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1. INTRODUÇÃO 

A CPRM é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
que tem as atribuições de Serviço Geológico do Brasil. 

É uma empresa administrada por um Conselho de Administração (CA), com 
funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva (DE), composta por um 
Presidente e quatro Diretores. 

Os requisitos e vedações para compor os quadros, tanto do CA, quanto da DE, 
encontram-se relacionados no Estatuto Social da CPRM e estão completamente 
aderente ao marco legal a saber: a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976; a Lei 
13.303, de 30 de junho de 2016 e o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 
Como requisitos essenciais destacam-se: a reputação ilibada, o conhecimento 
técnico, a formação acadêmica, a experiência profissional e a ausência de 
conflito de interesses. 

As responsabilidades e competências desses dois órgãos estão igualmente 
descritos no Estatuto Social da Empresa. A CPRM tem como missão e visão: 

Missão: Gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, 
contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável 
do Brasil. 

Visão: Ser referência na geração de conhecimento e no desenvolvimento de 
soluções efetivas em Geociências para o bem-estar da sociedade brasileira. 

São Valores e Princípios da CPRM: 

Valores e Princípios 

 Gestão Ética e Transparente: 
Considerar o interesse público acima de tudo, disponibilizando à 
sociedade mecanismos de acompanhamento e fiscalização das ações da 
empresa. 

 Excelência Técnico-Científica: 
Garantir a plena satisfação do usuário, com produtos que sejam 
referência em termos de qualidade e credibilidade técnica. 

 Capacitação e Treinamento:  
Fazer da valorização profissional de seus funcionários um patrimônio 
científico e cultural da instituição. 

 Responsabilidade Social e Consciência Ecológica:  
Estimular o uso racional dos recursos minerais e hídricos em perfeita 
harmonia com o meio ambiente e com as necessidades da sociedade no 
presente e no futuro. 

 Geologia para o Bem-Estar da Sociedade:  
Agregar valor ao conhecimento geológico, de modo a torná-lo 
indispensável ao desenvolvimento dos setores mineral e hídrico e à 
gestão territorial. 

 Água - Bem Vital e Estratégico:  
A água é um bem comum vital e estratégico para a humanidade, que deve 
ter asseguradas sua disponibilidade e utilização racional pelas gerações 
atual e futura. 

 Saúde, Segurança e bem-estar dos empregados: Promover a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, fornecendo o suporte técnico necessário 
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para que todas as áreas possam atuar na antecipação e na prevenção de 
acidentes. 
 

Em fevereiro de 2018, a CPRM instituiu o Comitê de Governança, Riscos 
Corporativos e Controles Internos – CGRC, integrante da estrutura da Diretoria 
de Administração e Finanças - DAF, abrange as áreas de Integridade, Gestão 
de Riscos, Controles Internos e Normativos, que tem como missão disseminar 
na empresa boas práticas de governança, atualização dos normativos internos, 
estabelecer pontos de controles internos e sua certificação pela Auditoria 
Interna, além de atuar em conjunto com a Diretoria e seus Conselhos de 
Administração e Fiscal no gerenciamento de riscos e elaboração da sua matriz. 
O Comitê está em consonância para o cumprimento de diversas diretrizes e 
recomendações legais contidas nos principais instrumentos normativos 
publicados nos últimos anos, dentre eles: 

 A Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 001, de 10 de maio de 2016; 
 A Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e 

de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 18, 
de 10 de Maio de 2016; 

 A Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; e 
 O Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 

 

2.  INTEGRIDADE 

Um Programa de Integridade é o conjunto de medidas e ações institucionais 
voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos 
de corrupção. Em outras palavras, é uma estrutura de incentivos organizacionais 
que visa orientar e guiar o comportamento dos agentes públicos de forma a 
alinhá-los ao interesse da sociedade. 

A integridade tem como base a honestidade e a objetividade, elevando, por sua 
vez, os padrões de decência e probidade na gestão dos recursos públicos e das 
atividades da empresa, com reflexo tanto nos processos de tomada de decisão, 
quanto na qualidade de seus relatórios financeiros e de desempenho. 

