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1 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), vimos 

apresentar o resultado dos trabalhos realizados por esta unidade, detalhados no PAINT 

2021, item 4. Trabalhos de Auditoria Interna a serem executados em 2021, subitem 4.3. 

Trabalhos em função de obrigação normativa, por solicitação da alta administração ou 

por outros motivos que não a avaliação de riscos, e descrita na Ordem de Serviço n.° 

017/2021, que tem como objetivo avaliar a adequação da gestão de riscos em 

unidades da UFRN, considerando os processos de trabalho cujos riscos já foram 

gerenciados e a meta prevista para o indicador institucional “Taxa de avaliação da 

gestão de riscos” no Plano de Gestão 2019-2023. 

A referida ação ocorreu no âmbito da Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI). 
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2 ESCOPO 

A IN n.º 03/2017 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União, que aprovou o Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal, conceitua a auditoria interna governamental como uma 

“atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para 

adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as 

organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos”.  

Nesse contexto, compete à Auditoria Interna verificar se os controles internos, a 

gestão de riscos e a governança estão funcionando de forma a garantir que os riscos 

sejam identificados e administrados1. 

Assim, de modo a alcançar os objetivos previstos no planejamento, foram 

elaboradas quatro questões de auditoria e definidos os aspectos a serem analisados na 

unidade auditada, conforme evidenciado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Questões de auditoria e aspectos analisados 

Questões de Auditoria  Aspectos 

Q1: Foram desenhados os fluxos dos 

processos de trabalho? 

Mapeamento dos processos de trabalho que abrangem um 

conjunto de atividades sequenciadas. 

Q2: Os mapas de riscos estão sendo 

elaborados? 

Adequação dos mapas de riscos com base no modelo 

apresentado na Resolução n.º 076/2017-CONSAD (Plano 

de Gestão de Riscos)/Resolução Deliberativa n.º 01/2021-

CGRC (Modelo de Gestão de Riscos). 

Q3: As atividades preventivas para 

mitigar os riscos estão sendo 

implementadas? 

Evolução na implementação das atividades preventivas. 

Q4: As informações relativas ao 

gerenciamento de riscos estão sendo 

inseridas no sistema utilizado pela 

UFRN? 

Alimentação do GERIFES.net com base nas informações 

constantes nos mapas de riscos. 

Ressalte-se que não foi imposta nenhuma restrição aos exames realizados pela 

equipe da Auditoria Interna.  

Ademais, cabe esclarecer que a Auditoria Interna, neste trabalho, não adentrou 

no mérito da gestão de riscos, ou seja, não objetivou, por exemplo, avaliar se os riscos 

identificados estavam adequados, bem como, se as causas e consequências apontadas 

guardavam relação com os riscos ou ainda se as atividades preventivas eram suficientes 

para mitigá-los. 

O foco desta ação de auditoria foi a análise estrutural da gestão de riscos. Dito 

de outro modo, verificou-se o grau de implementação dos mecanismos imprescindíveis 

para cada etapa do processo de gerenciamento de riscos. 

Os critérios utilizados para a delimitação do escopo serão detalhados no item 3 

deste relatório (DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 

 

 

 

                                                 
1 Regimento Interno da Reitoria, art. 216, I, aprovado por meio da Resolução n.º 017/2019-CONSUNI. 
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3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos tiveram início com a revisão das principais normas relativas à 

gestão de riscos, especialmente o Enterprise Risk Management (ERM) e Gestão de 

Riscos – Princípios e Diretrizes (ISO 31000), editadas pelo COSO2 e pela ABNT3, 

respectivamente. Em seguida, foram elaboradas as matrizes de planejamento e 

procedimentos. 

Importante esclarecer que os normativos internos da universidade relativos à 

gestão de riscos foram aprovados pelo Conselho de Administração (CONSAD) em 

2017, quais sejam, as Resoluções n.º 016/2017-CONSAD e n.º 076/2017-CONSAD4. 

