe uma separação de escopo, ambos comitês são importantes e não existe subordinação, 

tem assuntos que os 2 olham o que pode ser interessante, é o caso das demonstrações financeiras 

que os 2 olhares é muito bom. 

● 3.2.3 GRC metodologia 

EA_ Gestor do GRC: 

Conselho vai olhar o plano de ação também. Disso daqui, normalmente é uma pauta de 1 hora. 

E aí, disso daqui a gente vai abrir cada risco: vai ter o risco, o objetivo do risco, qual o risco 

que esse assunto acaba trazendo para a empresa. Então, tem lá: tem risco financeiro, risco 

reputacional, ou então é risco financeiro, ou risco legal. E aí a gente coloca e explica o que é e 

embaixo, vem o quê? Vem o plano de ação 12:32  

EB_Gestor do GRC: 

Então a gente vai mapeando vários processos... não, agora a gente já mapeou um grande número 

de processos de suprimentos, sim a gente pode impactar o processo de suprimentos, então é isso 

que a gente faz. A gente leva lá o resultado do risco residual de cada subprocesso que vai sendo 

mapeado  
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EC- Gestor do GRC: 

que nós estamos cada vez mais integrando esse trabalho, que é do corporativo, com as unidades 

justamente para trazer essa visão que você comentou do botton up. Então a gente tem muito 

essa visão do top down, mas agora a gente vai aprimorar esse ano e o ano que vem, 

principalmente, esse desdobramento, ou seja, levar a metodologia de gestão de riscos para as 

unidades onde não existe criar e onde já existe harmonizar.   

ED Gestor de Riscos.docx 

 evento de risco é um evento macro, porque eu não preciso escrever isso num livro, que senão 

eu teria mais de 1.000 assuntos para eu poder tratar. Então eu trato um grande evento de risco, 

e esse grande evento de risco, ele pode ocorrer em decorrência de vários fatores. E esses fatores, 

é aonde eu tenho que ter os controles chaves para poder mitigar. E aí vem o seguinte 

balanceamento, é uma companhia grande, que tem muitos processos. Qual é a melhor 

abordagem? Uma abordagem top down? Ou uma abordagem botton up? As duas são boas!  

ED Membro do CAU: 

as então é isso, então eu diria que então tem um planejamento da auditoria que é feito em função 

de um mapa de riscos, então onde os riscos são identificados como mais altos e toda a 

programação da auditoria, ela é com – como se diz em supervisão – é o risk based approach, 

né?  

● 3.2.3.1. Utiliza a Matriz de riscos para comunicar os riscos 

EA_ Gestor do GRC: 

Conselho vai olhar o plano de ação também. Disso daqui, normalmente é uma pauta de 1 hora. 

E aí, disso daqui a gente vai abrir cada risco: vai ter o risco, o objetivo do risco, qual o risco 

que esse assunto acaba trazendo para a empresa. Então, tem lá: tem risco financeiro, risco 

reputacional, ou então é risco financeiro, ou risco legal. E aí a gente coloca e explica o que é e 

embaixo, vem o quê? Vem o plano de ação  

EB- Membro do CAU:  
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Hoje a gente tem um mapa de riscos, com riscos estratégicos, riscos financeiros, riscos do 

negócio, isso para... era aquele mapa de riscos tradicional. Agora a gente tem um mapa de riscos 

e a gente mapeia... o que é que a gente tem feito? A gente olha para esse mapa de riscos e vai 

mapear todos os processos da empresa onde esse risco pode se materializar.  

ED Gestor de Riscos 

Lógico que ali sempre tem cyber, esses riscos sempre pulsam por ali. E a gente olha isso, e a 

gente traz para dentro da nossa matriz. E para fazer isso, a gente tem uma matriz simples de 

impacto e probabilidade. A gente já foi para vários modelos, Ah, vamos ver da probabilidade, 

eu vou ver o nível de possibilidade, chance; há o impacto... a gente já fez... 17:41  

ED membro de CA 

 Você tem o dashboard de risco, um painel com os faróis vermelho, amarelo e verde que é 

apresentado ao comitê mensalmente. Os riscos com farol vermelho serão objeto de 

encaminhamento ao conselho juntamente com uma explicação do comitê sobre as ações 

adotadas.15:11  

● 3.2.4 GRC é ferramenta de gestão 

EA_ Gestor do GRC: 

o Conselho diz: não, não, esse risco que está aí na matriz eu quero que já seja colocado no 

planejamento estratégico porque ele vai impactar no meu EV, então vocês precisam colocá-lo. 

A partir do momento que coloca no planejamento estratégico a gente tira da matriz de risco, 

elimina da matriz de risco  

EB_Gestor do GRC:  

  a gente está começando um projeto novo! Vocês podem ajudar a gente a ver se tá ok, se não 

está? eu falava: Ok, eu posso ajudar, mas deveria ser controles internos e não auditoria. E 

(ininteligível) aí eu acho que até por causa disso acabou que a área veio vindo para cá também. 

Porque viram que a gente tinha esse comportamento: Não, a gente está aqui também para ajudar, 

para identificar   
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EC Membro do CA e CR 

 você falou uma coisa de risco emergente, né, Ana? Desculpa, só para não perder meu... vê só, 

eu acho que tem risco que a gente não sabe que ele existe. E por isso que você tem que ter o 

arcabouço. É como quando você treina para uma competição de esporte, você não sabe 

exatamente como vai ser, mas você vai estar preparado melhor fisicamente. Então, o que eu 

acho que esse arcabouço de risco ele permite, é que você esteja mais em forma, vamos dizer 

assim, fazendo uma analogia, para você lidar quando, de repente, surgir um negócio que você 

não imagina.   

Gestor de Riscos. 

Não adianta tentar falar com o Conselho de Administração com abordagem botton up, porque 

você vai levar muitos problemas operacionais que acontecem no dia a dia, que têm a sua 

mensuração de risco específica, mas que você só vai dar um grande volume de dados para o 

Conselho e talvez você não vai ter a informação. Ao mesmo tempo, você vai lá, dá uma 

abordagem top down, para uma área operacional, talvez ele nem entenda muito bem quais são 

esses grandes assuntos que tem que discutir, mas com o Conselho você tem que falar esses 

grandes temas.15:78 ¶ 86 in ED Gestor de Riscos.docx 

Eu acho que está vindo um grande rol de empresas que estão querendo se listar dentro da B3 e 

que querem estar no Novo Mercado. E que elas vão viver um processo de gestão de risco. 

