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Riscos, Oportunidades e Perspectivas 

Monitoramento  
e análise crítica 

Comunicação  
e consulta 

Fluxo de Operacionalização 

Identificação de riscos 

Estabelecimento do contexto 

Análise de riscos 

Avaliação de riscos 

Tratamento de riscos 

Processo de avaliação de riscos 

A implantação da Política de Gestão de Riscos  

e do Plano de Gestão de Riscos do CRCDF foi  
iniciada em 2018 com a contratação de em-  

presa privada que vai auxiliar a preparação de  

princípios, diretrizes, metodologia e detalha-  

mento dos procedimentos de gerenciamento 

orientar e subsidiar a implantação da gestão  

de riscos nos principais processos e ativida-  
des desenvolvidas pelas Seções. O Plano de 

IN 

h 

Gestores  

de riscos e 

gestores de áreas. 

Possuem, entre  

outras atribuições, a 

responsabilidade de executar 
as atividades referentes ao  

processo de identificação, análise, 

avaliação e tratamento dos  

riscos da atividade/projeto  

sob sua responsabilidade 

e monitorar a operação  

e execução dos planos 

de ação definidos para  

tratamento dos riscos  

identificados pelos 

Diretoria Executiva; Controle  

Interno, Comitê de Gestão de  

Riscos; Comissão de Integridade; 

Gestão da Governança e Compliance;  

Ouvidoria e Sistema de Gestão Integrado. 

A segunda linha é implementada para  

respaldar e viabilizar excelência aos  

processos, bem como monitorar a gestão, de 

gestores dos riscos de forma a garantir a eficácia no gerenciamento dos  

sua área.  riscos e controles. 

Auditoria  

Interna. 

Constitui-se na  

linha de reporte ativa e 

eficaz à Alta Administração.  

Possui a função de avaliação  

independente da atuação das 

demais linhas de defesa,  

quanto às ações relativas ao  

alcance dos objetivos. 

ponsabilidades dos envolvidos, assim como  

estabelecendo procedimentos de classifica-  
ção, avaliação, adoção de respostas e moni-  

toramento aos eventos de riscos identificados. 

A fim de garantir qualidade e excelência 

de riscos do CRCDF. Com a finalidade de  nos serviços prestados o Plano de Gestão 
de Riscos do CRCDF tem define a natureza  

e a categoria do risco, e, ainda estabelece as  
responsabilidades específicas do Plenário, do 

Gestão de Riscos foi aprovado através da Conselho Diretor, da Presidência, da Diretoria  

Resolução CRCDF nº 224/2020, detalhando a Executiva, e dos demais gestores.  
metodologia, os conceitos, os papéis e as res- 

Quanto aos Principais Riscos e Respostas, o  Plano de Gestão de Riscos tem como objetivo  

definir quais os Riscos, Probabilidade, Impac-  to, Nível do Risco, Categoria, Resposta e Plano  

de Ação, assim como também definirá quais  as Oportunidades e ações de fomento. 
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Eventos  

de Risco 

Categoria  

do Risco 

Risco  

Residual 
Resposta 

Plano  

de Ação 

Contágio e propagação do Corona 
vírus no ambiente de trabalho e 
nos eventos promovidos pelo 
CRCDF  

 

Estratégico 

 

Risco Alto 

 

Mitigar 

 
Emissão de Deliberações sobre medidas de combate ao contágio e 
à propagação do Coronavírus no CRCDF; Cancelamento de eventos presenciais e 
de representações em eventos da classe contábil; Adoção 
de reuniões por videoconferência; Campanhas de conscientização de combate ao 
vírus; Manter o trabalho presencial em regime de rodízio com a manutenção do 
grupo de risco em home office.  

Número insuficiente de 
funcionários e colaboradores 
devido à contenção de despesa  

 

 
Estratégico 

 

 
Risco Alto 

 

 
Mitigar 

 
Abertura de processo para realização de contratação de colaboradores de forma 
que não gere altos custos com pagamentos a serem realizados pelo CRCDF.  

 
Pedidos de esclarecimentos e/ou 
impugnação de edital  

 

Integridade 

 

Risco Alto 

 

Mitigar 

 
Assim que recebido pela seção requisitante, revisar documentos antes da fase 
externa da licitação  

Ausência do Plano de Prevenção 
de Combate a Incêndio (PPCI) e do 
sistema de alarme de detecção de 
incêndio  

 

 
Integridade 

 

 
 Risco Alto 

 

 
Mitigar 

 
 
Realização de processos licitatórios de contratação  

Principais riscos e oportunidades 

Oportunidades  
Fortalecer a participação sociopolítico-institucional perante as instituições 
públicas, privadas, sociedade civil e entidades representativas da classe 
contábil.  
 

Ação de fomento  
Reuniões com autoridades como Secretário de Estado da Secretária de 
Empreendedorismo do DF, Juiz titular da 1a Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais de São Paulo, Secretário Executivo de Fazenda, Senador, Secretária de 
Estado de Turismo, entre outros e participação em eventos como lançamento 
do Programa Acreditar Microcrédito BRB, Cerimônia de posse da ASCOP-DF, 
Seminário o MPDFT e o Terceiro Setor: Capacitar par fortalecer, entre outros.  

Oportunidades Relacionamento 
com outros Conselhos Regionais  

 

Ação de fomento articipação 
de representante do CRCDF nas 
reuniões de comunicação do CRCDF  
 

Oportunidades 
Oferecimento de capacitação à  
distância  

Ação de fomento 
Acompanhamento das  
capacitações oferecidas.  

Oportunidades  

 Inovações tecnológicas oferecidas 
pelo mercado  

 
Ação de fomento  
Acompanhamento das tendências mundiais 
que sejam aplicáveis aos processos 
desenvolvidos pelas unidades organizacionais 
do CRCDF.  

Oportunidades 
Acórdãos e recomendações dos órgãos de 
Controle Externo.  

Ação de  fomento Monitoramento das 
decisões judiciais e dos órgãos de controle 
externo para verificar a necessidade de 
adequação dos normativos internos.  
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Conformidade 

Fiscal 

Integridade 

Reputação Operacional 

2 

Estratégico 

0                                                 18    3 0    3 0 

Orçamentário 

Riscos por categoria 

Painel de Riscos 

Riscos  
altos 

Riscos  
extremos 

Riscos  
baixos 

2020 
25 riscos 

0  

6 19 

1  

2021 
26 riscos 

Riscos  
médios 

0  

6  
18 

1 