A promoção de uma cultura de integridade no serviço público é requisito 
essencial para o aumento da confiança da sociedade no Estado e em suas 
instituições. Manter um alto nível de integridade e desenvolver uma cultura 
organizacional baseada em elevados valores e padrões de conduta, constitui 
política pública fundamental a ser constantemente promovida e incentivada 
pelos governantes e gestores em geral. 
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Figura 1 – Programa de Integridade da CPRM 

 

A implantação de um Programa de Integridade na CPRM tem por objetivo 
favorecer a tomada de decisão em função de critérios técnicos, e não com base 
em interesses subjetivos, aumentando a qualidade, a legitimidade, a eficiência e 
a confiabilidade na prestação dos serviços para a sociedade. Neste sentido, a 
CPRM visa implantar uma gestão da integridade bem desenvolvida, onde todos 
os processos/áreas (Gestão de Riscos e Controle Interno, Ouvidoria, 
Corregedoria, Auditoria Interna, Gestão de Pessoas e Gestão de Documentos e 
área contábil, etc.) sejam bem coordenados. 

A proposta para o Programa de Integridade da CPRM, está baseada na 
implementação de medidas, definidas no modelo intitulado “Três linhas de 
defesa”, desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil. 

O modelo das “Três linhas de defesa” foi definido da seguinte forma: 

 1ª linha: Consiste nas atribuições e competências das áreas de negócio 
de serem responsáveis por identificar, mensurar, avaliar e mitigar os 
riscos do negócio, onde cada unidade de negócio é responsável por 
manter controles internos eficientes e implementar ações corretivas para 
resolver problemas, fragilidades e deficiências em processos. 

 2ª linha: Consiste nas atribuições e competências de uma área específica 
que inclua funções de gerenciamento de risco e conformidade, onde a 
mesma deve trabalhar em conjunto com as áreas de negócios para 
garantir que a 1ª linha de defesa tenha identificado, avaliado e reportado 
corretamente os riscos do seu negócio. 

 3ª linha: Consiste na atuação da Auditoria Interna, que tem a competência 
de revisar sistematicamente as atividades das duas primeiras linhas de 
defesa e contribuir para o seu aprimoramento. 

 

 

Gestão de 
Riscos

Controles 
Internos

Conformidade

Integridade
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Figura 2 – Modelo de Três linhas aplicado na CPRM 

 

Cabe destacar que, a CPRM tem se pautado pela estrita observância dos marcos 
legais e regulatórios. Além disso, visando mitigar o risco de que decisões 
pessoais contrariem os valores ou interesses da Empresa, ou mesmo o interesse 
público, as decisões são tomadas de forma colegiada. Tal fato objetiva, também, 
garantir maior qualidade e segurança à tomada de decisão. 

3. GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS 

A Coordenação de Integridade e Riscos Corporativos tem o objetivo de orientar 
as atividades de avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos 
riscos corporativos inerentes às atividades da CPRM, incorporando boas 
práticas de Governança Corporativa para melhoria continuada dos mecanismos 
de gestão e controle que visam a preservação e a geração de valor, de maneira 
alinhada à sua missão, visão e objetivos estratégicos, em conformidade com as 
regulamentações aplicáveis. 

São objetivos específicos da Coordenação de Integridade e Riscos Corporativos: 

 Instituir diretrizes e competências ao gerenciamento de riscos 
corporativos para a identificação, avaliação, priorização, tratamento, 
monitoramento e comunicação; 

 Promover uma linguagem comum de gerenciamento de riscos, de modo 
a difundir o conhecimento de gestão de risco em toda empresa; 
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A Política de Gestão de Riscos Corporativos da CPRM, que foi aprovada em 
julho de 2018, apresenta um processo de gestão de riscos corporativos, que está 
baseado nos principais regulamentos de gestão de risco, COSO, ISO 31000 e 
31010. O processo de gestão de riscos corporativos da CPRM foi estruturado 

em 6 etapas:  
 Estabelecimento do Contexto: Definição dos critérios para 

gestão de riscos e o escopo da gestão, as áreas e setores 
envolvidos. O contexto deve ser dividido em contexto interno e 
externo em relação a organização. No contexto interno a 
organização deve analisar sua estrutura organizacional, 
responsabilidades, processos, os sistemas de informação 
internos e o diálogo e relações com as partes interessadas 
internas. No contexto externo questões como o ambiente legal, 
social, cultural, político, financeiro, tecnológico, econômico, 
dentre outros devem ser avaliados, assim como a relação com 
partes interessadas externas, a sua percepção e seus valores. 

