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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo delimitar o escopo, conhecer o 

contexto e definir os critérios de riscos, e assim, personalizar o processo de gestão de 

riscos da Fundação de Apoio à Pesquisa. Isso permitirá um processo de avaliação de 

riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado. 

A delimitação do escopo deve ser clara, considerar os objetivos pertinentes e 

alinhá-los aos objetivos organizacionais. 

Ao planejar a abordagem para definir o escopo, deve-se considerar os 

objetivos e decisões que devem ser tomadas, os resultados esperados das etapas a serem 

realizadas no processo, tempo, localização, inclusões ou exclusões específicas, 

ferramentas e técnicas apropriadas para o processo de avaliação de riscos, recursos 

requeridos, responsabilidades e registros a serem mantidos e relacionamentos com outros 

projetos, processos e atividades.  

O contexto para gestão de riscos refere-se ao entendimento do histórico da 

organização e de seus riscos. Em outras palavras, o estabelecimento do contexto captura 

os objetivos da organização, o ambiente interno e externo em que ela persegue esses 

objetivos e suas partes interessadas. Assim sendo, o correto estabelecimento do contexto 

permite uma melhor identificação dos riscos. 

No contexto interno, a gestão de riscos precisa levar em consideração a 

organização na qual está inserida, incluindo o sistema de governança, políticas, objetivos, 

estrutura organizacional, recursos (humanos, materiais e financeiros), conhecimento, 

sistemas de informação, processo decisório, valores, partes interessadas, cultura 

organizacional, normas, modelos e diretrizes da organização. 

Já no contexto externo, considera-se o ambiente no qual a organização busca 

atingir seus objetivos. Inclui desde interdependências com outras organizações, dentro ou 

fora do governo, que formam sua cadeia de valor (Organização Estendida), assim como 

o macro ambiente externo que inclui economia, política, legislação, tanto nacional quanto 

internacional. 

A definição dos critérios de riscos deve especificar a quantidade e tipo de 

risco que podem assumir em relação aos objetivos, estabelecer critérios para avaliar a 

significância do risco, apoiando assim a tomada de decisão, e levarem em consideração 

as obrigações da organização e os pontos de vista das partes interessadas. 

Embora os critérios de riscos sejam definidos nesta etapa inicial, eles são 

dinâmicos, e devem ser continuadamente analisados criticamente e alterados sempre que 

necessário. 

Deve ser considerado no processo de definição dos critérios de riscos a 

natureza e o tipo de incertezas que podem afetar os resultados e objetivos (tangíveis, 

intangíveis), como as consequências e as probabilidades serão definidas e medidas, 

fatores relacionados ao tempo, como o nível de risco será medido, como as combinações 
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e sequências de múltiplos riscos serão levados em consideração e a capacidade da 

organização. 

Ressalta-se que o processo de gestão de riscos a ser implementado foi 

definido com base no Processo de Gestão de Riscos sugerido pela norma ISO 31000:2018 

– Princípios e Diretrizes da Gestão de Riscos. 

Com a publicação do Decreto nº 37.302, de 29 de abril de 2016, instituiu-se 

a Política de Gestão de Riscos tendo por objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes, 

as responsabilidades e o processo de gestão de riscos nas unidades orgânicas do Poder 

Executivo do Distrito Federal com vistas à incorporação da análise de riscos à tomada de 

decisão, em conformidade com as boas práticas de governança adotadas no setor público. 

Para gestão da implantação em nível estratégico foi instituído através da 

Instrução nº 18, de 24 de maio de 2019, o Comitê Interno de Governança Pública na 

Fundação de Apoio à Pesquisa. 

A implantação da Gestão de Riscos tem previsão no Decreto nº 37.302/2016 

que estabelece os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão de Riscos e Controle 

Interno a serem adotadas. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO – RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 

2.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

 Razão Social: Fundação de Apoio à 

Pesquisa

  

 CNPJ: 74.133.323/0001-90 

 Endereço: Granja do Torto, lote 04 – Parque Tecnológico BIOTIC. 

 Telefone: 3462-8800 

 Cidade: Brasília/DF 

 CEP: 70.636-000 

 Endereço eletrônico:   

 Natureza: Fundação Pública. 