● 3.2.5 Est. do GRC 

EA_Membro do CAU: 

Na verdade, a EA tem uma área centralizada de risco corporativo, como a gente chama, e você 

tem, em cada Regional, um gerente de riscos. E no Brasil a gente tem um pouco mais além de 

um gerente, a gente tem (inaudível). Então, na verdade, é bem centralizado esse processo 

EB- Membro do CAU:  

Nós tínhamos uma gerência de auditoria interna e uma gerência de controles internos, 

Compliance e risco. A gestora dessa última gerência, ela não se deu muito bem, não conseguia 



201 

 

   

 

produzir muita coisa. Então veio uma ideia por parte do CFO de a gente juntar a gerência de 

auditoria com a gerência de controles internos, Compliance e riscos. E nós fizemos isso, 

criamos uma gerência de governança corporativa.   

ED Gestor de Riscos 

A gente tem a 2ª linha de defesa, que a gente chama que é a nossa área de risco corporativo. 

Então com ela está tanto o risco corporativo, está o Compliance, está os controles internos, a 

gente tem continuidade de negócio, que a gente chama 2ª linha de defesa. 

● 3.2.6  Est. DO CA 

EA_Membro do CAU: 

O Conselho é muito maduro, tem executivos de outras organizações, de casa e com experiência 

de fora também da gestão de riscos, e alguns pontos que a gente traz, principalmente para riscos 

altos e críticos, a gente na própria apresentação discute muito medidas de gestão, de gerência 

efetiva  

EB _Membro do CA 

Se eu olhar de 2016 para cá, é assim, é surreal o avanço, porque a EB, primeiro assim, que ela 

não tinha as pessoas certas. Então, quando eu entrei a (membro do CAU)  já estava lá, ela já era 

a coordenadora do comitê de auditoria, mas ela não tinha times fortes o suficiente e 

empoderados o suficiente para poder realmente controlar os riscos.   

EC Membro do CAU 

nós somos 13 pessoas com backgrounds e formação muito diferentes. Talvez menos os 

representantes de alguns dos controladores, mas quando você pega alguns representantes de 

outros controladores, e quando você pega os independentes, o background é bem diferente. E 

isso faz com que perspectivas diferentes sejam trazidas para as discussões do conselho em si.  

ED membro do CAU 
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A estrutura de gerenciamento de riscos da ED, ela está dentro de uma estrutura mais ampla de 

governança, onde o Conselho de Administração, que é composto lá... não lembro exatamente a 

quantidade de pessoas, mas deve ser alguma coisa em torno de 8 e 12 pessoas, que representam 

vários segmentos de acionistas e de pessoas também independentes que têm sua... algum 

destaque, alguma especialidade no mercado brasileiro como um todo, e que com isso busca a 

empresa, digamos, em ter um certo equilíbrio no Conselho para ter uma visão, como assim de 

tendências, e de perspectivas da economia do Brasil como um todo de forma a fortalecer, 

digamos assim, o negócio. 

● 4.0 RESULTADOS   

● 4.1  R. PASSADO    

● 4.1.1. Passado - Risco Financeiro 

EA_Membro do CA: 

A companhia teve um revés muito grande em 2008, naquela fase dos derivativos, e eu acho que 

ali foi realmente um turning point dos acionistas e de alguns executivos também, que estão na 

companhia até hoje, outros não mais, mas que deixaram um legado muito importante. Mas tem 

essa cultura porque não dá hoje para você administrar um grupo com este tamanho, se não tiver 

realmente uma disciplina muito forte e um compromisso com a administração de riscos, 

governança muito forte, com pessoas com background importante no Conselho, no grupo de 

gerenciamento da companhia.  

EB _Membro do CA:em 11/12/20  

Então, os conselhos têm muita tendência de olhar os riscos financeiros, os riscos que a auditoria 

e que o Compliance, que esses riscos que vêm para a mesa, mas esquecem, por exemplo, de um 

risco, sei lá, daquelas histórias assim: Ah, a loja não tinha o certificado do corpo de bombei 

  

● 4.1.2.PASSADO- DESCRENÇA DESORDEM no GRC 

EA_Membro do CAU:_Entrevista  
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Então tudo o que se discutia em termos de controle, de risco, e mesmo de Compliance, eram 

coisas de menor importância. Era ali. Tem que ter, tá bom, mas não se tratava. Então foi um 

aculturamento de trazer esses grupos interagidos para efetivamente começar a discutir 

risco.2:57  

EA_Membro do CAU: 

Então eles fizeram todo um plano de atendimento destas exigências para chegar em um 

determinado ano e estar atendendo. Vamos colocar desta forma. Nós tivemos um trabalho muito 

(inaudível) na área de riscos de analisar se faria sentido eu ficar exposto por um período até se 

completar porque algumas destas medidas implicavam em investimentos de CAPEX pesados. 

Qual foi a interação para o Conselho? Nós achamos que o plano, vamos dizer assim, como não 

é coisa que agrega valor econômico ele estava sendo diluído. Vamos dizer dessa forma. Eu só 

te conto isso (inaudível). 

EB- Membro do CAU:  

Então antigamente a gente apontava riscos que a auditoria interna apontava na hora que ia fazer 

os seus trabalhos. Muitos dos conselheiros ficavam do lado dos gestores: Não, cê tá exigindo 

demais! Cê tá agindo como se isso fosse auditoria de banco! Aqui não é banco, aqui o controle 

não precisa ser esse, não sei o quê. Depois que o (novo conselheiro) chegou, as coisas mudaram 

de figura.  

EB- Membro do CAU: 

Gente! Eu tô perdendo a paciência (acha graça), não aguento mais ir lá! É como se você falasse 

para a gente surda, tá? Existem muitos conselhos assim, como existem conselhos com pessoas 

que conseguem entender risco e conversam sobre riscos. A minha percepção por todas as 

empresas onde eu já passei: este não é o assunto primordial do Conselho, não é o assunto 

principal do Conselho.  