 Identificação dos Riscos: Reconhece e descreve os riscos 
aos quais a Empresa está exposta. Nessa fase são levantados 
e definidos os eventos, causas, impactos e responsáveis pelos 
riscos. 

 Análise dos Riscos: Realiza estudos viabilizando, a 
definição dos atributos de impacto (quantitativo ou qualitativo) 
e probabilidade, considerando efeito dos controles já existentes 
(risco residual), e elabora o Mapa de Riscos da CPRM, 
ferramenta suporte para priorização de esforços para 
minimização dos principais riscos, considerando apetite a risco 
definido pela empresa. 

 Tratamento dos Riscos: Envolve a seleção de ações para 
responder aos riscos: evitar, mitigar, compartilhar, aumentar ou 
aceitar. O tipo e o nível de resposta/priorização dependem, 
principalmente, da materialidade, criticidade e relevância do 
risco, bem como do apetite ao risco que foi definido pela 
empresa. 

 Monitoramento dos Riscos: Para o monitoramento dos riscos 
definidos nas etapas acima, é necessário a supervisão 
estabelecidas, através de atividades gerenciais contínuas e/ou 
avaliações independentes, o acompanhamento do 
desempenho dos indicadores de riscos, o aprimoramento 
contínuo do processo de gestão de riscos, a detecção de 
mudanças no contexto interno e externo, incluindo alterações 
nos critérios de risco e no próprio risco, as quais podem 
requerer revisão dos tratamentos e suas prioridades e a 
identificação de riscos emergentes. 

 Comunicação do Riscos: Deve ser contínua e interativa 
permeando todo o processo de Gestão de Riscos Corporativos. 
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Figura 3 - PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS SEGUNDO A ISO 31000 

 

A Política de Gestão de Riscos, o Estatuto, a Instrução Normativa MP/CGU Nº 
1, de 2016 e as Boas Práticas de Governança Corporativas da CPRM, são a 
base para a metodologia adotada no processo de gestão de riscos corporativos 
da CPRM, conforme descrito na figura 3. 

  

 

Figura 3 – Metodologia de gestão de riscos corporativos da CPRM 
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4. MATRIZ DE RISCOS CORPORATIVOS DA CPRM 

A planilha elaborada para determinação da matriz de riscos da CPRM está 
sendo construída, a partir do modelo utilizado pelo Ministério do 
Planejamento. O preenchimento dos campos desta planilha é de 
responsabilidade de todos os níveis hierárquicos (estratégico, tático e 
operacional) da CPRM . 

 

Figura 4 – Níveis de planejamento. 

Nível estratégico é a visão do futuro da organização, que se estrutura nos 
fatores ambientais externos, e nos fatores internos, onde definimos os valores, 
visões e missão da organização. 

As decisões tomadas no planejamento estratégico são de responsabilidade da 
alta administração da empresa.  

As ações são criadas pensando em longo prazo, normalmente feitas para o 
período de 5 a 10 anos, que buscam uma visão ampla da organização sem ações 
muitos detalhadas, pois seria difícil acertar tantos detalhes para um período tão 
longo. 

Nível tático é o responsável por criar metas e condições para que as ações 
estabelecidas no planejamento estratégico sejam atingidas. Enquanto o 
planejamento estratégico se desdobra para toda a organização, o planejamento 
tático tem um envolvimento mais limitado, a nível departamental, envolvendo às 
vezes apenas um processo de ponta a ponta. 

Nível operacional é de onde saem as ações e metas traçadas pelo nível tático 
para atingir os objetivos das decisões estratégicas. 

Estratégico

Tático

Operacional

 Visão da empresa; 

 Forte orientação externa; 

 Foco no longo prazo; e 

 Objetivos gerais. 

 Visão por departamentos; 

 Foco no médio prazo; e 

 Definições das principais 

ações por departamento. 

 Visão por tarefas rotineiras; 

 Foco no curto prazo; e 

 Definição de objetivos e 

resultados bem específicos. 
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A identificação dos eventos de risco está categorizado em: estratégico, 
operacional, orçamentário, imagem e conformidade. 

5. CONTROLES INTERNOS 

5.1. CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO: conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e 
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma 
integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados 
a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável na consecução da missão 
da entidade (Art. 2º, V, IN Conjunta MP/CGU Nº 01/2016). 