2.2 HISTÓRICO E ATRIBUIÇÕES 
 

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) é fundação 

pública vinculada à Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia, que tem por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento 

científica e tecnológico do Distrito Federal, visando ao bem-estar da população, defesa 
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do meio ambiente e progresso da ciência e tecnologia. A FAPDF foi criada pela lei nº 

347, de 4 de novembro de 1992 e implementada em 4 de novembro de 1993. O estatuto 

social da FAPDF foi aprovado somente em 16 de maio de 2007, pelo Decreto nº 27.958. 

O Regimento Interno encontra-se publicado no DODF nº 111, de 12 de junho de 2007 (o 

regimento não contempla a realidade da estrutura orgânica da Fundação e carece de 

atualização). 

A FAPDF fomenta diversos projetos de pesquisa, por meio de editais 

públicos, em parceria com instituições acadêmicas, científicas e tecnológicas nacionais e 

internacionais, além de apoiar projetos inovadores que visam o desenvolvimento do 

Distrito Federal – DF. No tocante ao desenvolvimento socioeconômico do DF, por lei, a 

FAPDF deverá destinar, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos recursos constantes 

de sua programação anual. A Lei Orgânica do DF prevê a destinação mínima de 2 (dois) 

por cento da receita corrente líquida do Distrito Federal à FAPDF, sendo este percentual 

atingido de forma gradual a cada exercício. 

Ocorre que, apesar do volume de recursos concedidos e dos riscos envolvidos, 

as áreas técnicas responsáveis contam com um quadro reduzido de pessoal e com poucos 

servidores do quadro permanente da FAPDF. Isso compromete a execução da concessão 

do fomento, que vai da elaboração do edital, o acompanhamento e avaliação dos projetos 

e a devida prestação de contas. Ressalta-se que nunca houve concurso público para a 

Fundação e tampouco existe um plano de cargos e salários. 

Essas fragilidades relacionadas aos recursos humanos associadas à baixa 

institucionalização dos processos internos de trabalho têm impactado negativamente nos 

resultados alcançados pela Fundação. A título de exemplo, a fundação apresenta histórico 

de parcerias firmadas através de convênios onde o chamamento público foi dispensado, 

a contratação foi decidida de maneira centralizada pelos gestores da época sob critérios 

pouco transparentes, os projetos não foram acompanhados e avaliados corretamente e os 

resultados firmados ou não foram alcançados, ou pior, tornaram-se objeto de 

investigações policiais e tomada de contas especiais.  

Por fim, convém destacar o advento do novo marco legal da inovação 

(recepcionado pela Lei distrital nº 6140/18) que propõe um novo ambiente em matéria de 

pesquisa e tecnologia no Distrito Federal, impõe à fundação uma série de novas 

atribuições e inova no ambiente jurídico de tal forma que exigirá da FAPDF a revisão dos 

seus procedimentos internos na concessão do fomento e, principalmente, o 

estabelecimento uma série de práticas e sistemas relacionados a sua governança (Gestão 

estratégica e de riscos, transparência, acompanhamento de resultados, avaliação e 

accountability). 
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2.3 COMPETÊNCIAS LEGAIS 

As competências da FAP/DF encontram-se elencadas no decreto nº 21.452, 

de 23 de agosto de 2000, em seu artigo 2º, quais sejam: 

[...] Art. 2° Compete à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 

Federal - FAPDF: 

I - executar e incentivar a política de ciência e tecnologia do Distrito 

Federal; 

II - custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisa, individuais e 

institucionais, oficiais e particulares; 

III - apoiar a realização de eventos e exposições de interesse para o 

ensino, a difusão e o desenvolvimento da ciência e tecnologia; 

IV - incentivar e promover o intercâmbio e a cooperação entre entidades 

públicas ou privadas voltadas para o desenvolvimento da pesquisa 

cientifica e tecnológica; 

V - propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, inclusive a 

formação e capacitação de recursos humanos e a melhoria da qualidade 

do setor produtivo do Distrito Federal; 

VI - apoiar a difusão e a transferência de resultados de pesquisa, bem 

como intercâmbio de informações científicas e tecnológicas; 

VII - gerir o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, instituído 

pela Lei Complementar n° 153, de 30 de dezembro de 1998; 

VIII - cooperar na formulação e execução da Política Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 

IX - fiscalizar e avaliar a aplicação dos auxílios que venha a conceder, 

observando o estabelecido nos projetos aprovados. [...]  

