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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho buscou desenvolver ações administrativas voltadas para aplicação de forma 

conceitual da técnica de Análise Preliminar de Risco – APR no conjunto de atividades que 

compõem as estratégias de proteção de unidades de conservação federais, incorporando o 

modelo ao instrumento de gestão Plano de Fiscalização Simplificado – PFIS, como forma de 

redução de incertezas, ampliação de eficiência, eficácia e efetividade de ações de proteção, 

redução de recursos despendidos e a excelência na efetiva implementação do modelo de 

gestão pada resultados na temática.  Foi realizada a revisão bibliográfica e o estudo das 

técnicas de identificação de risco e análise preliminar de riscos, resultando na incorporação da 

oportunidade de avaliação de cada uma das atividades de proteção quanto a sua probabilidade 

de sucesso e/ou a tolerância institucional para determinar o grau de risco assumido para 

atingimento do resultado esperado. Apesar do escopo do trabalho ficar restrito a análise 

preliminar de risco, com foco na identificação e classificação inicial de riscos associados, ficou 

claro a contribuição de adotar tanto este procedimento e ferramentas quanto a Gestão do Risco 

para as mais diversas atividades inerentes a atribuição do Instituto, o que proporcionará ganhos 

significativos na busca da excelência na gestão por resultados. 

 

 

Palavras chaves:  Análise de risco, fiscalização ambiental, Plano de fiscalização Simplificado 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 1.1 Tema 

O presente trabalho busca discorrer sobre gestão de riscos e a metodologia de Análise 

Preliminar de Risco – APR aplicada as estratégias descritas no Plano de Fiscalização Simplificado 

– PFIS. 

As atividades de fiscalização ambiental em unidades de conservação federais são 

planejadas e executadas diretamente pelas equipes locais e representam uma importante atividade 

de gestão, possibilitando a continuidade do processo de implementação da Unidade de 

Conservação - UC e a proteção de seus recursos e valores fundamentais. 

A elaboração destas estratégias perpassa por um ciclo de planejamento chamado PLANAF 

(Planejamento de Ações de Fiscalização), com calendário anual, no qual são definidas as diretrizes 

institucionais para a proteção das unidades em nível nacional, regional e local, contanto com uma 

construção participativa/colaborativa de toda a estrutura hierárquica do Instituto.  

Entretanto, o conjunto de ações que compõem as estratégias de proteção são chanceladas 

pela Coordenação Regional correspondente, com base em critérios técnicos voltados às ameaças 

e histórico de ocorrências de cada UC.  

Assim, é imprescindível que seja oferecida uma ferramenta adicional para a tomada de 

decisão por parte da CR em relação as atividades de proteção propostas, visto que as ações 

envolvem um grande esforço institucional, elevados valores despendidos, envolvimento com 

diversos atores e a garantia da integridade dos bens ambientais sob tutela do Instituto. 

Isto posto, o presente trabalho pretende apresentar a Análise Preliminar de Risco – APR 

como uma forma de subsídio à tomada de decisão e avaliação sobre a estratégia de proteção dos 

recursos naturais e valores fundamentais presentes nas unidades de conservação federais em 

todos os biomas do território nacional. 

  

1.2 Unidade de Aplicação  

 

A proposta do trabalho está relacionada ao aperfeiçoamento de um instrumento de gestão 

de unidades de conservação, o Plano de Fiscalização Simplificado. 

Este instrumento é utilizado diretamente por todas as unidades de conservação federais e 

indiretamente por diversos setores do ICMBio. 

Desta forma, a unidade de aplicação do presente trabalho se estende a todos os setores do 

ICMBio envolvidos no processo de proteção de UC’s. 

Além disso, devido a potencialidade do estudo, as técnicas e metodologias trabalhadas 



 

 

podem ser difundidas e utilizadas nos demais processos de gestão, incluindo as diferentes áreas 

de competências institucionais que buscam a implementação das unidades. 

De qualquer maneira, a Coordenação de Fiscalização – COFIS, atua de forma protagonista 

no processo, conduzindo e induzindo as melhorias e aperfeiçoamentos, não só das ferramentas, 

mas de todo o processo de proteção. 

 
Figura 1 Organograma da Coordenação Geral de Proteção 

Atualmente a Coordenação conta com 09 servidores e é responsável pelo ordenamento do 

processo fiscalizatório; estruturação técnica da capacitação aos agentes de fiscalização; gestão 

de informações e conhecimento; controle, aquisição e distribuição de materiais controlados; 

proposição de elaboração e revisão de normativas; e especificações e posicionamentos técnicos. 

 

1.3 Justificativa 
 

A Coordenação Geral de Proteção - CGPRO vem buscando cumprir o seu papel institucional 

constante em sua missão de prover, continuamente, com eficiência, eficácia e efetividade os meios 

necessários à elaboração, consolidação e execução das estratégias de proteção das unidades de 

conservação federais. Neste interim, o modelo administrativo e as ferramentas de processo vêm se 

aperfeiçoando na busca deste objetivo maior.  Isto resultou na descentralização em 2014, com a 

execução de recursos e tomada de decisão realizados diretamente em nível regional pelas CR’s. 