Além disso, em 2021, a Resolução Deliberativa n.º 1/2021-CGRC, aprovou 

modelo de gestão de riscos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Em 2019, foi realizada um trabalho de auditoria com o objetivo de avaliar a 

implantação da gestão de riscos na UFRN. Essa ação teve um caráter mais geral e um 

viés de conformidade, uma vez que avaliou, dentre outros aspectos, a adequação da 

política de gestão de riscos e do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da 

universidade, com base na a IN Conjunta MP/CGU n.º 01/2016, e a observância na 

aplicação da metodologia prevista no plano de gestão de riscos nas oficinas de riscos. 

Ainda em 2019, foi aprovado o Plano de Gestão 2019-2023 da UFRN, no qual 

consta o indicador “Taxa de avaliação da gestão de riscos”, de responsabilidade da 

Auditoria Interna. 

Esse indicador é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

Taxa de avaliação da gestão de riscos = (Processos de trabalho cujos riscos 

foram avaliados pela AUDIN/Processos de trabalho cujos riscos foram gerenciados) x 

100. 

Evidencia-se, a seguir, as metas deste indicador para os anos de 2020 a 2023: 

Quadro 2 – Metas para o indicador “Taxa de avaliação da gestão de riscos” 

2019 

Ano-base 
2020 2021 2022 2023 

0% 8% 10% 12% 14% 

Nesse sentido, foi preciso definir a quantidade de processos de trabalho a serem 

avaliados em 2021. Para isso, foi extraído relatório do GERIFES.net5 com a relação de 

processos de trabalho que já tiveram seus riscos gerenciados6. 

Até dezembro de 2021, a UFRN já havia gerenciado os riscos de 213 processos 

de trabalho, associados a 21 processos da Cadeia de Valor. Logo, ao aplicar a meta de 

10% prevista para 2021, chegou-se no número 217. Considerando que no ano anterior já 

haviam sido avaliados 15 processos de trabalho, restaram, portanto, 06 para serem 

avaliados nesta auditoria. 

                                                 
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Comitê das Organizações 

Patrocinadoras da Comissão Treadway em português. 
3 Sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
4 Política e Plano de Gestão de Riscos da UFRN, respectivamente. 
5 Sistema utilizado pela UFRN para consolidar as informações relativas ao gerenciamento de riscos. 
6 GERIFES.net -> Relatórios -> Objetivos Organizacionais -> Objetivos Operacionais por Processo. 
7 Número arredondado, uma vez que 10% de 213 = 21,3. 
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Para a definição dos processos de trabalho a serem avaliados, levou-se em 

consideração a menor quantidade possível de processos a eles associados, de modo que 

não abrangesse diversas unidades, viabilizando uma melhor análise. 

Dessa forma, foram selecionados os processos de trabalhos (subprocessos) 

relativos ao processo “Evoluir sistemas integrados de gestão”, inserido no 

macroprocesso “Gerir Tecnologia da Informação”, descritos a seguir: 

1. Desenvolvimento; 

2. Campanhas de Conscientização em segurança; 

3. Gestão de incidentes; 

4. Evolução; 

5. Evolução de sistemas integrados de gestão; 

6. Sustentação. 

Não obstante, cumpre registrar que a unidade auditada, por meio da inclusão de 

documento denominado Resposta de Solicitação de Auditoria n.º 2/2022-STI na Mesa 

Virtual, esclareceu que o subprocesso “evolução dos sistemas integrados de gestão” 

compõe o subprocesso “evolução”, verificando-se, portanto, um total de cinco e não 

mais seis subprocessos. 

Com relação à execução dos trabalhos propriamente dita, no que tange à 

primeira questão de auditoria, analisou-se a existência de fluxogramas dos processos de 

trabalho retratados por um conjunto de atividades sequenciadas.  

A segunda questão de auditoria, no que concerne à análise, levou-se em 

consideração não só a existência dos mapas de riscos, mas também as respectivas 

adequações de diagramação com o que dispõe a Resolução Deliberativa n.º 1/2021-

CGRC, que aprovou modelo de gestão de riscos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

Já em relação à terceira questão de auditoria, observou-se estritamente se as 

atividades preventivas para mitigar os riscos dos cinco processos de trabalhos 

selecionados estão sendo implementadas. 