3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

3.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES. 

A seguir são apresentadas a missão, visão e valores da FAPDF. Conjunto que 

representa a identidade da organização.  
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3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Os objetivos estratégicos da FAP estão alinhados com o Planejamento Estratégico do DF 

Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, que traz propostas que desenham nossa cidade 

até o seu centenário, e que apresenta como Missão "Garantir dignidade a seus habitantes e ser 

acolhedora aos seus visitantes", e como Visão "Ser a Cidade síntese do futuro". O Plano 

Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 foi elaborado a partir de oito eixos temáticos, com a 

definição de batalhas, resultados-chave, iniciativas e tendências, que metodologicamente os 

compõem. Dessa forma, três eixos foram definidos de acordo com as principais políticas públicas 

ofertadas: Saúde, Segurança e Educação. Esses setores juntos representam entre 70% e 80% da 

força de trabalho e do orçamento do governo. Os demais eixos temáticos foram definidos a 

partir da análise das principais demandas da sociedade, fundamentais para garantia da 

qualidade de vida dos cidadãos. O eixo Desenvolvimento Econômico, que corresponde às ações 

relacionadas ao crescimento e à diversificação da economia, foi criado com foco na melhoria do 

ambiente de negócios para geração de emprego e renda.  

•Promover a Ciência, tecnologia e a inovação para o desenvolvimento 
sustentável de Distrito Federal

MISSÃO

•Ser reconhecida nacional e internacionalmente pelo compromisso com projetos
de ciência, tecnologia e inovação que trarão resultados efetivos para a
sociedade .

VISÃO

•Compromisso.

•Integridade.

•Transparência.

•Foco no Cidadão.

VALORES
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Batalhas do Planejamento estratégico do DF que nortearam o Planejamento 

Estratégico da FAP 
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O Planejamento Estratégico da FAP-DF foi atualizado no primeiro semestre de 2019, 

preocupado em realinhar as entregas da FAP com o Planejamento do DF e com o propósito do 

novo governo. Os resultados Institucionais da FAP buscam “Ciência, Tecnologia e Inovação que 

transformam do DF, e “Cidadãos e profissionais do Século XXI.” Tanto os resultados 

Institucionais quanto as Metas Estratégicas dialogam diretamente com as Batalhas do 

Planejamento Estratégico do DF.  
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 Importante ainda destacar que o Conselho Diretor da FAP mapeou 4 áreas estratégicas 

para o fomento a ciência aplicada no DF em 2019: ciência de dados, bioeconomia, smart cities 

e energia. 
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4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA 

4.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA 

Conforme previsto na Lei Orgânica, a Fundação possui como destinação 

orçamentaria anual percentual da Receita Corrente Líquida (2%*), segue abaixo quadro 

resumo da situação de momento da execução orçamentária-financeira: 

 

Execução Orçamentária 2019 

Destinação da Despesa Despesa Autorizada Empenhado Liquidado 

Área fim R$ 169.919.718,44 R$ 16.807.069,91 R$ 15.017.480,00 

Todos os Outros Elementos R$ 63.851.879,88 R$ 4.367.728,29 R$ 2.850.475,18 

Total R$ 233.771.598,32 R$ 21.174.798,20 R$ 17.867.955,18 

Tabela 1 – Execução Orçamentária 2019 

 Fonte: Sistema SIGGO, em 18/7/2019. 

Com o histórico de dificuldades da Fundação de Apoio à pesquisa (falta de 

recursos humanos, baixa informatização dos processos, ausência de quadro próprio, 

constantes apontamentos de irregularidades por órgãos de controle), apesar do crescente 

volume de recursos autorizados, a execução tem diminuído ano após ano tanto em termos 

de percentual do autorizado, quanto em valores absolutos (gráfico abaixo). 

Figura 1 – Gráfico do comportamento da execução orçamentária 
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Fonte: Sistema SIGGO, em 18/7/2019. 