 Neste mesmo sentido, foi criado o Planejamento de Ações de Fiscalização – PLANAF 

naquele mesmo ano. O PLANAF, além das mudanças já citadas anteriormente, também trouxe 

inovações ferramentais, com a criação do formulário digital para dimensionamento das demandas 

por fiscalização, fruto de um Trabalho Aplicativo Final - TAF do Ciclo de Formação em Gestão para 

Resultados – PGR de 2013. 

Em continuidade, foram desenvolvidas e implementadas outras ferramentas e instrumentos 

de gestão como o Relatório Consolidado Digital em 2016 e o Plano de Fiscalização Simplificado – 

PFIS em 2018. Todas estas ferramentas convergem para a gestão da informação, clareza dos 



 

 

objetivos estratégicos e facilitação da determinação institucional sobre os melhores caminhos e 

opções para a proteção de unidades. 

Em 2018, a Coordenação de Fiscalização - COFIS inseriu o PLANAF em um método 

interativo de gestão de quatro passos conhecido com PDCA. Esta ferramenta é utilizada para o 

controle e melhoria contínua de processos e produtos e é composta pelas fases planejar (plan), 

executar (do), checar (check) e agir (act).  

O modelo em questão objetiva a utilização ótima dos recursos públicos e a racionalização 

dos procedimentos administrativos, diferenciando-se do tradicional ciclo orçamentário, uma vez que 

visa a busca constante por melhores resultados, não se restringindo a um determinado exercício 

financeiro, sendo, em suma, o esforço pela qualidade total e pela excelência na Administração 

Pública.  

Cada fase possui além dos processos, produtos e ferramentas essenciais, objetivos e metas 

a serem atingidos buscando otimizar o desempenho e priorizar os resultados em todas as suas 

frentes.   

Assim, o conceito PLANAF, lato sensu, é definido por um ciclo de planejamento orientado 

para resultados, composto das seguintes etapas:  

 

Figura 2 Ciclo PDCA aplicado ao PLANAF 

 



 

 

Na etapa “planejar” do ciclo é realizada a oficina nacional de planejamento. As 

principais atividades dessas fases incluem a oficina nacional de planejamento de ações de 

fiscalização, as oficinas regionais de planejamento de ações de fiscalização e a publicação do edital 

PLANAF com as normas gerais que regem o ciclo (prazos e cronograma, atribuições em todos os 

níveis e orientações de planejamento).   

A oficina nacional do PLANAF tem como principais objetivos traçar diretrizes nacionais de 

planejamento de ações de fiscalização; apresentar um diagnóstico com relação à fiscalização do 

ano atual; pactuar competências e atribuições em todos os níveis; fortalecer as ferramentas do 

processo fiscalizatório e pactuar a metodologia de cálculo de descentralização de recursos para o 

próximo ciclo. Entre os produtos construídos, destacam-se a elaboração do plano de fiscalização 

simplificado das regionais e do edital PLANAF do ano seguinte.  

Já as oficinas regionais possuem dentre os principais objetivos, a discussão das estratégias 

regionais de fiscalização para o próximo ciclo do PLANAF em consonância com as diretrizes 

nacionais de fiscalização; a avaliação regional da fiscalização, com levantamento interno de pontos 

fortes e fracos e das ameaças e oportunidades para o ciclo atual e o próximo; e o alinhamento e 

padronização sobre a utilização das ferramentas da fiscalização. O Plano de Fiscalização 

Simplificado das Unidades de Conservação e os planejamentos de ação de fiscalização. 

As oficinas contaram com a participação de representantes de quase todas as Unidades 

vinculadas, as Coordenações Regionais e a COFIS. 

 

 

Figura 3 Oficina Regional PLANAF CR06 2018. 



 

 

 

Figura 4 Oficina Regional PLANAF CR01 e CR07 2018 

 

Ao aplicar pela segunda vez o PDCA ao conceito PLANAF, busca-se uma consolidação dos 

processos através da padronização ao longo do tempo; a melhoria de forma continuada dos 

produtos e ferramentas; a identificação e correção dos desvios através da repetição e a ampliação 

e o compartilhamento do conhecimento. Repetir o ciclo PDCA pode trazer-nos mais perto dos 

objetivos e do correto funcionamento dos processos, produtos e ferramentas.   

Na busca da continuidade deste processo de aperfeiçoamento, o presente trabalho, 

respaldado nos conhecimentos dos processos administrativos apresentados no PGR, traz a luz do 

conhecimento um passo além dos já alcançados nesta jornada, qual seja a identificação e análise 

de riscos. 

Esta proposta pretende desenvolver ações administrativas voltadas para identificação dos 

riscos agregados a cada estratégia de proteção proposta em nível local.  