EC- Gestor do GRC:  
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 Aí só para contar como que foi a minha mudança de área. Porque eu estava dentro de uma 

outra área, eu respondia dentro da área financeira, de controladoria. E aí essa estrutura 

funcionou até, mais ou menos, até setembro, outubro do ano passado. 

EC- Gestor do GRC: 

Isso nunca aconteceu, não vai acontecer agora, então assim é mudar um pouco, e vamos dizer, 

até trazer um pouco do nível assim, mais maduro de gestão para as empresas, de a empresa não 

se preocupar simplesmente em vender e receber, e pagar as suas contas e tal. Não. Mas olhar 

de uma forma mais abrangente: Olha, o quê que eu causo nesse ambiente? O quê que eu trago 

de valor para a sociedade, como negócio e como esses valores que eu comentei.  

EC Membro do CAU: 

Com propriedade. Eu acho que de todas as (negócios) até hoje, teve uma única (negócio) onde 

o risco não foi muito bem avaliado, uma (negócio) de alguns anos atrás. E, apesar disso, o 

pessoal fez o dever de casa de fazer o que se chama de {post mortem}, olhar lá o que é que 

aconteceu para aprender e não fazer de novo.   

ED Gestor de Riscos 

existe uma diferença muito grande entre o que a área de risco acha que ela faz, o quê que a 

primeira linha de defesa acredita o que você faz. E quando você não consegue separar na sua 

argumentação o que faz a área de risco e o que faz a auditoria, a área de risco acaba não fazendo 

nada, porque a área de auditoria, ela já é muito mais fundamentada, as pessoas já entendem 

muito bem o que é uma auditoria. E se não explicar muito bem o que faz uma área de risco, o 

cara acha que a área de risco faz auditoria. 

● 4.1.3. PASSADO- Risco Operacional 

EA_ Gestor do GRC:  

No final do ano passado. Então eles ficavam mais nas discussões de financeiro mesmo, não é? 

Discutiam só risco financeiro. 
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Financeiro mesmo. Isso mesmo. Financeiro, operacional: ah, quebrou o (equipamento); ah, 

tomou um auto de infração por emitir... 

EB- Membro do CAU: 

lá atrás a gente falava muito de risco operacional, até porque eles eram... como é que a gente 

conseguia ver isso? Pelos relatórios das auditorias internas. Então riscos operacionais, sendo 

que TI era um desses riscos mais importantes.   

ED Gestor de Riscos 

a gente começa uma gestão de risco, a gente tem muito o desconhecido. E quando a gente tem 

muito da questão do desconhecido e é desconhecido para todos, não só para a área de risco, mas 

para a companhia como um todo, a gente tende a ser muito mais micro. Qualquer problema, ele 

acaba sendo exponencial. Isso gera um grau de desgaste muito grande, porque às vezes você 

está falando de um risco potencial e não de um risco residual. Existe uma diferença, assim, 

muito grande, e que essa diferença dá uma... gera uma entropia incrível com a administração, 

porque às vezes você fica um tempo incrível discutindo uma coisa que potencialmente pode 

acontecer. 

● 4.2 Riscos 2020 e 2021     

● 4.2.1. R. CIBERNÉTICO 

EA_Membro do CA: 

Por exemplo, o que a gente tem gasto em proteger os nossos sistemas de informação é 

gigantesco. 

EB_Gestor do GRC:  

Um risco muito grande, um risco que a gente tinha que era crítico quando foi feito o nosso mapa 

de riscos e que hoje já não é mais por todas as ações que a gente tomou, mas que tem que ser 

algo que ser constantemente monitorado é tecnologia da informação, segurança da informação. 

É um risco que hoje não é mais crítico, como era lá atrás, a nossa área de TI passou por uma 
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reestruturação muito forte, eu acho que foi trocado assim, de diretoria e gerência todo mundo, 

não tem mais ninguém aqui que estava no ano passado, no início do ano passado. Então a área 

realmente já mudou muito, hoje não tem um risco que tinha lá quando foi mapeado. Mas é uma 

área que sim, continua tendo um risco alto. Ainda mais agora por LGPD, por todos os outros 

motivos, né? É ataques cibernéticos, todos esses riscos que existem nessa área.  

EC Membro do CA e CR 

agora por exemplo, na próxima reunião vai ter uma discussão grande {desse} cibernético. 

Porque até o cara estava fazendo um trabalho muito bom, mas ele foi promovido, o (nome de 

pessoa) da área, de TI. E realmente, com essa questão da pandemia, o nível de risco cibernético 

subiu muito. Então a gente está... nós tivemos até... foi uma decisão do comitê, que levou para 

o conselho para aumentar os investimentos nessa área, aumentar assim, a grade de proteção. 

Então, foi uma coisa – de novo – foi bottom up e up down.   

ED membro do CAU 

 Os riscos hoje então tem talvez o mais importante, até pela característica da empresa, está na 

questão de segurança cibernética.  

ED membro de CA. 

Mas é muito difícil zerar este risco. Importante você ser tomar medidas rápidas, supondo que o 

hacker  seja bem sucedido,  Você tem de agir rapidamente e fechar todas as portas para garantir 

que o ataque fique limitado, outo risco, outro riscos são os e-mail de fishing onde um 

funcionário pode clicar e contaminar o sistemas, e-mails falsos. Isto você ataca com 

treinamento.   

● 4.2.2 R. ESG 

EA_Membro do CAU: 

Na fábrica, em uma indústria, você tem muito a parte de manutenção de equipamentos, seja 

empilhadeira, sejam outros equipamentos e tudo o mais. Então você tem quase uma oficina. 

Você tem muito cuidado, e é feito, o tratamento com a água que vai no processo produtivo, mas 
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você, às vezes, tem um processo ambiental de infiltração de óleo diesel nessas áreas onde se 

faz manutenção e nem sempre é olhado com a mesma lupa. Então, às vezes, nessas áreas de 

manutenção a gente tem alguns riscos que podem ser caracterizados como black swans e podem 

se transformar em alguma coisa mais crítica se permear o lençol freático, esse tipo de coisa. 

EB- Membro do CAU:  

eu acho que a EB é um exemplo. Por exemplo, as nossas florestas são todas certificadas. A 

madeira da EB, se você tiver uma tábua lá na sua casa ou um painel na sua casa, tem um código 

lá que ele vai dizer de que lote que saiu a árvore, de onde que saiu a árvore que produziu aquele 

painel.   