 

 

5 ORGANOGRAMA E DESCRIÇÃO DO FLUXO DO FOMENTO 
 

A Fundação de Apoio à pesquisa é composta basicamente por três estruturas orgânicas: 

Presidência, Superintendência de Ciência e Tecnologia e Inovação (SUCTI) e Superintendência 

de Administração Geral (SUAG): 

 

 

Figura 2 - Organograma FAPDF* 

(*) – O regimento encontra-se desatualizado, organograma representa a realidade em 

funcionamento. 

 

A concessão do fomento perpassa às 3 (três) grandes estruturas orgânicas da Fundação e 

possui 4 etapas: 1. Contratação e Pagamento, 2. Monitoramento e avaliação, 3. Prestação de 

Contas e 4. Avaliação de Resultados. A escolha das pessoas/entidades a serem fomentadas, 

têm se dado de 2 (duas) formas, ora através de editais públicos para seleção de 

beneficiários/projetos, ora através de decisões da alta administração que escolhem parceiros 

com mútuo interesse em apoiar o ambiente de Ciência e Tecnologia e Inovação no âmbito do 

Distrito Federal. 

 No caso de editais, as contratações são viabilizadas por pertinência temática nas 

Coordenações da SUCTI (COOBE, COOTI, COOTEC, exceto, COOAC) que são responsáveis pela 

elaboração dos editais, recebimento de propostas e contratação dos projetos, cabendo à SUAG 
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realizar empenho e o pagamento. As parcerias que não são submetidas às chamadas públicas 

são estruturadas e estabelecidas no âmbito da presidência e sua assessoria especial e, tal qual 

na situação dos editais, submetidas à SUAG para que esta proceda com empenho e pagamento. 

Em ambas formas, o fomento tem como característica a sua disponibilização no momento da 

contratação. 

Após a fase de contratação e disponibilização dos recursos, os projetos/parcerias passam a 

ser de responsabilidade da Coordenação de Acompanhamento e Prestação de Contas (COOAC), 

que têm por obrigação realizar o monitoramento e a avaliação do uso dos recursos e, ao final 

da vigência, analisar a respectiva prestação de contas e os resultados alcançados.  

6 PARTES INTERESSADAS OU “STAKEHOLDERS” 

 

 Sociedade Civil; 

 Servidores da Fundação;  

 Órgãos de pesquisa/Academia; 

 Setor produtivo; 

 Governo do Distrito Federal e suas estruturas orgânicas; 

7 ACHADOS DE AUDITORIA RELEVANTES 
 

NOTA TÉCNICA Nº 1 – CGDF/SUBCI/COGEA/COMOT/DARES 

 

Objetivo: Análise de fragilidades encontradas no processo de acompanhamento e 

prestação de contas dos convênios, acordos ajustes e outros instrumentos congêneres 

celebrados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do DF – FAPDF. 

 

 Achados: Prestação de contas dos projetos extremamente burocratizado, vinculado a 

apresentação de vários documentos em meio físico, confuso, na visão dos proponentes, 

carente de sistematização, com várias etapas redundantes e voltado para aspectos formais 

e financeiros dos apoios. Fragilidades na avaliação do desempenho dos beneficiários e na 

mensuração da efetividade dos trabalhos para a sociedade. 

 

REPRESENTAÇÃO Nº 23/2018 – MPC/DF 

 

Objetivo: Prévio diagnóstico da Situação da Fundação de Apoio à Pesquisa e solicitação 

de auditoria por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

 

 Achados: Ausência de quadro próprio condizente com sua missão, apesar do dever de 

realizar concurso; a ausência de prestações de contas tempestivas; a ausência de processos 

de controle em relação aos editais publicados e a ocorrência de irregularidades em 

convênios no passado recente. 
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8 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

Com intuito de tornar a FAPDF menos reativa nas ações relacionadas ao seus 

riscos, este projeto tem como objetivo implantar a metodologia de riscos nos 4 grandes 

macroprocessos relacionados a concessão de fomentos, quais sejam: 

 Concessão de recursos a novos projetos relacionados a atividade 

finalística; 

 Monitoramento e avaliação dos fomentos concedidos; 

 Entrega de resultados e Prestação de Contas dos Projetos; 

 Avaliação da Efetividade do fomento concedido; 

A implantação ocorrerá em etapas, onde cada etapa corresponde a 1 (um) 

macroprocesso, onde os riscos serão identificados, analisados e terão seus controles 

implantados. Ao mesmo tempo serão avaliados os riscos de integridade associados para 

que os controle criados contemplem essa vertente. 