 É fundamental identificar os riscos à estratégia a ser implementada, determinando-se 

fatores com alta probabilidade de influir sobre seu processo de execução e caracterizando-os em 

detalhe suficiente para que se possa desenvolver uma estratégia para sua mitigação se necessário. 

Nessa linha, o PFIS deve incorporar esta etapa como fundamental para a melhoria do processo, 

reduzindo incertezas e promovendo o avanço qualitativo dos planejamentos. 

O processo fiscalizatório em Unidades de Consevação Federais exige grande esforço 

institucional, tanto em recursos humanos e financeiros quanto de planejamentos e gestão de 

informações. Atualmente, os instrumentos utilizados para identificar ameaças, traçar estratégias, 

dimensionar ações e sistematizar resultados objetivos estão alinhados e consolidados entre os 

beneficiários do processo.  

Entretanto, o processo de avaliação de resultados estratégicos e das atividades propostas 

para a realização de ações de fiscalização é precário. Os subsídios à tomada de decisão estão 

ancorados em limites de valores orçamentários disponíveis e indicação de ocorrência de impactos 

diretos na UC. Considerando a estrutura atual disponível, não é possível avaliar previamente as 

chances de sucesso do conjunto de ações previstas. Nesta lógica, a análise de risco vem como 



 

 

ferramenta para suprir esta lacuna e oferecer nova ferramenta de tomada de decisão para o 

processo fiscalizatório. 

Os riscos, de maneira geral, são inerentes aos processos de trabalho. Logo, a consciência 

de sua existência e a capacidade de administrá-los, associadas à disposição de correr riscos e de 

tomar decisões, torna-se indispensável para o sucesso no processo de proteção e tomada de 

decisão. 

Dessa forma, o gerenciamento das ameaças assegura mantê-las em níveis aceitáveis, 

auxiliando, portanto, no alcance dos objetivos organizacionais. 

  

1.4 Objetivo 
 

1.4.1 Geral 
• Aplicação de forma conceitual da técnica de Análise Preliminar de Risco – APR no 

conjunto de atividades que compõem as estratégias de proteção de unidades de 

conservação federais, incorporando o modelo ao instrumento de gestão Plano de 

Fiscalização Simplificado – PFIS. 

1.4.2 Específicos 
 

• Aperfeiçoamento do instrumento de gestão Plano de Fiscalização Simplificado – PFIS; 

• Mapeamento do processo de elaboração e validação de estratégias de proteção de 

unidades de conservação federais; 

• Ampliação dos conhecimentos relacionados ao processo de análise de riscos; 

• Avançar na consolidação do PFIS como instrumento de gestão eficiente e necessário na 

composição de elementos para implementação de unidades de conservação; 

• Direcionar esforços institucionais relacionados a proteção de unidades de conservação 

federais no sentido da gestão por resultados. 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA 
PRÁTICA:  

 

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas em trabalhos acadêmicos, 

artigos científicos e livros acerca do tema “Análise de Risco” aplicada a diversos segmentos da 

sociedade, incluindo atividades públicas e privadas.  Além disso, foram estudadas ferramentas de 

análises de riscos, com a descrição de seu funcionamento, dados de entrada, vantagens e 



 

 

desvantagens, principalmente quanto a norma NBR ISO 31000:2009 e outras literaturas. 

O tema foi debatido com a equipe da Coordenação de Fiscalização, colaboradores do 

processo da fiscalização e pontualmente com algumas Coordenações Regionais, visto que este 

assunto já havia sido levantado em reuniões de planejamento pretéritas. 

Para o estudo em questão, foi selecionada a metodologia da Análise Preliminar de Risco – 

APR, que possibilita a identificação dos riscos e a análise preliminar utilizando uma matriz de 

impacto/severidade x probabilidade/frequência.  

A participação da equipe da COFIS foi facilitada devido a dinâmica interna de encontros para 

discussão de temas do setor. Semanalmente a equipe se reúne e debate sobre os principais temas 

trabalhados, sendo que foi inserido como tema a proposta do presente trabalho, conceitos sobre 

análise de risco e sugestões.  

Através desta relação, foi possível estabelecer de forma conceitual a criticidade dos riscos 

associados ao processo de proteção de unidades de conservação, incorporando a aba “Risco” ao 

Plano de Fiscalização Simplificado para preenchimento concomitante às fichas alvo. Nesta aba, foi 

desenvolvida a ficha de identificação de risco, frequência e severidade, para consulta à matriz de 

riscos e auxilio na tomada de decisão. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO:  

3.1 Plano de fiscalização Simplificado – PFIS 
 

A Lei Federal nº 11.516/2007, que dispõe sobre a criação do ICMBio, traz entre outras, as 

seguintes atribuições:  

- Executar ações da política nacional das unidades de conservação da natureza, referentes 

às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e 

monitoramento das UCs Federais; 

- Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da 

biodiversidade e de educação ambiental e 

- Exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das UCs Federais. 