EC Membro do CA e CR 

a Covid é um risco desses. Outra coisa, poucas pessoas falaram lá atrás há 1 ano que nós íamos 

estar hoje ainda nessa. E têm muitas poucas pessoas falando, mas já está com gente começando 

a falar, que isso agora é uma coisa que a gente vai ter que viver nos próximos 5-10 anos. 17:28  

ED membro de CA 

Outro ponto é a sociedade, as empresas que passaram bem pela crise, tem a responsabilidade 

de se engajar na ajuda a sociedade oferecendo programas de ajuda.  

● 4.2.3. R. ESTRATÉGICO    

● 4.2.3.1. R. ESTRATÉGICO - Competição 

EA_Membro do CAU: 

Começamos a discutir riscos de entrada de novos concorrentes em determinados países, ou em 

determinadas regiões onde a gente estava atuando para intercalar com os planos de 

investimento, de CAPEX que a gente tinha.     

● 4.2.3.2. R. ESTRATÉGICO - Novos Negócios 

EB- Membro do CAU:  
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 O que eu posso te dizer é que eu acompanhei, eu vi várias aquisições serem feitas e ficarem na 

mão dos donos anteriores, porque eles conhecem o negócio, eles que têm que tocar, tem que 

deixar com eles. E vi uma última delas acontecer, que é a de revestimento, que é a parte de 

revestimentos cerâmicos, que os gestores da EB, cada um na sua área, assumiram as 

responsabilidades pela nova empresa. E aí o negócio deu super certo! Que é a maneira certa de 

fazer, porque um dos riscos que você tem é você não ter pessoas.  14:58 ¶ 73 in EC Membro 

do CAU: 

Cada (negócio) vem por trás um contrato (...) Ali você tem todos os riscos desenhados e quem 

é responsável por cada risco, risco de demanda por exemplo, ele é compartilhado ou ele é um 

risco específico da companhia? O risco de (...), de quem é o risco? Como é que vai ser 

gerenciado? O risco de concorrência, como é que ele vai ser gerenciado? Riscos tributários. 

ED Gestor de Riscos 

Um outro fator que a gente evoluiu muito, foi com relação a risco estratégico. É muito difícil 

falar de risco estratégico em uma gestão de risco, porque ele é muito conceitual. Ele é muito 

conceitual. E mais, ele vai direto, se não bem explicado, em uma dificuldade da administração 

entender que falar de risco estratégico não é dizer que a companhia não tem uma estratégia, é 

muito longe disso. Mas é uma conversa complicada, porque você está falando da companhia 

não atingiu os seus objetivos, porque foi tomado alguma decisão estratégica errada, ou algum 

M&A que foi errado, ou alguma tomada de decisão que foi errada. E não tem tanto... 

● 4.2.3.4. R. ESTRATÉGICO. - Econ. e Político 

EB _Membro do CA: 

Então, uma redução na alíquota de ICMS. A gente foi olhar para a prefeitura e a prefeitura era 

um desastre, a prefeitura tinha um problema super sério de pagar as contas, aquela coisa de 

folha dá 98%. A gente olhou aquele negócio e falou assim: Ó, não vai rolar. A gente não vai 

receber dessa parte desse benefício porque essa prefeitura não tem dinheiro para não arrecadar 

da gente. Então a gente pode até fazer o CD ali, mas a gente não pode contar com esse benefício 

fiscal. Então esse é o tipo de ambiente maior que a gente tem olhado.    
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● 4.2.3.5. R. ESTRATÉGICO - perda de negócios 

EC Membro do CAU: 

No caso da EC especificamente, um outro risco importante que acontece agora e que vai, na 

minha visão, se tornar um risco maior, é a participação de empresas internacionais (...) no 

Brasil. E essas empresas vêm com um custo de capital muito menor, e um custo de operação 

muito menor do que as empresas brasileiras.  

ED Gestor de Riscos.docx 

O meu risco de reação, time to market, atendimento à cliente, então aí a gente está falando aqui 

das grandes questões estratégicas, como é que é o mantenho o meu cliente comigo para que ele 

tenha a preferência pela ED (..) 

● 4.2.4. R. FINANCEIRO 

EB _Membro do CA: 

E eu acho que o caso do Carrefour não vai ser único, não sei se você viu, mas o Carrefour vai 

internalizar tudo que era terceirizado. Isso tem um impacto financeiro assim, enorme!   

● 4.2.5. R. OPERACIONAL 

EB _Membro do CA 

eu até tenho um caso interessante de um risco que surgiu do nada, de uma quebra de covenant 

não financeiro, que é o tipo da coisa assim, de novo, está lá, o pessoal do financeiro olhando 

coisas financeiras, só que existem covenants não financeiros. E quem cuida? Quem que está de 

olho? Quem que mapeia, sabe qual é? Sabe quem tem que acompanhar?    

ED Gestor de Riscos.docx 

qual realmente é a grande evolução na mensuração do risco operacional? Separar exatamente 

incidentes de realmente problemas, são coisas distintas. E talvez a gestão de risco tem que estar 

focada no problema. Lógico que um dos indicativos de um problema é a quantidade de 
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incidentes que a gente vive. Muito bom. Isso vale para qualquer risco operacional, não só os 

riscos associados à tecnologia, qualquer risco de... ou um processo errado, ou uma tomada de 

decisão errada, ou o envio de informação errada, qualquer coisa que aconteça. 

● 4.2.5.2. R. OPERACIONAL - Acidentes/ vidas e afastamentos 

EA_ Gestor do GRC:  

Já a parte operacional, é uma coisa que chama muita a atenção do nosso Conselho. Do nosso 

Conselho e do Comitê de Auditoria porque no operacional você tem risco de meio ambiente, 

você tem risco de acidente, morte, segurança. Na operação você também está junto com o 

Compliance, mas a gente tem um comitê específico de Compliance. Eventualmente você tem 

fraude e isso tudo é o que chama a atenção e é o que nós mais temos na nossa matriz. Muito a 

parte operacional.    

● 4.2.5.3. R. OPERACIONAL - MO especializada 

EB _Membro do CA: 

Só que a gente veio mudando muito a gerência média e alta gerência na EB, para mudar um 

pouco o perfil das pessoas. E aí acabava que como não tinha processo, aquele conhecimento 

acabava se perdendo. Então (ininteligível) é sério.    

