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A atual contexto económico apresenta diversos desafios para as 
organizações

Contexto económico 

Risco

CAUSAS OU

FATORES DE RISCO

(Incerteza)

CONSEQUÊNCIAS

OU IMPACTOS

(Efeito)

Risco é o efeito da incerteza nos objetivos

Digital

Novos negócios

Cloud

Disrupção

Várias geografias

Adoção de novas tecnologias

Robotização
Regulamentação 

Inovação

Externalização 
Incerteza

Start-ups

Globalização
Contexto Macroeconómico
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Estágios de maturidade

Cultura de gestão de risco
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Tempo e maturidade

Utiliza analises preditivas e tecnologias baseadas em dados para automatizar 
processos, contribuir com insights e permite uma tomada de decisão baseada 
numa análise de risco
“Como é que posso antecipar melhor os riscos e oportunidades para otimizar 
investimentos e acelerar o desempenho?”

O risco é incorporado na tomada de decisão. Selecionar as oportunidades devido 
à capacidade de explorar riscos
"Como é que posso assumir riscos mais inteligentes e aproveitar oportunidades 
para alcançar estratégias e melhorar o desempenho?“

As atividades são implementadas de forma consistente e transversal. São 
correlacionadas e agregadas entre tipos de risco e unidades de negócios e abrangem 
a maioria dos tipos de risco.
"Quais os riscos do negócio e risco de estratégia e como estão a ser geridos?"

A maioria das Direções trabalha de forma independente. As atividades não são aplicadas 
de forma transversal ou podem estar em desenvolvimento, mas ainda não estão 
finalizadas.
“Quais são os riscos para cada um dos meus negócios?” 

As atividades são desestruturadas, descoordenadas e não documentadas (ou 
inexistentes). Nenhuma filosofia ou objetivos abrangentes estão definidos.
“Quais são os meus riscos?” 
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Princípios para incutir uma cultura de gestão de risco eficiente nas 
organizações

Cultura de gestão de risco

Abordagem pró-ativa, integrada e consistente 
com o negócio

Integração do risco nas operações e no processo 
de decisão

Comunicação transversal e ownership dos riscos 
em todo o negócio.

Foco na criação de valor e proteção do mesmo

Capacitação da Função e conhecimento do 
apetite ao risco

Reporte transversal e coordenado das atividades 
com maiores risco

Utilização de recursos disponíveis de forma 
eficiente e de acordo com as prioridades 
estratégicas

Utilização de tecnologia para identificar e mitigar 
riscos

A adoção destes princípios é crucial para a implementação de uma cultura de risco, que contribui para a 

estratégia e tomada de decisão e salvaguarda os ativos da empresa
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Boas práticas na criação de um programa de gestão de riscos

Cultura de gestão de risco

O que não deve ser

• Sustentável, transversal e contínuo, 
adequado ao negócio

• Uma mais valia para os executivos nas 
suas responsabilidades

• Um input estratégico para a tomada 
de decisão, planeamento e alocação de 
recursos

• Um processo estruturado que procura 
antecipar riscos emergentes

• Uma abordagem top-down e bottom-up
para identificar, avaliar, gerir, monitorizar e 
reportar os riscos mais relevantes 

• Focado em riscos com maior 
severidade na estratégia, reputação e 
desempenho

• Permite quebrar barreiras internas para 
entender e endereçar implicações 
transversais dos riscos estratégicos

• Identificado um responsável pela sua 
gestão e coordenação

O que deve ser

• Um projeto isolado ou uma reflexão 
após a ocorrência de um evento de risco

• Uma lista estática de riscos
operacionais e de compliance que são 
"business as usual"

• Um processo estritamente top-down
focado exclusivamente na identificação de 
riscos

• Académico e burocrático

• Prescritivo e inflexível

• Uma avaliação de riscos sem 
consequências ou sem resultados 
mensuráveis 

• Um ajuste aos processos de negócio
existentes 

• Uma check-list com o objetivo de recolher 
informação do negócio para satisfazer um 
pedido da Administração
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Programa de gestão de riscos

Cultura de gestão de risco

A adoção de um programa de gestão de riscos, nos estágios de maturidade mais elevado, permite obter informações adicionais 
sobre os riscos estratégicos e emergentes (criação de valor) e, simultaneamente, permite à empresa gerir e monitorizar os 
riscos operacionais, técnicos, regulatórios e financeiros (preservação de valor).