Diante de tais competências, é necessário que haja uma análise contextual das pressões, 

planejamento de ações que visem minimizar impactos futuros e indicação da necessidade de 

projetos específicos de proteção, caso necessário. 

O PFIS é uma planilha eletrônica, que possui 05 abas de preenchimento simples e objetivo, 

com vários campos de preenchimento automático: 1) Apresentação; 2) Fichas Alvo; 3) Mapa_Foto; 

4) Estrutura e 5) Sazonalidade. 

 



 

 

 

Figura 5 Opções de abas do Plano de Fiscalização Simplificado 

O objetivo do PFIS é a sistematização dos principais fatores que colocam sob ameaça os 

recursos naturais da Unidade, ferindo a legislação ambiental vigente e identificando os meios para 

preveni-los e combatê-los. Tais dados são utilizados para orientação da gestão quanto às atividades 

a serem executadas, de acordo com as estratégias de proteção e as prioridades da Unidade quanto 

a fiscalização ambiental.   

O Plano de Fiscalização Simplificado é, portanto, referência para proposição de 

planejamentos no PLANAF e avaliação pela CR/CGPRO, auxílio à equipe gestora quanto à 

fiscalização, registro de informações importantes, apoio às equipes de fiscalização (internas e 

externas), apoio ao coordenador da atividade de fiscalização e complementação de informações do 

Plano de Manejo e Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão - SAMGe. O Plano de 

Fiscalização deve ser revisado anualmente, preferencialmente envolvendo toda equipe gestora da 

UC. 

Para preenchimento do Plano de Fiscalização Simplificado é necessário ter em mente os 

limites da Unidade, os acessos, as características relevantes, as principais ameaças, os 

equipamentos, infraestrutura, entidades parceiras, recursos humanos e financeiros disponíveis, 

além de observar as demais ferramentas de gestão da UC, como o Plano de Manejo e o SAMGe, 

quando houver. 

O intuito é integrar as ferramentas hoje disponíveis para que o Processo Fiscalizatório seja 

completo desde a constatação dos recursos a serem protegidos até a execução das ações e 

elaboração dos relatórios consolidados. 

 

Figura 6 Ilustração da relação entre Plano de Manejo, PFIS e PLANAF 

 

Apesar da consolidação do formulário de dimensionamento físico-financeiro de ações de 

PLANAF 

Plano de 
Fiscalização 
Simplificado 

Plano de 
Manejo 



 

 

fiscalização (formulário PLANAF) havia uma lacuna entre as informações e definições lançadas no 

Plano de Manejo e o planejamento de ações de fiscalização. Apesar da disponibilidade do 

instrumento de gestão do Plano de Proteção, este era muito complexo e pouco prático, sendo tão 

robusto que se aproximava ao volume e complexidade de construção de Planos de manejos como 

um todo. Com a alteração da metodologia e forma de elaboração de Planos de Manejo e a 

necessidade de aperfeiçoamento de elaboração e registro de estratégias de proteção, foi criado em 

2018 o Plano de Fiscalização Simplificado. Desta forma, este novo instrumento permite a 

complementação às ameaças aos recursos e valores fundamentais identificados no Plano de 

Manejo, traçando as estratégias associadas a cada ameaça identificada naquele instrumento 

estratégico maior. 

O Plano permite o acesso às informações de forma rápida e prática, possibilitando análises 

em nível estratégico, administrativo e operacional e é preenchido anualmente, em consonância com 

o Planejamento de Ações de Fiscalização do ICMBio (PLANAF), de forma que as atividades de 

fiscalização previstas no Plano serão detalhadas no PLANAF. Posteriormente, os resultados das 

ações previstas são relatados nos relatórios das atividades, fechando assim o ciclo do processo 

fiscalizatório. 

 

 

Figura 7  Aba "Apresentação" do PFIS 

 

Essa integração também permite o gerenciamento das informações relacionadas às ações 

de fiscalização das Unidades de Conservação e facilita o monitoramento das operações, além de 

dar subsídio à tomada de decisão, solicitação de recursos e às respostas de expedientes.  



 

 

3.2 Análise de risco – AR 
 

A definição de risco pode ser considerada como eventos ou condições incertas, que caso 

ocorram, podem gerar impactos negativos (ameaças) ou positivos (oportunidades) nos objetivos de 

programas, projetos ou serviços a serem entregues à sociedade. A ISO 31000 define risco como 

sendo “o efeito da incerteza nos objetivos” (Norma ABNT ISO 31000:2009). Um risco pode ser 

expresso pela combinação percebida da sua probabilidade de ocorrência e dos impactos resultantes 

das ameaças ou oportunidades. Discorreremos sobre probabilidade e impacto mais adiante.  