A quarta e última questão de auditoria objetivou avaliar o grau de utilização, por 

parte da unidade auditada, do GERIFES.net, sistema utilizado pela UFRN para 

consolidar as informações relativas ao gerenciamento de riscos. 

Ao longo da execução dos trabalhos foram emitidas Solicitações de Auditoria 

(SAs) e realizadas interlocuções com os gestores e servidores da unidade auditada. 
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4 RESULTADO DOS TRABALHOS 

ASSUNTO: AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 

4.1 Informação 001: Elaboração de fluxogramas para os processos de trabalho da 

STI que tiveram seus riscos gerenciados. 

No tocante à primeira questão de auditoria, verificou-se a ocorrência da correta 

confecção dos fluxos dos cinco processos de trabalho elencados.  

Nessa esteira, em atenção à Solicitação de Auditoria n.º 2021017-001, e 

posteriormente com a solicitação esclarecimentos complementares através da SA n.º 

2021017-002, a unidade auditada disponibilizou todos os fluxogramas solicitados, 

demonstrando o seu efetivo comprometimento com o mapeamento de processos e, 

consequentemente, da gestão de riscos. 

Ressalte-se, de antemão, a relevância da temática no âmbito da Administração 

Pública, posto que a racionalização e sistematização dos processos de trabalho é um dos 

grandes desafios da nova gestão. Desenhar os processos de trabalho oportuniza a gestão 

vislumbrar as atividades desenvolvidas pela unidade de modo claro e objetivo e, desta 

feita, contribui para o processo decisório no que tange a proposição de medidas que 

visem aperfeiçoamento do fluxo do trabalho. 

Dentre os ganhos obtidos com o mapeamento dos processos de trabalho 

encontra-se a efetivação da gestão baseada em riscos. Não há que se falar em 

gerenciamento de riscos de forma sistemática sem a racionalização dos processos de 

trabalho por meio da elaboração de diagramas. 

Assim, considera-se como adequadamente respondida a primeira questão de 

auditoria, posto que foram elaborados fluxogramas de todos os processos de trabalho 

relacionados ao processo “Evoluir sistemas integrados de gestão”. 

 

4.2 Informação 002: Adequabilidade da elaboração dos mapas de riscos 

A partir da vigência da Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC, de 27 de 

maio de 2021, que aprovou o modelo de gestão de riscos da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), a elaboração dos mapas de riscos no âmbito dessa 

instituição deverá contemplar as disposições e requisitos contidos em seu ANEXO I 

(MAPA DE RISCOS). 

Essa resolução entrou em vigor na data de 02/06/2021 quando da publicação no 

Boletim de Serviço n.º 102. 

Ressalte-se que o paradigma até então utilizado no que tange ao gerenciamento 

dos riscos era o ANEXO II do Plano de Gestão de Riscos da UFRN, aprovado por meio 

da Resolução n.º 076/2017-CONSAD, contudo, por se tratar de uma resolução mais 

recente que trata do assunto e a título de padronização dos trabalhos de auditoria, faz-se 

necessário trabalharmos com a referência de conformidade à Resolução Deliberativa 

n.º 01/2021-CGRC, de 27 de maio de 2021, sendo certo que os anexos de ambas 

normativas possuem idênticas prescrições. 
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Com relação à segunda questão de auditoria, analisou-se a conformidade dos 

mapas de riscos produzidos pela unidade auditada com as disposições contidas na 

Resolução Deliberativa n.º 01/2021-CGRC. 

Em atenção à Solicitação de Auditoria n.º 2021017-001, e posteriormente com a 

solicitação de esclarecimentos complementares através da n.º SA 2021017-002, a STI 

disponibilizou todos os mapas de riscos requeridos, nos moldes exatos do Modelo de 

Gestão de Riscos da UFRN. 

Logo, considera-se adequadamente respondida o questionamento em tela. 

Por fim, cumpre frisar que o objetivo do modelo de gestão de riscos aprovado no 

corrente ano é o de “apresentar uma metodologia para identificar, avaliar, tratar e 

monitorar potenciais eventos que possam impactar a implementação da estratégia e a 

consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional”. 

 

4.3 Informação 003: Implementação em curso das ações propostas para mitigar os 

riscos relativos aos processos de trabalho selecionados. 