● 4.2.6. R. REPUTACIONAL 

EB- Membro do CAU: em 08/12/20  

Na EB hoje a gente tem, dentro da área de TI, gente que faz isso também. Então são riscos que 

as pessoas têm consciência que têm que se preocupar, mas eles são mais – como é que eu vou 

dizer para você? – eles não são tão concretos para alguns. O risco de imagem, ele não é muito 

concreto para as pessoas, mas as famílias têm isso muito forte. Então nas empresas do grupo 

esse é um risco também monitorado.   

EC- Gestor do GRC: 
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Com isso a gente definiu três pilares. Um: a questão de resposta ao evento. Então que nível da 

empresa vai ter que se envolver na resposta desse risco. Então, questão, por exemplo, de porta-

vozes, onde: Ah, é só unidade ou é o corporativo, ou é a diretoria executiva como um todo, ou 

chega até o conselho, enfim. A questão da exposição dos stakeholders. Então assim: Olha, é 

uma exposição só local? É uma exposição regional? É uma exposição nacional? Ou chega até 

um nível de acionistas, mercados, investidores, enfim. Então a gente foi definindo esses níveis 

e plotando exatamente no mesmo patamar que eu falei antes: no menor, moderado, maior e 

severo. E em termos de, assim, do nível de... – Como eu poderia dizer? – a informação que foi 

colocada, ela é detratora em que nível? Qual que é o nível de impacto na imagem negativa que 

a empresa pode ter. Então a gente também foi colocando: Ah, é uma questão mais pontual? É 

uma questão mais de... – Como poderia dizer? – de repercussão estadual, é municipal, estadual, 

ou até federal, ou até internacional? Então é isso que a gente colocou nessas dimensões para 

reputação.   

ED Gestor de Riscos 

A gente tem o pilar operacional, tem o pilar financeiro e tem o pilar estratégico. Porque o risco, 

ele pode na verdade... e tem o pilar de imagem, para a gente conseguir definir. E a gente deixa 

claramente qual foi a metodologia que a gente queria. Então quando eu falo de extremo, é o 

extremo no pior cenário de um risco de imagem. Por exemplo, qual seria o extremo de um risco 

de imagem para a gente? É alguma coisa que tenha acontecido com a ED, que tenha manchado 

o nome da ED a nível internacional, então isso é um risco extremo para a gente.  

● 4.2.7. R.COMPLIANCE /LGPD /Regulatório 

EB- Membro do CAU:  

O risco de Compliance, a gente tem uma área de Compliance agora. Então esse pessoal agora 

está muito voltado para LGBD, orientação de LGBD. Mas como é que a gente começou isso? 

Nós contratamos uma consultoria para fazer uma biblioteca para a gente de Compliance porque 

não existia isso. Então quais são as leis e regulamentos que se aplicam à EB? Já fizeram o 

levantamento, já classificaram por crítico, alto e médio, levaram em consideração o que é que... 

qual que seria o efeito de descumprir aquela determinada lei, para a empresa ou para o 
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indivíduo. Agora estamos na fase de mapear os processos para verificar se as pessoas têm 

controle sobre as obrigações que aquela lei ou o regulamento traz para a EB, e a partir daí a 

gente vai ter um painel de indicadores  

EC- Gestor do GRC:  

Bom, um dos grandes riscos da empresa é relacionado à questões de responsabilidades 

contratuais, o que isso envolve. Então, são as questões de descumprimento de contratos. (...) , 

isso é muito discutido internamente para que seja tratado. Porque não podemos descumprir 

contrato.  

● 4.3 R.FUTURO     

● 4.3.1. Futuro - Maturidade e Robustez na gestão de riscos 

EA_Membro do CAU: 

A ideia é fazer isso antes, na hora em que forem discutidos os projetos. Trazer a gestão de riscos 

para o Comitê que está produzindo ou reparando o planejamento estratégico para elevar os 

níveis de governança 12:34  

EB_Gestor do GRC:  

Eu acho que assim a gente ainda tem vários itens para evoluir. A gente esse ano aprovou a 

metodologia de apetite e tolerância a riscos. Então ano que vem a gente vai começar a 

desenvolver os indicadores com base nessa metodologia. A gente vai começar a fazer um book, 

a gente quer fazer um book de indicadores que mensalmente vai ser apresentado, que a gente 

mensalmente vai monitorar. Então ainda existem muitos passos para a gente aqui, porque é 

relativamente assim, pelo menos nesse novo formato, a área é muito nova.   

EC Membro do CAU: 

eu acho que mais 2-3 anos a companhia vai estar num processo já muito mais maduro. Então 

hoje eu diria que esse processo de amadurecimento, como eu comentei lá atrás, ele vem 

acontecendo e mais a frente nós vamos chegar sim numa situação onde os processos vão ser 
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robustos o suficiente para sobreviver qualquer tipo de rotação nos executivos que hoje lideram 

a companhia.  

EC- Gestor do GRC:  

Nós, esse ano, já estamos fazendo um desdobramento desse processo de gestão de riscos para 

as nossas unidades, as concessionárias. Então hoje, toda estruturação da área foi muito no 

corporativo, nas divisões, numa forma mais centralizada, mas agora que a gente conseguiu 

chegar numa maturidade nessas definições, nos conceitos, a gente já aplicou treinamentos 

enfim, isso já está, de certa, forma, enraizado no corporativo  

ED membro de CA.docx 

iv) aperfeiçoamento dos controles internos.  

● 4.3.2. Futuro: Riscos ESG /IMAGEM 

EB_Gestor do GRC:  

E áreas que, não que a gente tenha um risco alto, mas sim, a gente vai, a gente precisa monitorar 

mais e estamos começando com isso é risco climático e risco socioambiental. Então no nosso 

planejamento do ano que vem, ano que vem está sendo contratada inclusive uma consultoria 

para fazer um mapeamento dos nossos riscos climáticos. 

EC Membro do CAU: 

O aspecto social é que a gente tem dado bastante foco, a companhia tem um instituto, que é o 

Instituto EC. O Instituto EC, ele opera de uma forma independente da companhia, tem projetos 

específicos, engaja com a sociedade como um todo, com a própria saúde, educação e cultura, 

são as áreas que o Instituto escolheu para investir. 