Após a definição dos riscos (inerentes) necessário identificar e avaliar os 
controles que respondam aos eventos de riscos identificados, quanto ao seu 
desenho e quanto à sua operação: descreva o controle atual e, utilizando as 
informações dos quadros abaixo, proceda com a avaliação quanto ao desenho 
e quanto à operação do controle. 

5.2. AVALIAÇÃO DO CONTROLE QUANTO AO DESENHO: 

 Não há procedimento de controle; 
 Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão 

formalizados; 
 Há procedimentos de controles formalizados, mas não estão adequados 

(insuficientes); 
 Há procedimentos de controles adequados (suficientes), mas não estão 

formalizados; 
 Há procedimentos de controles adequados (suficientes) e formalizados. 

5.3. AVALIAÇÃO DO CONTROLE QUANTO A OPERAÇÃO: 

 Não há procedimentos de controle; 
 Há procedimentos de controle, mas não são executados; 
 Os procedimentos de controle estão sendo parcialmente executados; 
 Os procedimentos de controle são executados, mas sem evidência de sua 

realização; 
 Procedimentos de controle são executados e com evidência de sua 

realização. 

5.4. TIPO DE CONTROLE: Preventivo ou corretivo 

 Preventivos – tem como objetivo prevenir falhas, evitando um resultado 
ou evento não intencional quando ele começa a acontecer.  

 Corretivos – tem como objetivo detectar falhas que já ocorreram, 
identificada após o processamento inicial ter ocorrido. 

5.5. NATUREZA DO CONTROLE: 

 Manual: controles que são realizados por pessoas. 
 Automático: controles processados por um sistema, não havendo 

intervenção humana na sua realização. 
 Híbrido: controles que mesclam atividades manuais e automáticas. 
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5.6. FREQUÊNCIA DO CONTROLE: anual, semestral, mensal, semanal, diário 
ou várias vezes ao dia. 

5.7. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES 

O Plano de Implementação de Controles é um conjunto de ações necessárias 
para adequar os níveis de riscos, por meio da adoção de novos controles ou a 
otimização dos controles atuais do processo. 

Os controles devem ser propostos, ainda, sob a ótica de custo x benefício com 
o objetivo de otimizá-los. O custo de um controle não deve ser mais caro do que 
o benefício gerado por ele. 

O fortalecimento do sistema de controles internos passa pela comunicação clara 
das diretrizes propostas e os agentes responsáveis pela execução.  

A CPRM ainda está em fase de implantação da área de Controle Interno, e cabe 
destacar que após definição da Matriz de Risco, esse controle deverá ser 
contínuo e estar em total sinergia com a área de gestão de riscos. Destacando 
os processos relevantes para avaliação da eficácia de seus controles, com vistas 
a assegurar a qualidade das informações que serão disponibilizadas para a 
sociedade. 

 

6. ATIVIDADES REALIZADAS 

O Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos iniciou suas atividades 

efetivamente em fevereiro de 2018. Foi estruturado com 2 Coordenações: Gestão de 

Riscos Corporativos e Controles e Normativos Internos. É composto de 3 pessoas, 

empregados e uma auxiliar para serviços de secretaria, terceirizada.  

A Coordenação de Controles e Normativos Internos está em processo de 

preenchimento. 

6.1. DOCUMENTOS ELABORADOS 

Foram elaborados, aprovados e publicados, os seguintes documentos: 

 Regimentos Internos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Diretoria Executiva; 

 Regimento Interno da Coordenação de Riscos; 

 Política de Transações com Partes Relacionadas; 

 Política de Gestão de Riscos Corporativos. 

6.2. DOCUMENTOS EM ELABORAÇÃO 

 Código de Conduta; 

 Programa de Integridade. 
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6.3. PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS  

 Política de Inovação – MTC 10.01 

 Gestão Documental – Processo Administrativo Eletrônico – DOC 01.01 

6.4. PUBLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES  

 Sistema Eletrônico de Informações – SEI – DOC 01.01.01 

 Gestão Documental – Unidades Protocolizadoras – DOC 02.01.01 

6.5. ATUALIZAÇÃO DO ORGANOGRAMA 

6.6. DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE GOVERNANÇA – DIVULGAÇÃO DE 

INFORMATIVOS 

 Informativo Nº 001/CGRC/2018 – Princípios Básicos de Governança 

 Informativo Nº 002/CGRC/2018 – Estrutura do Comitê de Governança da 

CPRM 

 Informativo Nº 003/CGRC/2018 – Programa de Integridade 

 Informativo Nº 004/CGRC/2018 – Principais Competências do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles – CGRC  