Considerando a materialidade envolvida, é premente a aplicação da gestão de 

riscos no macroprocesso de concessão de novos recursos e esta será a primeira etapa de 

implantação. Os demais macroprocessos serão analisados com a finalização da criação 

dos controles na etapa anterior. Com intuito de avaliar todo o processo será proposto ao 

comitê de governança da Fundação instituir monitoramento periódico e tornar 

transparente a todos os servidores da fundação o estágio do projeto.  

9 LEGISLAÇÃO APLICADA 

 Lei nº 347/1992 –Lei de criação da fundação. 

 Lei nº 3.652/2005 – Altera a Lei de Criação. 

 Lei distrital nº 6.140/2018 – Recepcionou a Lei de Inovação Federal. 

 Decreto nº 39.570/2018 – Regulamenta o disposto na Lei Federal nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, e suas alterações, recepcionada pela 

Lei Distrital nº 6.140. 

 Instrução Normativa nº 01/2005 – CGDF 

 Lei nº 8.666/1993. 

10 ANÁLISE SWOT  

A matriz foi construída pela equipe a partir do conhecimento possível da 

INSTITUIÇÃO, especialmente pelo relatório de situação levantado e a atuação dos 

órgãos controle interno e externo.  

Diante das informações descritas na contextualização da Fundação de Apoio foi 

possível elaborar uma análise por meio da Matriz SWOT. A Análise SWOT - sigla dos 
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termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças) - é uma ferramenta utilizada para fazer análise 

ambiental, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico numa instituição. Pode 

ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, sendo um sistema simples destinado 

a posicionar ou verificar a posição estratégica da unidade analisada no ambiente em 

questão. 

Sinteticamente, são analisadas as seguintes características: 

 Forças - vantagens internas da instituição/setor em relação aos eventuais 

concorrentes.  

 Fraquezas - desvantagens internas da instituição/setor em relação aos 

eventuais concorrentes.  

 Oportunidades – aspectos externos positivos que podem potencializar a 

atividade da instituição/setor.  

 Ameaças - aspectos externos negativos que podem pôr em risco a atividade 

da instituição/setor avaliado. 

 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Forças Oportunidades 

 Corpo gerencial qualificado. 

 Orçamento vinculado à receita do 

GDF. 

 Parceria consolidada com a UnB 

 Localização privilegiada. 

 Missão traz orgulho. 

 Autonomia administrativa nos 

editais. 

 

 Ecossistema de inovação 

internacional aquecido. 

 Marco legal da Inovação. 

 CTI como fator de 

desenvolvimento econômico 

 Gestores com mandato em outras 

FAPs 

 Proximidade com parceiros 
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Fraquezas Ameaças 

 Baixa maturidade administrativa 

 Passivo de prestação de contas 

 Regimento interno desatualizado 

 Pouca divulgação para a 

sociedade 

 Sobreposição de funções 

 Processos pouco estruturados 

 Ausência de plano de carreira 

 Pouca interação entre as áreas 

 Pouca agilidade nas informações 

 Pouca padronização dos 

processos 

 Alta rotatividade de pessoal 

 Pouca interação com o meio 

empresarial 

 Pouco foco em contratos e 

convênios 

 Pouca interação com os 

pesquisadores 

 Imagem desgastada perante à 

academia e o setor produtivo. 

 A sociedade não conhece a 

FAPDF 

 A missão da FAPDF não é clara 

para a sociedade 

 

 Questionamento dos órgãos de 

controle 

 Mudanças de gestão 

 Interferência externa na decisão 

do uso dos recursos. 