Qualquer atividade inclui riscos. Sendo assim, toda organização tem que gerenciar os riscos 

de modo a contê-los em níveis aceitáveis pela organização. O gerenciamento de riscos consiste na 

aplicação de princípios e processos para identificação e avaliação de riscos ao planejamento, à 

implementação e ao controle das respostas aos riscos. O gerenciamento de riscos deve adotar uma 

abordagem que contenha os seguintes elementos: 1. Alinhamento com o Sistema de Governança 

da Organização; 2. Definição de processo, métodos e técnicas a serem utilizados; 3. Papéis e 

responsabilidades; 4. Formulários e modelos a serem utilizados; 5. Definição de níveis de tolerância, 

alçada e de aprovação de riscos; 6. Recursos a serem utilizados no gerenciamento de riscos 

(MPOG, 2013). 

Diversas técnicas de análise de risco de processo são adotadas com o objetivo de prevenir 

a ocorrência de acidentes de processo. Entre as técnicas mais adotadas encontram-se: Lista de 

verificação (checklist), E se? (what if), Análise Preliminar de Riscos (APR), Estudo de Perigos e 

Operabilidade (HAZOp), Análise de Consequências, Análise Quantitativa de Riscos (AQR/QRA), 

Bow Tie e LOPA. (PETROBRAS, 2014).  

A análise preliminar de risco, de acordo com Araujo (2015), consiste em uma técnica de 

identificação de perigos e de riscos que, em geral, é a primeira técnica aplicada durante a fase de 

concepção e/ou projeto, principalmente quanto ao uso de novas tecnologias que necessitam de 

maiores e melhores informações sobre os seus riscos. 

Esta técnica inicia o processo de Gerenciamento de risco e consiste em uma das formas 

utilizadas pelas organizações na busca dos resultados estratégicos esperados. 

As organizações existem para atingir propósitos que resultam em entregas de serviços ou 

produtos (MPOG, 2013). Qualquer que seja este propósito, esta entrega de serviços e o atingimento 

dos seus objetivos estão cercados por incertezas que podem gerar ameaças ao sucesso ou 

oportunidade de melhoria, e devem ser gerenciadas de forma estruturada. Riscos, quando não 

gerenciados adequadamente, ameaçam o atingimento dos objetivos, o cumprimento dos prazos, o 

controle dos custos e da qualidade de um programa, projeto ou entrega de serviços aos cidadãos.  

Assim sendo, o gerenciamento de riscos é fundamental para o sucesso no cumprimento da 

missão da organização pública em entregar serviços de qualidade para o cidadão. O gerenciamento 

de riscos pode ajudar as organizações a melhorar a eficiência, eficácia e efetividade de diversas 



 

 

formas, como por exemplo:  

- melhoria na entrega de serviços ao cidadão;  

- melhor utilização de recursos;  

- melhor planejamento e melhor gerenciamento de programas e projetos.  

Tanto cidadãos quanto a sociedade perdem tempo e dinheiro, se programas de governo e 

serviços públicos associados não são entregues de forma adequada e em tempo hábil. O bom 

gerenciamento de riscos contribui também para aumentar a confiança do cidadão: (a) na 

capacidade do Governo de entregar os serviços prometidos; (b) no sistema de governança; e (c) na 

utilização adequada dos recursos públicos (MPOG 2013).  

O processo gerenciamento de riscos é composto de quatro etapas:  

1 - Identificação de Riscos;  

2 - Análise e Avaliação de Riscos; 

3 – Planejamento das Respostas aos Riscos;  

4 - Implementação, Monitoramento e Controle de Riscos. 

 

 

Figura 8Ilustração das etapas de gerenciamento de risco segundo Guia De Orientação para o Gerenciamento de Riscos – 
MPOG,2013. 

 

O presente trabalho terá como escopo a etapa de identificação de riscos e parte da etapa 

de análise e avaliação. 

 

3.2.1 Identificação do risco 
 
 

Identificar um risco é uma oportunidade de evitar um problema, é prevenir que um evento 



 

 

indesejado ocorra (Andrade, 2015).  

Inicialmente, os riscos podem ser classificados conforme a categoria: 

• Operacional: eventos que podem comprometer as atividades, normalmente associados a 

falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;  

• Legal: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas ou que exijam respaldo 

legal externo para o desenvolvimento da atividade; 

• Financeiro/orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da Instituição de 

contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, 

ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no 

cronograma de licitações, por exemplo;  

• Integridade: eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos 

e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a 

realização de seus objetivos. 

Dessa forma, uma vez identificados e classificados, os riscos devem ser estudados e 

decompostos a fim de se determinar o seu nível (grau). Para esta tarefa, deve-se combinar a 

probabilidade da ocorrência e seu impacto considerando suas consequências. 

 

3.2.2 Probabilidade 
 

Na terminologia da gestão de risco a palavra probabilidade ou frequência é utilizada para 

referir-se a chance de algo acontecer. Para a mensuração da probabilidade, deve-se elaborar uma 

tabela com a identificação do grau de probabilidade do risco e seu respectivo valor, escalonada em 

quantos patamares a equipe entender razoável.  