 A terceira questão de auditoria buscou avaliar o grau de implementação das 

atividades preventivas mitigadoras dos riscos relacionados aos seis subprocessos de 

trabalho (desenvolvimento, campanhas de conscientização em segurança, gestão de 

incidentes, evolução, evolução dos sistemas integrados de gestão e sustentação) que 

estão associados ao processo “Evoluir os sistemas integrados de gestão”, o qual está 

inserido no macroprocesso “Gerir tecnologia da informação”. 

 Todavia, cumpre destacar que a unidade auditada, por meio da inclusão de 

documento denominado Resposta de Solicitação de Auditoria n.º 2/2022-STI na Mesa 

Virtual, esclareceu que o subprocesso “evolução dos sistemas integrados de gestão” 

compõe o subprocesso “evolução”, verificando-se, portanto, um total de cinco e não 

mais seis subprocessos. 

Nessa esteira, a Superintendência de Tecnologia da Informação ao responder a 

solicitação de auditoria supramencionada apresentou planilha em Excel, de onde se 

extrai os status de implementação (“não iniciado”, “iniciado” ou “concluído”) de cada 

uma das atividades preventivas cadastradas atinentes aos eventos de riscos do cinco 

subprocessos analisados. 

Com base na resposta apresentada pela unidade, é possível constatar que existem 

19 (dezenove) eventos de riscos com as respectivas atividades preventivas mitigadoras, 

sendo seis relacionadas ao subprocesso “sustentação”, sete à “evolução”, três à “gestão 

de incidentes”, um à “campanha de conscientização em segurança” e dois ao 

“desenvolvimento”. 

Apenas cinco atividades ainda não tiveram o início da implementação (26,3%), 

sendo uma vinculada ao subprocesso “sustentação”, três à “evolução” e uma à “gestão 

de incidentes”. 

Por sua vez, observou-se que catorze atividades preventivas foram iniciadas, 

73,7% do montante total. 
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Logo, constata-se que a unidade auditada apresenta um satisfatório resultado 

referente à gestão de riscos, mormente, no que tange à implementação das atividades 

preventivas mitigadoras de eventos de riscos. 

 

4.4 Informação 004: Alimentação do GERIFES.net com informações do 

gerenciamento de riscos relativos aos processos de trabalho da STI  

Essa questão de auditoria visou analisar se as informações contidas nos Mapas 

de Riscos disponibilizados pela STI, bem como, se as atualizações relativas à 

implementação das atividades preventivas, estavam sendo inseridas no GERIFES.net, 

uma vez que além de consolidar as informações relativas ao gerenciamento de riscos na 

UFRN, esse sistema permite o acompanhamento em tempo real do gerenciamento de 

riscos e a emissão de diversos relatórios gerenciais. 

Importa esclarecer que o processo de gestão de riscos envolve basicamente seis 

etapas, a saber, definição do objetivo a ser gerenciado, identificação de eventos de risco 

que possam comprometer o alcance desse objetivo, classificação dos riscos inerentes 

com base nas variáveis probabilidade e impacto, definição de respostas aos riscos, 

estabelecimento de atividades preventivas e/ou planos de contingência8 e avaliação dos 

riscos residuais. 

Ressalte-se, apenas, a necessidade de manter atualizadas as informações 

relativas à implementação dessas atividades no GERIFES.net, de modo que ele possa 

refletir de forma fidedigna as ações adotadas pela STI para mitigar os riscos relativos 

aos seus processos de trabalho. 

 

No caso concreto, observou-se que a unidade auditada inseriu no GERIFES.net 

apenas os fluxogramas dos subprocessos “gestão de incidentes”, “sustentação” e 

“evolução”, mas justificou a não inclusão dos outros dois, “desenvolvimento” e 

“campanhas de conscientização em segurança”, porquanto, segundo a STI, tratam-se de 

ações que não refletem um processo que consiga ser traduzido por meio fluxograma 

(vide Resposta de Solicitação de Auditoria n.º 2/2022-STI).       