EC Membro do CAU: 

Como é que isso fala com gestão de risco? o risco aqui é basicamente de pensarmos iguais, de 

forma igual, o que para uma companhia daquele tamanho é longe do ideal.  



214 

 

   

 

ED membro de CA.docx 

Uma política social de governança e ambiental é uma demanda crescente da sociedade e deve 

ser uma preocupação crescente do conselho e isto se traduz em riscos, se Você não fizer uma 

gestão adequada, Você pode ter problemas legais relevantes. E a ED não exceção, ainda que o 

impacto ambiental seja mais limitado eu imagino que em algum tempo as pessoas vão começar 

a questionar quanto de energia a ED gasta em seus processamentos, se é uma energia limpa, se 

tem compensações e  por ai vai. O Lado social também toma muita importância:  a equidade de 

oportunidades, igualdade de gênero é um tema cada vez mais presente 

● 4.3.3. Futuro:  Risco Cibernético 

EB_Gestor do GRC:  

Um risco muito grande, um risco que a gente tinha que era crítico quando foi feito o nosso mapa 

de riscos e que hoje já não é mais por todas as ações que a gente tomou, mas que tem que ser 

algo que ser constantemente monitorado é tecnologia da informação, segurança da informação. 

É um risco que hoje não é mais crítico, como era lá atrás, a nossa área de TI passou por uma 

reestruturação muito forte, eu acho que foi trocado assim, de diretoria e gerência todo mundo, 

não tem mais ninguém aqui que estava no ano passado, no início do ano passado. Então a área 

realmente já mudou muito, hoje não tem um risco que tinha lá quando foi mapeado. Mas é uma 

área que sim, continua tendo um risco alto. Ainda mais agora por LGPD, por todos os outros 

motivos, né? É ataques cibernéticos, todos esses riscos que existem nessa área.  

EC Membro do CA e CR 

Covid, lá em abril, maio do ano passado, e tiveram riscos que foram incorporados naquele 

momento, e que não eram riscos antes, mas passaram a ser risco. Então, eu acho que essa 

questão tecnológica, por exemplo, eu acho que talvez tenha que ser quebrado isso em sub riscos. 

Então, eu não sei por quanto tempo nó vamos, por exemplo, acho que ficar sem reuniões 

presenciais. Quer dizer, então isso são novos riscos que a gente está lidando. Até a gente estava 

tendo uma reunião com uma auditoria interna, (ininteligível) que olhou essa questão de risco, e 

a gente acha que em alguns riscos nós temos que criar mais colchão, a gente está chamando de 

resiliência, para lidar com o risco específico.   
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ED membro de CA.docx 

No futuro, acho que os estes dois riscos que falei devem ficar por muito tempo, não vejo recuo 

no cyber e na competição com uma política de preço adequada e um bom atendimento ao 

cliente, além de cada vez mais você ter pessoas com más intenções, é uma corrida de gato e 

rato.  

● 4.3.5. Futuro - Riscos estratégicos 

EC- Gestor do GRC:  

Numa linha um pouco mais propositiva e até proativa de futuro, eu vejo também questões de 

inovação. Então, eu vejo uma preocupação grande com a renovação dos ativos da empresa. 

Então, como a empresa tem contratos que se encerram de período em período, então existe um 

grande trabalho agora focado, até por uma criação recente de uma diretoria de inovação, 

justamente para buscar essa sustentabilidade da empresa também.  

ED membro de CA 

No futuro, acho que os estes dois riscos que falei devem ficar por muito tempo, não vejo recuo 

no cyber e na competição com uma política de preço adequada e um bom atendimento ao 

cliente, além de cada vez mais você ter pessoas com más intenções, é uma corrida de gato e 

rato.  

● 4.4. RESULTADOS CULTURA/GOVERNANÇA     

● 4.4.1. AÇÕES D. CULTURA /GOVER 

EA_ Gestor do GRC: 

você começa a fomentar uma Diretoria - e uma coisa que é sempre importante frisar aqui é que 

a gente segue muito bem a parte da governança no seguinte: antes de ir para o Comitê de 

Auditoria, passou por cada diretor individualmente os seus riscos, depois passa pela Diretoria 

Colegiada, depois da Diretoria Colegiada a gente sobe para o Comitê e depois, lógico, para o 

Conselho. Então, todas essas passagens, se você tem um material bom para discutir, vai 
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fomentar outras discussões ou riscos que nós nem imaginávamos: poxa, mas essa tal coisa vocês 

viram? E eu aqui estou te trazendo não só experiência da EA onde isso aconteceu, mas na (nome 

de empresa) também. 

EB- Membro do CAU:  

Então hoje nós já estamos vendo alguns gestores pedindo ajuda da área de riscos, pedindo ajuda 

da área de controles internos para ajudar a mapear os processos, para ele entender melhor os 

riscos que tem e poder criar controles para esses riscos. Então isso faz com que as conversas 

entre os gestores, elas ocorram num patamar diferenciado agora. Diferentes do que era no 

passado.  

EC Membro do CAU: 

um trabalho com uma empresa especializada, nos próximos meses, para medir pelo aspecto 

cultural o quanto esse programa de Compliance, ele efetivamente penetrou na companhia. 

EC Membro do CA e CR 

Agora sabe o que me preocupa mais? Me preocupa mais, e que sempre tem em qualquer 

empresa, por melhor que seja, quando você traz um assunto pela primeira vez, as pessoas dizem: 

Ah, não, esse está controlado. Isso não é risco., aqui não. Então, o que eu acho que a gente tem 

que fazer é continuar nessa batalha, porque é como a gente estava falando, né, Jorge, esse 

negócio há 10 anos atrás ninguém olhava, há 5 anos atrás ninguém olhava direito. Quer dizer, 

então é uma mudança cultural que só vai acontecer se a gente continuar discutindo e colocando 

recursos para daqui a 5 anos estar melhor.   

ED Gestor de Riscos. 