 
Segundo Andrade (2017), a análise para mensuração da probabilidade pode utilizar técnicas 

baseada em estatísticas, em uma análise histórica dos registros de ocorrências, em experiência 

anterior ou em uma tempestade de ideias (brainstorming). 

Contudo, atenção especial deve ser dada quando a probabilidade se relacionar apenas com 

os dados estatísticos. A falta desses dados não significa a sua "não ocorrência", já que pode haver 

diversos fatores que impediram seu aferimento. Portanto, há diversas abordagens que podem ser 

empregadas para se estimarem as probabilidades: uso de dados históricos relevantes; previsão de 

probabilidades utilizando técnicas analíticas ou de simulação; julgamento de especialistas, entre 

outras.  

 

3.2.3 Impacto 
 

O Impacto traduz-se por meio da gravidade dos danos potenciais de uma ação, verificada 

pela quantificação da consequência negativa (Araujo, 2015).  

Pode ser mensurada com base em diversos parâmetros, como a confiabilidade da imagem 

da organização, sensação de segurança, na repercussão na mídia, no número estimado de perdas 



 

 

em recursos humanos, material e do público envolvido, etc.  A análise do Impacto objetiva, por meio 

de um processo, associar um valor aos impactos no sistema avaliado decorrente de um risco que 

venha a concretizar-se. Assim como na Probabilidade, a mensuração do Impacto deve ser aplicada 

de acordo com cada sistema avaliado, em uma escala previamente hierarquizada. 

 
Segundo Araujo (2015) A descrição de cada grau de Impacto é igualmente recomendada, 

pois ilustra a característica do grau de impacto, ao precisar e delimitar, em categorias, as 

possibilidades de análises dos envolvidos na avaliação. Importante destacar que, tanto na avaliação 

da probabilidade quanto na do impacto, deve-se considerar o emprego de pessoas que 

efetivamente trabalham no tema.  

 

3.2.4 Avaliação dos riscos 
 

Esta etapa consiste em relacionar os níveis de probabilidade e impacto estimados do risco 

e seus critérios definidos de acordo com o contexto estabelecido. A partir desta relação é possível 

mensurar a significância de seu nível ou grau. Assim, com os resultados da Estimativa identificados 

na etapa anterior, realiza-se a última parte da fase da AR, ao inserir em uma Matriz de Risco os 

valores da probabilidade e do impacto. Conforme visto, a Probabilidade refere-se a chance de algo 

vir a acontecer e será medida pela definição de uma, entre as 5 faixas de níveis, aqui estabelecidas, 

com o seu respectivo grau. Da mesma forma, o Impacto traduz-se por meio do valor que se atribui 

à repercussão de uma ocorrência. Sua estimativa dar-se-á pelo estabelecimento de uma, entre as 

5 faixas de níveis, e seu peso correspondente. O produto da Probabilidade e do Impacto permite-

nos avaliar o grau de risco, identificado no sistema, através da inserção dos dados em uma matriz 

de dupla entrada.  

Assim, por meio da compreensão da natureza do risco e sua influência/dependência é 

possível sugerir as ações mais eficazes, afim de mitigá-lo e auxiliar a condução de resultados.  

Ocorre que de acordo com essa metodologia, não é indicado sugerir ações ou prioridades a fim de 

se decidir o que deve ser feito. Contudo, a análise de riscos inclui, evidentemente, as condutas 

internas que os podem aumentar ou diminuir a Probabilidade de ocorrência, o Impacto (e seu 

respectivo efeito), ou ambos. Trata-se do campo destinado às sugestões de tratamento de riscos, 

etapa “Tratamento de Riscos”, que está contida na Gestão de Riscos e não na Análise de Riscos. 

A fase de Análise de Riscos finda-se nesse momento e para caracterizar todo o processo como 

Gestão, surge a etapa de Tratamento de Riscos, procedimento no qual o setor responsável 

implementará as medidas sugeridas ou outras, de acordo com a decisão do usuário do 

conhecimento. 

A publicação METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União – CGU (2018) indica Opção de Tratamento para cada risco 

classificado:  

• Mitigar:  Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou 



 

 

“Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício 

adequado. 

• Compartilhar: Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como 

“Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um 

custo/benefício adequado. 

• Evitar: Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou 

“Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, 

inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco 

com a Instituição. 

• Aceitar: Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas inferiores 

de classificação. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado 

para mitigar o risco.  

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: 
 

 

Para a discutir sobre os resultados alcançados, considerando que a presente proposta foi 

estruturada como projeto em atividade de organização administrativa dentro do módulo III do PGR, 

início esta seção com a ilustração do modelo de gerenciamento de projeto Canvas desenvolvido, 

retomando os pontos construídos durante o curso e discorrendo sobre cada um dos campos que 

ainda não foram debatidos anteriormente no presente trabalho. 

 



 

 

 
Figura 9 Modelo de projeto Canvas elaborado para o presente trabalho. 