• Cultura de risco transversal, definida 
pela Liderança 

• Liderança supervisiona e discute os 
riscos mais relevantes e a gestão de 
risco

• Comité de risco discute os riscos mais 
relevantes e emergentes, escala os 
principais problemas e coordena a sua 
mitigação de forma transversal

• Definição de funções, responsabilidades, 
linhas de reporte e políticas

• Definição de processos, controlos, 
ferramentas e orientações para apoiar o 
negócio na identificação, avaliação, 
gestão e monitorização de riscos 
conhecidos e emergentes

• Em parceria com outras áreas (por 
exemplo, Gestão de crise, Cyber
Security, Compliance, Auditoria Interna)

• Critérios comuns para framework de 
risco e reporting

• Monitorização e priorização contínua dos 
riscos, capitalizando no Analytics

• Dashboards executivos e sistemas de 
suporte à decisão que tenham presente 
uma ótica de risco

• Risco integrado na definição da 
estratégia, planeamento do negócio e 
gestão de desempenho

• Foco nos riscos estratégicos e nos riscos 
operacionais

• Revisão anual do contexto externo, 
combinado com o interno, de forma a 
antecipar riscos

• Ferramentas disponíveis: Scenario 
planning, war gaming, risk sensing, 
modeling, etc., para uma melhor 
avaliação e gestão dos riscos 
estratégicos e emergentes

Alinhamento 
com 

estratégia

Governação & 
Cultura

Reporting & 
Tecnologia

Modelo 
Operacional

Programa 
gestão de 

riscos
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Programa de gestão de riscos e modelo de governação

Cultura de gestão de risco

Para que o programa de gestão de riscos seja eficaz, é fundamental ter um modelo de governação definido, que deve estar 
alinhado de forma a gerar mais discussões sobre risco estratégico, tornar a empresa pró-ativa na gestão do risco e tomada de 
decisão. 

Administração e Comités de fiscalização

Comissão Executiva

Comité de Gestão de Risco

Equipa de 
Risco

Unidade de negócio ou pivots funcionais de risco 
(dependendo do contexto organizacional)

Direções / Unidades de negócio

• Promove a cultura de risco

• Define os riscos mais relevantes 
da Empresa, para permitir uma 
resposta coordenada na sua 
gestão

• Garante o desenvolvimento de 
estratégias para gerir esses 
riscos

• Supervisiona a gestão dos riscos 
mais relevantes, riscos 
emergentes e iniciativas 
estratégicas de risco

• Confirma / ajusta as estratégias 
de resposta ao risco com base no 
perfil de risco definido

• Agrega os riscos, permitindo uma 
visão transversal da empresa

• Identifica issues que devem ser 
escalados para a CE

• Partilha as lessons learned e 
identifica impactos transversais

• Compromete-se na execução das 
estratégias específicas, aloca 
recursos e prepara-se para 
alterar o rumo caso os 
pressupostos estejam incorretos

• Identifica, avalia e gere os riscos 
funcionais das unidades de 
negócio

• Reporta sobre o progresso das 
ações de mitigação e escala 
riscos emergentes

• Define iniciativas de mitigação 
transversais para os riscos mais 
relevantes

Ilustrativo 
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As tendências na gestão de risco

Cultura de gestão de risco

Verifica-se uma tendência para as empresas implementarem Programas gestão de risco, com o objetivo de apoiar na 
identificação, gestão e monitorização de riscos transversais a toda a organização e que são mais relevantes para a estratégia, 
negócio e reputação – com um impacto significativo na performance da Empresa. 

Melhor alinhamento entre a Gestão de Risco 
e a Estratégia, o planeamento e as unidades 
de negócio/funções, bem como com outros 
riscos e áreas como: gestão de crise, plano de 
continuidade de negócio, conformidade e 
auditoria interna.

Aumento da frequência e robustez da 
governação de risco e discussões de trade-
off sobre os riscos emergentes para os negócios, 
estratégia e reputação - suportados por dados e 
previsões.

Definição de funções de risco de negócio para 
possibilitar uma maior frequência na partilha de 
informação sobre risco, discutir 
interdependências de risco e uma 
colaboração transversal às funções na 
estratégia de tratamento do risco.