 

Tabela 1 - Matriz SWOT 
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11 CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS 

11.1 METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO 

Com base nas orientações previstas no Decreto Distrital nº 37.302/2016, definiu-

se o padrão ISO 31.000:2018 como metodologia para o processo de implantação da gestão 

de riscos. Essa norma estabelece as seguintes etapas: 

 

 
Figura 3 - Diagrama processo de implantação da gestão de riscos. Fonte: ISO 31.000:2018. 

Após o estabelecimento do documento “Escopo, Contexto e Critério”, será 

iniciado o processo de identificação dos riscos, os quais são definidos como eventos 

incertos que podem impactar no alcance dos objetivos propostos de forma negativa ou 

positiva.  

Esses riscos serão então tabulados em uma Matriz, sendo classificados por 

diversos componentes, dentre eles: o evento, a causa, o evento e as possíveis 

consequências que afetariam/concorreriam para o alcance do objetivo proposto.  

Em seguida, os riscos serão analisados, qualitativamente, quanto à probabilidade 

de sua ocorrência e seu impacto (consequência) sempre em relação ao alcance do objetivo 

sob análise.  

Ao final, espera-se que a implantação gere os seguintes produtos: 
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Figura 4 - Lista de produtos desenvolvidos durante a implantação da gestão de riscos. 

 

11.2 CRITÉRIOS DE RISCO ADOTADOS 

A norma ISO NBR 31.000:2018 traz a seguinte orientação sobre a definição de 

critérios de risco: 

“Convém que a organização especifique a quantidade de o tipo de risco 

que podem ou não assumir em relação aos objetivos [...] Convém também que 

estabeleça critérios para avaliar a significância do risco e área apoiar os processos 

de tomada de decisão”. 

Dado o grau de maturidade da gestão de risco da FAPDF, serão adotados 

inicialmente critérios de risco qualitativos. O intuito é que sejam utilizados critérios 

condizentes com o estágio atual de consciência ao risco e paulatinamente sejam feitas 

evoluções nos critérios adotados. 

As dimensões analisadas serão probabilidade e consequência (impacto) sobre os 

objetivos definidos. A seguir, são apresentadas as definições de cada nível. 

11.2.1 CRITÉRIOS DE PROBABILIDADE   

Define a chance de ocorrência do evento, considerando os controles existentes. 

Tabela 2 - Critérios de probabilidade 

 

11.2.2 CRITÉRIOS DE IMPACTO (CONSEQUÊNCIA) 

Define o impacto esperado no caso de ocorrência do evento, considerando os 
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controles existentes, podendo ser positivo ou negativo. 

Tabela 3 - Critérios de consequência – Riscos negativos 

 

Tabela 4 - Critérios de consequência – Riscos positivos 

 

11.2.3 NÍVEL DE RISCO (NR) 

Define-se Matriz de nível de risco as combinações geradas a partir das dimensões 

anteriormente classificadas (probabilidade e impacto), podendo ser positiva ou negativa. 

Os critérios adotados pela FAPDF serão os seguintes:  

Tabela 5- Critérios de Nível de Risco 
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11.3 CATEGORIAS DE RISCO 

A política de gestão de riscos da FAPDF (portaria nº xx/2019) define uma série de 

categorias de riscos. Dessa forma, durante o mapeamento todos os riscos devem ser 

classificados a partir das definições a seguir. 

I - Estratégicos - riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da 

Unidade em proteger-se ou adaptar-se às mudanças que possam interromper o alcance de 

objetivos e a execução da estratégia planejada; 

II - Conformidade - riscos decorrentes do órgão/entidade não ser capaz ou hábil 

de cumprir com as legislações aplicáveis ao seu negócio e de elaborar, divulgar e fazer 

cumprir suas normas e procedimentos internos; 

III - Financeiros - riscos decorrentes da inadequada gestão de caixa, das aplicações 

de recursos em operações novas/desconhecidas e/ou complexas de alto risco; 

IV - Operacionais - riscos decorrentes da inadequação ou falha dos processos 

internos, pessoas ou de eventos externos; 

V - Ambientais - riscos decorrentes da gestão inadequada de questões ambientais, 

como por exemplo: emissão de poluentes, disposição de resíduos sólidos e outros; 

VI - Tecnologia da Informação - riscos decorrentes da indisponibilidade ou 

inoperância de equipamentos e sistemas informatizados que prejudiquem ou 

impossibilitem o funcionamento ou a continuidade normal das atividades da instituição. 