 

Inicialmente foi identificado como produto do projeto o desenvolvimento de “ferramenta de 

análise de risco das estratégias de proteção”. 

Após a revisão bibliográfica e o estudo das técnicas de identificação de risco, foi possível 

avaliar a potencialidade da aplicação da análise preliminar de riscos para as estratégias de proteção 

de unidades de conservação. Esta avaliação possibilitou o início da construção da estrutura de 

identificação já estudada e aplicada para diversas outras atividades, conforme histórico já descrito 

anteriormente. 

Primeiramente foi necessário definir a classificação do risco, visto a amplitude de atividades 

de proteção indicadas pelas diversas unidades de conservação, considerando suas peculiaridades 

e especificidades. Para tanto, foi definida como a classificação indicada na norma ISO 31000, 



 

 

estabelecida conforme segue: 

Classificação de risco: 

• Operacionais 

• De imagem/reputação 

• Legais 

• Financeiros/orçamentários 

Esta classificação é importante para diferenciar os riscos, sistematizar as informações e, em 

etapas posteriores associadas a Gestão de Risco, definir medidas e ações conforme cada 

classificação. 

Para a continuidade do trabalho, foram elaboradas e/ou adaptadas as tabelas de Impacto, 

Probabilidade e Risco, conforme abaixo: 

Critério utilizado para FREQUENCIA / PROBABILIDADE 

1 - Improvável Conceitualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer. 

2 - Remoto Não esperado ocorrer. 

3 - Ocasional Pouco provável de ocorrer. 

4 - Provável Provável. Vai ocorrer em algum momento. 

5 - Frequente Quase certa. Esperado de ocorrer várias vezes. 
Figura 10 Quadro exemplificativo de critérios para frequência. Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor. 

 

Critério utilizado para SEVERIDADE / IMPACTO 

I - Desprezível 
Sem danos ou danos insignificantes. Os impactos podem ser imediatamente 

remediados e não demandam período de recuperação. 

II - Leve Danos leves. 

III - Moderado Danos no limite do aceitável. 

IV - Crítica Danos de elevada magnitude. 

V - Catastrófica Danos de magnitude catastrófica. 

Figura 11 Quadro exemplificativo da Severidade/Impacto. Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor. 

 

A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto define o nível do risco inerente, 

ou seja, o nível do risco sem considerar quaisquer controles que reduzem ou podem reduzir a 

probabilidade da sua ocorrência ou do seu impacto.  

RI = NP x NI, em que:  

RI = nível do risco inerente  

NP = nível de probabilidade do risco  

NI = nível de impacto do risco 

 

 

Figura 12 Quadro dos níveis de risco conforme relação Probabilidade x Impacto. 



 

 

 

Portanto, por meio da integração dessas duas variáveis, obtém-se a correta avaliação do 

grau de risco, obtendo ao final, a Matriz de Risco conforme figura abaixo. 

 

MATRIZ DE RISCO 
SEVERIDADE / IMPACTO 

I II III IV V 

FREQUENCIA / 

PROBABILIDADE 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 
Figura 13 Matriz de Risco. 

 

Outra atividade fundamental para a construção da proposta foi a observação do Plano de 

Fiscalização Simplificado no sentido de indicar quais elementos seriam analisados dentro da 

estratégia de proteção. O campo “Estratégia de Proteção” poderia ser uma opção considerando que 

há apenas 03 fichas alvo para cada PFIS. Isso poderia facilitar em termo quantitativos, a forma da 

ferramenta, exigindo menos esforço. 

Entretanto, um atento olhar à estrutura do PFIS e as metodologias estudadas, ficou claro 

que o campo a ser analisado seriam as “Atividades para combater/eliminar a ameaça”. Este campo 

traça as 05 atividades necessárias para a implementação da estratégia de proteção. Desta forma, 

a análise de risco de cada atividade que compõe a estratégia é fundamental para redução das 

incertezas, ajustar a condução de forma antecipada e ampliar a assertividade na tomada de decisão. 

O campo de estratégias de proteção do PFIS possibilita uma descrição genérica do caminho 

definido para combater as ameaças identificadas, possibilitando ampliar e entendimento sobre as 

ações propostas. Isto é necessário devido as peculiaridades de cada unidade e as diferentes 

ameaças, muitas vezes com características muito regionalizadas. 

 

Critério utilizado para RISCO 

1 – Desprezível (1-4) Risco trivial 

2 – Menor (5-8) Risco aceitável, podendo gerar pequenos percalços. 

3 – Moderado (9-12) Necessidade verificação de outras variáveis para a tomada de decisão. 

4 – Sério (13-16) 
Não recomendável a execução da atividade, necessitando análise 

superior. 

5 – Crítico (17-25) Risco inaceitável, impossibilitando a atividade. 



 

 

 

Figura 14 Indicação das atividades do PFIS que serão analisadas quanto ao risco. 