Ademais, consultou-se o GERIFES.net para verificar a existência das 

informações constantes nos mapas de riscos disponibilizados pela STI. Além disso, 

observou-se o cumprimento dos prazos estipulados para a implementação das atividades 

preventivas e possíveis existências de riscos residuais.  

No que tange aos subprocessos “desenvolvimento”, “campanhas de 

conscientização em segurança”, constatou-se a adequabilidade informacional 

relacionada ao mapa de risco e a conclusão dentro do prazo das atividades preventivas.  

Outrossim, ao analisar-se as informações atinentes aos subprocessos “gestão de 

incidentes”, “sustentação” e “evolução”, verificou-se pequenas falhas referentes a 

específicas ações preventivas, pois algumas delas deveriam ter sido iniciadas em 2021 e 

não foram; além disso, as que foram iniciadas, em tese, não foram concluídas dentro do 

prazo estabelecido, já que não se constatou a avaliação dos riscos residuais.  

Por fim, cumpre registrar que, em linhas gerais, a unidade está alinhada com a 

gestão de riscos vinculada à utilização do GERIFES.net, sendo apenas necessária uma 

atenção por parte da STI para suprir as pequenas deficiências supradestacadas.  

                                                 
8 Quando a resposta ao risco for “mitigar”. 
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5 CONCLUSÃO 

As universidades vêm, ao longo desta última década, deparando-se com alguns 

conceitos não muito recentes, mas que tem recebido maior destaque nos últimos anos, 

como é o caso de governança, gestão de riscos, integridade e compliance. 

A gestão de riscos, especificamente, tem um objetivo primordial de facilitar o 

alcance dos objetivos institucionais, auxiliando a tomada de decisões. 

 Nesse sentido, passa-se a exigir das instituições uma postura mais proativa a fim 

de se anteciparem aos eventos que possam comprometer o alcance de seus propósitos. 

O gerenciamento dos riscos deve ser parte integrante de todos os processos 

organizacionais. Trata-se de um mecanismo sistemático, estruturado, dinâmico e 

oportuno.  

A UFRN, por sua vez, vem, desde 2017, avançando no gerenciamento de seus 

riscos. 

Nessa esteira, primeiramente, ocorreu a aprovação de seus normativos internos 

(política e plano de gestão de riscos) e, posteriormente, verificou-se a efetiva 

implementação do seu plano, a partir de 2018. 

Ressalte-se que em 2021, a título de aperfeiçoamento e compromisso com a 

gestão de riscos, a UFRN publicou a Resolução Deliberativa n.º 1/2021 – CGRC,  que 

aprovou o seu modelo de gestão de riscos. 

Ademais, frise-se que no ano de 2019 foi aprovado o Plano de Gestão 2019-

2023 da UFRN com 59 indicadores institucionais, dentre eles, a “Taxa de avaliação da 

gestão de riscos”. A institucionalização desse indicador, juntamente com as propostas 

de normas internas aprovadas pelo Conselho de Administração (CONSAD), 

demonstram o engajamento da alta gestão nesse importante processo. 

 Em função do referido indicador institucional, a Auditoria Interna avaliará 

anualmente a adequação da gestão de riscos nas unidades da UFRN, considerando os 

processos de trabalho cujos riscos já foram gerenciados. 

Assim sendo, a STI, unidade auditada no presente trabalho, demonstrou uma 

proatividade e um bom alinhamento com a gestão de riscos, constatando-se, portanto, 

uma obtenção de respostas adequadas às quatros questões de auditoria elencadas no 

item 2 (ESCOPO). 

Logo, pode-se concluir, em linhas gerais, como satisfatório o gerenciamento dos 

riscos realizado pela STI, considerando o grau de maturidade da gestão de riscos nas 

Instituições Federais de Ensino Superior. 

 

Natal, 09 de junho de 2022. 

 

 

Arnaldo Rodrigues Bezerra Neto 
Auditor - Coordenador da Equipe 

                                                        Matrícula 3124973 
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Francisco Diego Jacinto Alves de Oliveira 
Auditor – Membro da equipe  

Matrícula  1276406 

 

 

De acordo, 

 

 

Anailson Marcio Gomes 

Auditor-Geral 

Matrícula 1149391 