Representado, também, por erros ou falhas nos sistemas informatizados ao registrar, 

monitorar e contabilizar corretamente transações ou posições; 

VII - Recursos Humanos - riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade 

da instituição em gerir seus recursos humanos de forma alinhada aos objetivos 

estratégicos definidos. 

Com o advento do Decreto nº 39.736/2019, que dispõe sobre a Política de 

Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, a FAPDF incluirá no grupo de 

categorias o risco de integridade, com as seguintes definições. 

VIII - Riscos de Integridade: riscos relacionados à integridade pública, seja de 

caráter externo, organizacional ou individual, que impacta nos objetivos de uma 

instituição pública. Pode ser uma oportunidade, quando positivo, ou ameaça, quando 

negativo. 

Comentado [GBdA1]: As portarias que estabelecem a política 
de GR e definem o comitê gestor foram publicadas? 
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VIII.a - Risco Positivo de Integridade: efeito da incerteza que estimule o 

comportamento íntegro (por meio de reconhecimento, valorização e incentivo) e que 

fomente e dissemine a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública. 

VIII.b Risco Negativo de Integridade: efeito da incerteza relacionado à corrupção, 

fraudes, irregularidades ou desvios éticos e de conduta, que cause distorções na entrega 

dos resultados esperados pela sociedade. 

11.4 ABORDAGEM, TOLERÂNCIA E APETITE AOS RISCOS 

O nível de tolerância ao risco, ou seja, o grau de riscos que a organização está disposta 

a aceitar durante suas atividades em busca de seus objetivos, será aferido pelo perfil de 

decisão sobre quais riscos deverão receber tratamentos e as prioridades em efetivar 

controles.  

O comitê de gestão de riscos decidiu que todos os níveis de riscos identificados 

deverão ser tratados, a partir de uma regra cronológica de criticidade para a implantação 

das medidas de controles propostas. 

Importante destacar que a decisão de “aceitar” ou “tolerar” um determinado risco 

passa pela análise de custo/benefício da atuação sobre os parâmetros de probabilidade ou 

consequência do risco.   

As ações de abordagem frente aos riscos identificados durante o mapeamento são: 

 

Figura 4 - Orientação acerca das ações que precisam ser tomadas frente aos níveis de risco. 

Risco extremo - modificações e novos controles devem ser implantados
com urgência, sendo dada ciência das ações ao Gerente de Riscos e ao
Comitê Interno de Governança (FAPDF).

Risco alto - modificações e novos controles devem ser implantados de
forma célere, sob acompanhamento do Gerente de Riscos e ao Comitê
Interno de Governança - CIG (FAPDF).

Risco médio - modificações e novos controles devem ser implantados
ao longo do ciclo de gestão de riscos.

Risco baixo - manter práticas e procedimentos de controles existentes.
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12 GRAU DE MATURIDADE EM RELAÇÃO À GESTÃO DE RISCOS 

O grau de maturidade e relação à gestão de riscos reflete o nível de desenvolvimento 

da unidade em termos de estrutura, cultura e instrumentos para identificar, analisar e tratar 

riscos. Essa aferição deve ser realizada periodicamente com o fim de averiguar e 

acompanhar a internalização da gestão de riscos pela unidade. 

O intuito dessa avaliação é conhecer a realidade atual da unidade e propor melhorias 

nos processos associados à gestão de riscos. Portanto, trata-se de instrumento 

informacional e que apoia a unidade nas decisões relativas à sua estrutura para gerenciar 

riscos, garantindo a otimização no uso de seus recursos e nos serviços prestados. 

Com base nos formulários respondidos pelas diversas áreas a FAPDF está atualmente 

com grau de maturidade de 1,55, classificando-a entre os graus ingênuo e consciente. 

13 AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS  

O processo de gerenciamento de riscos deve ser revisado em ciclos não superiores a 

01 (um) ano. 

Quanto ao fluxo de comunicação e gerenciamento dos riscos, o Comitê definiu a 

seguinte regra. 

 As responsabilidades sobre os riscos (proprietários), assim como sobre os 

controles a serem instituídos, serão determinadas pelo Plano de Ação, 

elaborado após a finalização da Matriz de Riscos. 