 Informativo Nº 005/CGRC/2018 – Distinção entre Gestão e Governança 

 Informativo Nº 006/CGRC/2018 – Integridade e Ética 

 Informativo Nº 007/CGRC/2018 – Gestão da Integridade 

 Informativo Nº 008/CGRC/2018 – Integridade 

6.7. TREINAMENTOS REALIZADOS: 

 Governança Corporativa – FGV (curso de atualização, duração 30 horas, on 

line) 

Participante(s) do curso: 

i. Palmiro Franco Capone 

ii. Luzia Cristina Valente Rodrigues 

iii. Dayse Mara Gonçalves Lavra 

 Gestão de Riscos e Controles Internos – FINEP (Presencial) 

Participante(s) do curso: 

i. Palmiro Franco Capone 

ii. Luzia Cristina Valente Rodrigues 

iii. Dayse Mara Gonçalves Lavra 

 Gestão de Riscos no Setor Público – Enap (20 horas) 

Participante(s): 

i. Luzia Cristina Valente Rodrigues 
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6.8. LEVANTAMENTO INTEGRADO DE GOVERNANÇA PÚBLICA – TCU – CICLO 

2018 

6.9. 2º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTATAIS – SIEST 

6.10. 2º CICLO IG-SEST  

6.11. SOLICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE AGATHA  

Em 14/05/2018, foi solicitado a área de suporte da CPRM, via servicedesk a instalação 

do software ÁGATHA, que poderá nos ajudar na elaboração da Matriz de Risco da 

CPRM.  

O Sistema Ágatha – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles consiste 

em uma ferramenta automatizada, desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e 

controle, tendo em vista o item III do Art. 7º, da Portaria GM/MP n° 426, de 2016, que 

tem como diretriz para a gestão de riscos possibilitar a obtenção de informações úteis 

à tomada de decisão para a consecução dos objetivos  institucionais e para o 

gerenciamento e a manutenção dos riscos dentro dos padrões definidos pelas 

instâncias supervisoras.  

 

7. RESULTADOS – INDICADOR DE GOVERNANÇA 

O Indicador de Governança - IG-SEST é um instrumento de acompanhamento 

contínuo desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com 

objetivo de avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e 

diretrizes estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança 

Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR 

(criada pelo Decreto nº 6.021, de 22 de janeiro de 2007), que buscam implementar as 

melhores práticas de mercado e maior nível de excelência em governança corporativa. 

O Indicador de Governança – IG-SEST tem como objetivo fundamental, acompanhar 

o desempenho da qualidade da governança das empresas estatais federais, para fins 

de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/ 2016, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016, e diretrizes estabelecidas nas Resoluções 

da CGPAR. 

Os objetivos institucionais do IG-SEST foram implementados com a visão de: 

 Mecanismo de avaliação de políticas públicas;  
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 Mecanismo de avaliação da internalização da Lei nº 13.303/2016 – ação 

preventiva em relação ao prazo final de 30/06/2018: 

  apresentação do Indicador anterior ao prazo legal: possibilidade de 

ajustamentos;  

 haverá mais uma rodada do Indicador antes do prazo final de internalização 

da Lei, o que permitirá novos ajustamentos com maior grau de refinamento; 

 Mecanismo de avaliação da governança corporativa das empresas estatais 

federais de controle direto; 

 Não apresenta caráter punitivo, mas a partir dos Relatórios de Avaliação 

individual, permite que a empresa enfoque os pontos centrais onde há 

necessidade de melhoria da governança; 

  Aponta onde a SEST/MP pode realizar melhorias na sua atuação no papel da 

coordenação e governança das empresas estatais – problemas recorrentes em 

determinados itens de avaliação demonstra necessidade de melhor e maior 

atuação da Secretaria. 

 Transparência na internalização da Lei nº 13.303/2016, poderá gerar incentivos 

a melhoria da governança das empresas. 

7.1. CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE GOVERNANÇA DO IG-SEST: 

 

NOTA NÍVEL DE GOVERNANÇA 

7,60 a 10,00 Nível 1 

5,10 a 7,59         Nível 2 

2,60 a 5,09          Nível 3 

0,00 a 2,59          Nível 4 

 

7.2. ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA PARA QUANTIFICAR E PROJETAR O 

CÁLCULO DO IG-SEST – SIMUADOR DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA 

 

Foi elaborada em EXCEL uma planilha com intuito de estabelecer os valores das 

questões que deverão ser respondida para a Secretaria, com intuito de planejar 

melhor as ações da governança, objetivando o alcance das metas planejadas, com 

relação a este indicador.  