E normalmente essa votação dos gestores, ela é combinada com a opinião dos analistas, porque 

eles capturam com os analistas e a gente faz sessões de workshop para a gente explicar cada 

um desses conceitos, então é dessa forma que a gente deixa toda admissão. E quando o relatório, 

ele é terminado, ele é disponível para todos os funcionários daquela área 

ED membro do CAU 
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Uma governança mais institucionalizada, com comitês, com independência de membros, sem 

personalismos, digamos assim. E é nessa linha que ela segue, por isso que tem todos os comitês 

de pessoas, de avaliação, tem o comitê de indicações, quando vão indicar membros, eu mesmo, 

o meu nome foi submetido a esses comitês, eu tive entrevista com vários membros do Conselho 

de Administração para ser aceito lá como membro independente do comitê de auditoria. E assim 

é o processo. Então não é ser amigo do CEO, ou ser amigo lá do presidente do Conselho de 

Administração que vai fazer a diferença principal.  

● 4.4.2. AÇÃO EST. da Gestão de Crises 

EC- Gestor do GRC:  

E a acho que a questão, que a gente já está trabalhando também, é a questão de gestão de crises, 

e continuidade de negócios, enfim, um desenvolvimento grande da resiliência da empresa. Eu 

acho que esse é um fator que vai ser diferencial daqui para frente, no sentido de você preparar 

a empresa para, primeiro: saber quais são seus riscos, saber o que eu tenho que fazer para evitar 

que o risco se materialize, e, no caso dele se materializar, o quê que eu preciso fazer.   

● 4.5. RESULTADOS NO GRC    

● 4.5.1. GRC Identificação dos Riscos 

EA_ Gestor do GRC:  

 EA especificamente a gente está fazendo um trabalho na base, quer dizer, já fizemos esse 

trabalho de base e apresentamos para o Conselho e para o Comitê de Auditoria no final do ano 

passado – foi a minha primeira interação com o Conselho relacionada a matriz de riscos. Então, 

nós temos hoje uma matriz de riscos, a gente segue a ISO  

EB _Membro do CA: 

Então assim, esse mapeamento profundo, eu acho que é um trabalho que toda empresa tem que 

fazer, porque não adianta, o Conselho não vai conseguir fazer, a auditoria externa não vai 

conseguir fazer. Cada um tem o seu papel e são outros, né?  
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EB _Membro do CA: 

í trazem esse risco, e aí sim, o Conselho tem que olhar para aqueles riscos e falar assim: Quais 

que eu quero correr, quais que eu quero mitigar, quais que tudo bem, não, e quais que eu não 

aceito correr de jeito nenhum. Mas, sem mapear tudo, eu acho que fica muito difícil, fica muito 

difícil ir para o Conselho realmente dizer assim: Não quero correr esse risco,  

EC- Gestor do GRC:  

estar se realmente está funcionado, ou se eventualmente tem algum ponto que estava ok, e 

eventualmente: Olha, a gente identificou que mudou uma questão aqui que impactou esse risco. 

Então, essa interação existe também. Já existia, e agora existe ainda mais com esse trabalho 

conjunto que a gente vem fazendo. No Compliance funciona da mesma firma,  

ED Gestor de Riscos 

E aí vai todo um processo de construção, que a gente teve que pensar muito aqui dentro da 

companhia, como é que funciona esse processo de construção? Quais são os grandes riscos? Se 

a gente for falar de risco, pô, temos muito. Aí a gente definiu uma metodologia, na nossa visão, 

o primeiro trabalho que a gente fez é, o risco é algum advento adverso que não lhe permite 

alcançar o seu objetivo. E baseado em vários fatores. 

● 4.5.2. GRC IMPLANTAÇÃO/AMADURECIMENTO 

EA_ Gestor do GRC:  

 Há 3 anos atrás nunca tinha sido apresentado um risco para o Conselho.  A primeira vez que 

foi apresentado para o Conselho foi quando eu levei no final do ano passado.  

EB- Membro do CAU:  

Porque determinado risco pode não ser específico de um determinado processo, mas ele pode 

se manifestar em vários processos. Então nós estamos no momento de fazer isso.  

EC- Gestor do GRC: 
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Então, o projeto de estruturação da área de riscos, e também depois, a área de controles internos, 

que não sou eu o responsável, aconteceu aí entre início de 2019 e meados de 2020. Então, até 

junho, aproximadamente, do ano passado, a gente fez todo trabalho de estruturação, 

treinamento, enfim, revisão de políticas. A gente construiu a primeira grande matriz de riscos 

corporativos de empresa; porque não existia uma matriz de riscos corporativos. A gente definiu 

todas as dimensões de avaliação de riscos, então a gente tem uma régua financeira e qualitativa 

também, com dimensões. 

EC- Gestor do GRC:  

 Foi feita uma proposta para o Conselho de Administração, que avaliou esse plano de ação. 

Então, foi definido um grande plano de ação de estruturação da área de gestão de riscos. Isso 

era final de 2018, outubro, mais ou menos. Quando o conselho recebeu essa proposta, eles 

aprovaram, eles gostaram do modelo que foi apresentado, ainda pela (nome de empresa), e eu 

fui contratado nesse interim.  

ED Gestor de Riscos 

às vezes tem gestores que eles não querem contar, até acontecer o problema. Ou melhor, às 

vezes eles querem ter um projeto que eles alegam que vai resolver um problema de risco 

operacional, e quando você vai ver o risco operacional é baixo, aí você fala: Mas então para 

que é que a gente fez isso? Eu não estou entendendo. O risco está dentro do apetite, para que é 

que você quer fazer o projeto?, Ah não, mas o risco é alto. Alto aonde? A gente nunca divulgou 

para ninguém, a gente nunca falou para nenhuma área, a gente nunca levou para o seu 

superintendente, não levamos para o seu diretor, nunca mostramos isso em nenhum Fórum da 

companhia que era um risco alto. Por que a gente vai ter que fazer um dispêndio financeiro 

dessa magnitude?. Então a gente amarra um pouco da gestão de projetos com a gestão de riscos, 

porque é o seguinte: você não vai conseguir aprovar um projeto na companhia sobre o 

argumento, 

● 4.5.3. GRC Monitoramento /Indicadores 

EA_ Gestor do GRC: 
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..quando a gente vem com KPIs, aí adoram. Mas é assim. Eles têm que ter algum benefício para 

a gente fazer com que o processo flua de uma forma mais adequada. O desafio nosso só 

começou. Então, a gente tem muita coisa para fazer.  

