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Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas
O processo de gestão de riscos no CRCRJ consis-
te no gerenciamento de riscos e oportunidades e 
na instituição de mecanismos de controle interno 
necessários ao monitoramento e à avaliação das 
ações desenvolvidas, a fim de assegurar a eficácia 
dos controles e contribuir para a melhoria dos pro-
cessos e do desempenho organizacional.

À gestão de riscos, portanto, cabe o tratamento 
eficiente das incertezas, seja pelo melhor apro-
veitamento das oportunidades, seja pela redu-
ção da probabilidade ou do impacto de eventos 
negativos, a fim de melhorar a capacidade de 
gerar valor e fornecer garantia razoável ao cum-
primento dos objetivos estabelecidos pelo Pla-
nejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs.

No âmbito do CRCRJ, o normativo que rege a 
matéria é a Resolução CRCRJ nº 539/2019 - Po-

lítica de Gestão de Riscos do CRCRJ - e consi-
derando que estamos dentro do prazo para ela-
boração de normativo que disciplina sobre o o 
Plano de Gestão de Riscos do CRCRJ, utilizamos 
como referência a Resolução CFC nº 1.532/2017 
- Que aprovou o Plano de Gestão de Riscos do 
Conselho Federal de Contabilidade - até a apro-
vação de nosso normativo que, conjuntamente, 
sistematizam as práticas relacionadas à gestão 
de riscos, estabelecendo os princípios, as dire-
trizes, as responsabilidades e a metodologia a 
serem observados no processo, com vistas ao 
alcance dos objetivos, melhor desempenho das 
atividades e salvaguarda dos processos.

Portanto, a adoção dos procedimentos esta-
belecidos para a devida análise de riscos dos 
processos desenvolvidos no CRCRJ, subsidia 
a melhor tomada de decisões e proporciona 

Identificação de Riscos

Priorização de Riscos

Comunicação

Estabelecimento do Contexto

Mapeamento dos Processos

Monitoramento

Tratamento dos Riscos

Análise de Riscos

Avaliação de Riscos

• Elaborar a Política e o Pla-
no de Gestão de Riscos do 
CRCRJ.

• Assessorar a alta direção.

Comitê de Gestão de Riscos

• Homologar a Política de 
Gestão de Riscos e suas 
alterações.

• Homologar o Plano 
de Gestão de Riscos e 
suas alterações.

Plenário

• Aprovar a Política de 
Gestão de Riscos e 
suas alterações.

• Indicar os Gestores de 
Riscos.

• Avaliar e aprovar a 
priorização dos riscos.

Conselho Diretor

• Definir a Políti-
ca de Gestão 
de Riscos.

• Avaliar as 
propostas de 
mudanças.

• Definir o ape-
tite a risco do 
CRCRJ.

Presidência

• Gerenciar a implementa-
ção da gestão de riscos.

• Dirimir dúvidas quanto à 
identificação do gestor de 
determinado risco no âm-
bito interno das unidades 
organizacionais.

Diretoria Executiva

• Executar as atividades do 
processo de gestão de 
riscos sob sua responsa-
bilidade. 

Gestores dos Riscos

• Gerenciar os riscos conforme 
definidos na Política de Gestão 
de Riscos.

• Monitorar as operações e a to-
mada de decisões.

• Comunicar as ações realizadas 
ao Comitê de Gestão de Riscos.

Gestores de Áreas

Responsabilidades  

segurança razoável para o alcance dos obje-
tivos dos programas, projetos e processos e, 
consequentemente, dos Objetivos Estratégi-
cos do CRCRJ. 

O detalhamento das categorias de risco, dos 
responsáveis envolvidos e da metodologia apli-
cada, devido à abrangência e à complexidade 
do tema, será implantado de forma gradual e 
continuada, através da Política de Gestão de 
Riscos do CRCRJ, em até 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar de 05 de dezembro de 2019.