Para além da gestão dos riscos tipicamente 
identificados, operacionais e de compliance, 
melhorar o foco nos riscos estratégicos e 
emergentes, alavancando ferramentas e recursos 
tais como: scenario planning, simulações, risk
sensing & analytics, etc. de forma a ser mais 
pró-ativo na identificação e tratamento de 
riscos.

Alinhamento entre a estratégia e o 
negócio

Discussão frequente entre risco e 
trade-offs

Modelo de governação e 
operacionalização

Abordagem pró-ativa para riscos 
estratégicos e emergentes
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De forma a acompanhar as mudanças constantes e cada vez mais rápidas, é necessário uma Função de Auditoria Interna forte, 
independente e que consiga aportar valor. Este caminho só é possível através da transformação e inovação da Função. A 
inoperância neste capitulo poderá levar a que as alterações organizacionais tornem obsoleta a Função e a sua abordagem no 
controlo de risco.

A oportunidade para inovar

O futuro para a função de Auditoria Interna

As organizações enfrentam cenários de risco em expansão

As organizações estão expostas a incertezas e a velocidade 
de alteração do contexto não tem precedentes, com a 
adoção de novas tecnologias e introdução de novos 
paradigmas, o que leva à criação de novos riscos.

Em simultâneo, os stakeholders esperam e precisam mais da 
função de Auditoria Interna, porque: 

• As necessidades de Assurance são cada vez mais amplas e 
continuam a expandir-se;

• O papel da Função de Auditoria Interna como Advisor do 
negócio é a chave para maximizar o valor da Função, 
apesar de a maioria das suas funções estarem restritas ao 
Assurance; e

• O ritmo de mudança e a evolução dos riscos é tal, que o 
papel da Auditoria interna é essencial, apoiando na 
identificação antecipada dos riscos.
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Drivers para a inovação

O futuro para a função de Auditoria Interna

Apresentam-se abaixo atividades ou riscos que representam oportunidades para a Função de Auditoria Interna aumentar a sua 
relevância nas organizações, seja pela adoção de novos métodos de trabalho como pela análise a novas ameaças/riscos. As 
organizações valorizam os skills, objetividade e aconselhamento prestado pela Função, pelo que a sua participação é crucial 
para enfrentar os novos desafios. 

Analytics na Auditoria Interna

• Permite aumentar a eficiência e eficácia da Função
• Adaptar os métodos de trabalho e os skills das equipas a esta realidade
• Utilizar dados na definição dos objetivos das auditorias e realçar 

padrões e relações anormais

Adoção de método Agile

• Entender os métodos Agile e clarificar responsabilidades, prazos,  
recursos, entregáveis, riscos e controlos

• Avaliar riscos e controlos durante todo o processo, para mitigar o risco 
inerente à metodologia de trabalho

Auditoria na era do digital

• Rever a estratégia digital adotada focar nas áreas relevantes em 
função dos principais riscos

• Compreender as aplicações desenvolvidas para avaliar a sua 
integridade

• Desenvolver frameworks de trabalho adequadas aos riscos inerentes 

Privacidade de Dados

• Trabalhar em conjunto com o negócio, no sentido de entender os 
riscos inerentes e transformá-los em vantagens competitivas

• Garantir desde uma fase inicial os mandamentos do regulamento: 
privacy by default and by design

• Salvaguardar o cumprimento dos requisitos legais, adotando uma 
abordagem baseada no risco, avaliando as finalidades com maior 

Cyber security

• Ter um olhar abrangente sobre os processos de Cyber e as suas 
ligações. Adequar a framework de trabalho para essa realidade. 

• Desafiar a gestão na identificação, monitorização e gestão de riscos 
abrangentes

Migração para a Cloud

• Desenvolver uma abordagem personalizada, adaptada ao serviço 
prestado, de forma a garantir o cumprimento dos standards

• Avaliar localização, modelo de negócio, histórico e capacidade 
financeira do subcontratado

• Garantir que a gestão está consciente dos riscos de cada parte

Automatização de processos através da robotização

• Envolvimento numa fase inicial
• Compreender os novos riscos inerentes
• Planos de Auditoria devem endereçar os efeitos nos processos, gestão 

e organização da empresa

Risco da cultura da empresa

• A própria cultura da organização pode representar um risco e enquanto 
3ª linha de defesa, representa um papel crucial na cultura da empresa

• Auditar a cultura da empresa, não se limita à auditoria a políticas, mas 
antes em compreender a abordagem das pessoas para gerir risco no 
seu trabalho
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