 

7.3. DESEMPENHO DA CPRM 

7.3.1. Segundo ciclo do IG-SEST 

A nota obtida para o segundo ciclo foi de 5,67, que classificou a CPRM no nível 2. 
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7.3.2. Gráfico de desempenho do IG-SEST: 

 

 

Figura 5 – Desempenho da CPRM no IG_SEST 

 

A CPRM já recebeu as questões referentes ao 3º Ciclo do IG-SEST, com prazo 
para envio das respostas até 24/08/2018.  

 

7.4. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO 
DE INTEGRIDADE E RISCOS CORPORATIVOS DO COMITÊ DE 
GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES – CGRC  

Com base nas perguntas do 1º e 2º Ciclos foi, e com o uso da ferramenta do 
simulador foi elaborado um cronograma de execução (Figura 6) para a 
coordenação de riscos, objetivando a melhoria da nota, e consequentemente 
passar para o nível 1. No entanto,  neste ciclo, foram enviadas novas questões 
e portanto, será necessário que o cronograma seja revisado, visando o 
atendimento dessa novas perguntas. 
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Figura 6 – Cronograma de execução 

8. PLANEJAMENTO DE AÇÕES FUTURAS 

8.1. PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

Elaborar minuta de proposta de Programa de Integridade da CPRM, para análise 
e posterior aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. 

8.2. GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS 

Levantar os dados necessários para o preenchimento da planilha da Matriz de 
Risco: 

 Definição junto a Alta gestão dos pesos atribuídos ao Impacto (Análise 
Hierárquica de Processo – AHP), dos Aspectos Avaliativos de Impacto de 
Eventos de Riscos com Relevância no Estratégico-Operacional e no 
Econômico- Financeiro; 

 Discussão do Apetite a Riscos da CPRM com a Alta Gestão e o Conselho 
de Administração; 

 Avaliação da aplicabilidade e adaptação da ferramenta ÁGATHA, junto ao 
Departamento de informática da CPRM; 

  Reuniões, Workshops com os chefes de Departamento para 
apresentação da planilha da Matriz de Riscos, e levantamento dos 
eventos de riscos dos Macroprocesso já definidos. 

 Análise crítica dos riscos inerentes identificados por macroprocesso; 
 Levantamento de Plano de Ação para mitigação de riscos identificados; 
 Após aplicação do plano de ação, fazer novo levantamento, determinando 

os riscos residuais.  

9/2 11/3 10/4 10/5 9/6 9/7 8/8 7/9 7/10 6/11 6/12

1. Revisão e aprovação das definições e das…

2. Encaminhar proposta da Política para…

3. Providenciar a publicação da proposta no site…

4. Elaboração do Plano de Ação

5. Levantamento dos Riscos

6. Definição da sincertezas aceitas

7. Escolha de um Macroprocesso piloto

8. Elaboração da Proposta da Matriz de Riscos…

9. Revisar/harmonizar o Código de Conduta E…

10. Solicitar ao DERHU treinamento aos…

11. Validar e providenciar a publicação e…

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - COORDENAÇÃO DE INTEGRIDADE E RISCOS 
CORPORATIVOS DO CGRC
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 Análise crítica e evolutiva da aplicação do plano de ação, optando por 
mantê-lo ou substituí-lo. 

 Definir as bases do Programa de Monitoramento.   
 

8.3. ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE CONTROLE INTERNO 
 
Elaborar o Plano de Implementação do Controle Interno da CPRM, visando o 
atingimento de metas estabelecidas e prestação de contas à sociedade, de 
forma transparente, condição imposta a todos aqueles que, de alguma forma, 
gerenciam ou são responsáveis pela guarda de dinheiro ou bens públicos. 
 
8.4. ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÕES DA 
GOVERNANÇA. 
 
9. REFERÊNCIAS 
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 Resoluções CGPAR 
 Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
 Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do IBGC 

 
 
 

 

 

Agosto de 2018 

 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM 

Comitê de Governança, Riscos Corporativos e Controles Internos – CGRC 

Conselho de Administração 

 

 