 

 Os proprietários de riscos devem se reportar ao Comitê a fim de informar sobre 

a situação e avaliação dos riscos sobre sua supervisão. 

 

 Os períodos de avaliação e reporte dos riscos serão definidos pelo Comitê 

Interno de Governança, levando-se em consideração os níveis de criticidade 

de cada tipo de riscos. 

 

14 IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE AUTORIDADE E 

RESPONSABILIDADE 
 

No que diz respeito ao Gerenciamento de Riscos, as diretrizes, responsabilidades 

e processo de gestão serão definidos através de portaria de Gestão de Riscos, a qual se 

encontra na fase final de avaliação para publicação. A criação do Comitê de Gestão de 
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Riscos (CIG) foi realizada pela Instrução nº 18, de 24 de maio de 2019 estabeleceu a sua 

composição, operação e competências.  

As responsabilidades sobre os riscos, assim como sobre os controles a serem 

instituídos, serão determinados pelo Plano de Ação será elaborado após a finalização da 

Matriz de Riscos.  

O nível de tolerância ao risco, ou seja, o grau de riscos que a organização está 

disposta a aceitar durante suas atividades em busca de seus objetivos, será aferido pelo 

perfil de decisão sobre quais riscos deverão receber tratamentos e as prioridades em 

efetivar controles. Na hipótese de determinadas atividades de gerenciamento e controles 

que alcancem todos os riscos extremos e altos, considera-se a tolerância baixa, enquanto 

não for possível o gerenciamento destes riscos a tolerância será alta. 

 
Figura 2 - Tolerância e Aceitação de Riscos. 

15 GRAU DE MATURIDADE EM RELAÇÃO À GESTÃO DE RISCOS 

O grau de maturidade e relação à gestão de riscos reflete o nível de 

desenvolvimento da unidade em termos de estrutura, cultura e instrumentos para 

identificar, analisar e tratar riscos. Essa aferição deve ser realizada periodicamente com 

o fim de averiguar e acompanhar a internalização da gestão de riscos pela unidade. 

O intuito dessa avaliação é conhecer a realidade atual da unidade e propor 

melhorias nos processos associados à gestão de riscos. Portanto, trata-se de instrumento 

informacional e que apoia a unidade nas decisões relativas à sua estrutura para gerenciar 

riscos, garantindo a otimização no uso de seus recursos e nos serviços prestados. 

Com base nos formulários respondidos pelas diversas áreas a Fundação de Apoio 

à Pesquisa está atualmente com grau de maturidade de 1,55, classificando-a entre os graus 

ingênuo e consciente. 
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Tabela 3 - Graus de Maturidade 

Data de validação: 05/12/2018 
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16 ANEXOS 
 

ÓRGÃO 

SERVIDOR DO QUADRO DA UNIDADE 

T1 - Total da 

força de 

trabalho             

(S1 + S2 + S3) 

A - sem 

cargo em 

comissão 

B - com 

cargo em 

comissão 

C - com 

função 

gratificada 

Subtotal         

S1(A + B + C) 

FAPDF  

2 8 - 10 

REQUISITADO DE ÓRGÃO/ENTIDADE DO GDF 

D - sem 

cargo em 

comissão 

E - com 

cargo em 

comissão 

F - com 

função 

gratificada 

Subtotal            

S2(D + E + F) 

4 4 - 8 

SEM VÍNCULO COM O GDF 

G - 

requisitado 

fora do GDF 

sem cargo 

em comissão 

H - 

requisitado 

fora do 

GDF com 

cargo em 

comissão 

I - sem 

vínculo com 

GDF com 

cargo em 

comissão 

Subtotal               

S3(G + H + I) 

- 2 28 30 48 

CEDIDOS 

L - Total cargo 

em comissão 

(B + E + H +I) 

T2 - Total da 

força de 

trabalho              

(T1 + K) 

J - para 

órgão 

/entidade 

GDF 

K - para órgão/entidade 

fora do GDF 

4 1 42 49 

Anexo 1 – Força de trabalho 

Fonte: SIGRH em 10/7/2018. 

 

  