EB_Gestor do GRC:  

resultado eu encaminho mensalmente para todos os diretores, todos eles têm acesso ao Power 

BI, mas independentemente para ter certeza que todo mundo está sabendo, todo mês eu gero 

um resumo e encaminho para eles, e apresento no Comitê, que é o Comitê formado pelo CEO 

e pela Diretoria Exclusiva, que ocorre toda segunda-feira. Então tem uma pauta fixa lá, eu levo 

e falo: Gente, olha, olha o resultado aqui. A gente está com essas unidades críticas. Ok?, Ok.Ah, 

não., aí o CEO pergunta Mas, está crítico? E o que é que estão fazendo?, Não, olha, todos esses 

estão com pedido, mas o corpo de bombeiro adiou duas vezes a visita, mais não sei o quê. Mas 

não tem nada aqui que a gente esteja assumindo qualquer risco. 

EC- Gestor do GRC:  

Mas, todas essas regras de como definir e estruturar essa matriz de risco foram discutidas. A 

gente fez aí uma série de entrevistas, workshops, enfim, até construir toda a priorização dessa 

matriz, definir os planos de ação. Porque é muito importante não só identificar o risco, mas 

definir os planos de ação para monitorar, para mitigar, tratar esses riscos, e também os 

indicadores de riscos que a gente precisa acompanhar e monitorar. Tudo isso é base para depois 

a gente conseguir fazer, tanto o acompanhamento com as áreas responsáveis pelos riscos, e o 

reporte para a diretoria, para o comitê de riscos e reputação, que é um órgão do conselho, e 

também para o conselho, quando necessário.   

ED Gestor de Riscos.docx 

nossa área de controles internos, que ela monitora todos os planos de ação da companhia. Todos 

os planos de ação da companhia. E os planos de ação que mitigam os riscos moderados e altos, 

ele é discutido na diretoria colegiada. Qualquer mudança de prazos e datas nesses planos, ele é 

discutido na colegiada e depois é informado tanto ao comitê de auditoria quanto ao comitê de 

riscos do Conselho, de uma forma geral para isso.15:27 ¶ 31 in ED Gestor de Riscos.docx 
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tolerância, qual o trash hold? Para cada um desses riscos, nós criamos os indicadores e demos 

exatamente qual é a minha margem de tolerância para cada um deles. Porque tangibilizar aquilo 

que estava qualitativo naquilo que seria um pouco mais quantitativo. E esse mapa de cores e 

papeis é o que a gente leva em todas as reuniões do Conselho, todas as reuniões do Conselho 

tem esse mapa, a gente é guiado por ele.  

● 4.5.4. APETITE não estruturado/processo 

EB_Gestor do GRC:  

Eu acho que assim a gente ainda têm vários itens para evoluir. A gente esse ano aprovou a 

metodologia de apetite e tolerância a riscos. Então ano que vem a gente vai começar a 

desenvolver os indicadores com base nessa metodologia. A gente vai começar a fazer um book, 

a gente quer fazer um book de indicadores que mensalmente vai ser apresentado, que a gente 

mensalmente vai monitorar. Então ainda existem muitos passos para a gente aqui, porque é 

relativamente assim, pelo menos nesse novo formato, a área é muito nova.   

EC- Gestor do GRC:  

Então, com base assim, bem de forma macro, em termos de apetite, a gente está colocando os 

apetites dentro desse nível de aceitação de risco. E, lógico, a partir do momento que a gente tem 

um risco de, eventualmente, de 200 milhões, 300 milhões, enfim, que acontece, esses são riscos 

muito críticas na empresa, e aí a atenção é bastante dedicada para você trazer esse risco num 

patamar mais baixo.  

● 4.5.4.1 Confusão entre APETITE Risco TOLERÂNCIA a Riscos 

EA_ Gestor do GRC:  

que eu acho que é importante colocar, nós temos o apetite a riscos. Hoje a gente viu que o nosso 

apetite a riscos não está bom. A gente está pegando muita coisa. Coisa que não é interessante 

para o Conselho, que acaba entrando num operacional maior. Então, uma das coisas que nós 

vamos ter que rever - e eu já coloquei para o ano que vem para a minha equipe -, a gente vai 

rever a nossa régua financeira   
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EC- Gestor do GRC:  

E aí a questão do apetite, ele é muito dinâmico. O que eu poderia te dizer é que assim, de acordo 

com esta avaliação, com essas réguas que eu estou te dizendo, a gente chega numa matriz de 

riscos que ela é desenhada...   

● 4.5.5. GRC visão integrada dos riscos    

ED Gestor de Riscos 

E com base nisso, eu também participo da diretoria colegiada da companhia, para a gente ter 

uma visão global de todos os grandes assuntos, de todos os grandes riscos que estão correndo 

na casa.  

● 4.5.7. GRC Priorização ABR 

EB- Membro do CAU:  

Então quais são as leis e regulamentos que se aplicam à EB? Já fizeram o levantamento, já 

classificaram por crítico, alto e médio, levaram em consideração o que é que... qual que seria o 

efeito de descumprir aquela determinada lei, para a empresa ou para o indivíduo.  

EC- Gestor do GRC:  

E aí, com esse processo de trazer essas informações, priorizar, definir plano de ação, direcionar 

os indicadores, enfim, isso a gente também, internamente, compartilha no ponto de vista de: 

Olha, eu tenho um risco aqui que precisa de um determinado controle interno. Então eu tenho 

um link, por exemplo, para a área de controles internos para endereçar esse plano de a ação. E 

vice-versa, então, a área de controles internos eventualmente está fazendo um trabalho dentro 

de uma área e identifica um risco novo, ela traz para a agente, a área interna a mesma coisa 

ED membro do CAU 

as então é isso, então eu diria que então tem um planejamento da auditoria que é feito em função 

de um mapa de riscos, então onde os riscos são identificados como mais altos e toda a 
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programação da auditoria, ela é com – como se diz em supervisão – é o risk based approach, 

né?  

ED Gestor de Riscos 

A gente tem isso em todo o relatório que a gente tem com o Conselho, além de a gente mostrar 

os {trash holders}  das questões da tolerância, a gente tem uma avaliação da nossa área de risco, 

que está comigo, sobre a tendência desse risco, o que é que a gente está vendo com esse risco 

nos próximos 6 meses, o que é que a gente acha? 

 

 