Desta forma, para cada estratégia descrita no PFIS, haverá até 5 atividades a serem 

analisadas. Considerando que em cada atividade poderá estar associado diversos risco, poderão 

ser identificados um número significativo de riscos, conforme figura abaixo. Isto demonstra mais 

uma vez a capacidade da ferramenta em identificação de riscos. 

 

 

Figura 15 Ilustração da quantidade de riscos associados a cada atividade do PFIS. 



 

 

Após esta etapa de estudo conceitual, foi elaborada a estrutura ferramental pra análise de 

risco. Foi adicionada às abas do PFIS a opção “RISCO”. Nesta aba está contida a estrutura de 

identificação e classificação dos riscos potenciais das atividades descritas na aba “Fichas Alvo” do 

Plano. 

 
Figura 16 Ilustração da inserção da aba "Risco" no PFIS. 

  

Esta estrutura possibilita que em cada atividade seja identificado um ou mais riscos 

associados. Para cada risco é indicado um grau de severidade e frequência, o que resulta em uma 

classificação, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 17 Quadro de identificação de riscos das atividades descritas no PFIS. 

 

A figura acima demonstra a aplicabilidade da ferramenta, onde, ao final do correto 

preenchimento, é possível verificar de forma ilustrativa a classificação do risco para aquela atividade 

prevista no âmbito da estratégia de proteção. Isso permite que o tomador de decisão possa assumir 

o risco da continuidade de uma atividade com características de riscos sérios ou críticos, ou opte 

por modificar a estratégia para traze-la a um patamar mais aceitável do ponto de vista de obtenção 

do resultado estratégico esperado.  

A exposição da estrutura foi disposta de forma ilustrativa e intuitiva a fim de facilitar o 

preenchimento e avaliação dos resultados, conforme figura abaixo: 

 



 

 

 

Figura 18 Estrutura da Análise Preliminar de Risco na aba "Risco" do PFIS. 

 

A ferramenta propicia ao tomador de decisão a identificação mais assertiva de riscos 

associados e a classificação destes visando os ajustes necessários ou a continuidade das 

proposições. 

Assim, a proposta desenvolvida entregou o produto proposto de maneira aceitável conforme 

indicado no projeto, atendendo, também, os requisitos de aplicabilidade (ser aplicável sem a 

necessidade de capacitação); integrado (ser integrado ao Plano de Fiscalização Simplificado – 

PFIS); e gratuidade (utilizar ferramentas gratuitas, sem contratações externas).  

Desta forma, o grupo de entregas foi parcialmente atendido, visto que não houve 

identificação de especialista em análise de risco na casa e relatório de teste da aplicação. 

Estes dois pontos estão diretamente ligados aos riscos indicados no Canvas, que 

infelizmente de materializaram durante a execução do projeto. Os três riscos previstos de fato 

ocorreram e interferiram parcialmente na conclusão do trabalho. O principal deles foi a não 

identificação de especialista no quadro de servidores da casa. Este fator, após se concretizar, exigiu 

que a maior parte do tempo disponível para o desenvolvimento do projeto fosse despendido para 

adquirir conhecimentos na temática, reduzindo significativamente o tempo disponível para a 

construção e aperfeiçoamento da ferramenta. Os riscos poderiam ter sido minimizados se ações 

corretivas e/ou ajustes pontuais tivessem sido executados, como por exemplo a maior divulgação 

da proposta de trabalho para ampliar o mapeamento de especialistas, sugestão de equipe ampliada 

dos atores externos, existência de sistema de gestão de pessoas para busca ativa de competências 

no quadro de servidores. 

Ainda assim, o objetivo de “Elaborar proposta conceitual de análise de risco de estratégias 

de proteção de Unidades de Conservação Federais para auxílio na tomada de decisão, redução de 

custos e ampliação da eficiência da proteção da biodiversidade” foi atingido. Isso foi possível devido 

ao engajamento da equipe que pode participar do projeto, dos patrocinadores que apoiaram a 

proposta desde sua concepção e a ausência de resistências até o ponto do desenvolvimento.  

Cabe ressaltar que a estrutura desenvolvida não foi testada de forma real, sendo utilizada 



 

 

apenas em testes simulados. Além do fator de risco que se concretizou conforme já exposto, outro 

elemento contribuiu para a não aplicação da ferramenta em PFIS real. O prazo de elaboração 

destes dentro do ciclo PLANAF se estendia além da data final de entrega do presente trabalho, não 

havendo, assim, Planos elaborados de forma final para aplicação. 

A análise risco é uma ferramenta a ser desenvolvida em um processo mais amplo, conhecido 

como Gestão de Riscos, ou Gerenciamento de Riscos, que é o conjunto das atividades coordenadas 

para dirigir e controlar uma organização no que se refere ao risco (NBR ISO 31000:2009). Dessa 

forma, a análise de risco é o processo por meio do qual se identifica e classifica o risco, sendo base 

para a Gestão de Riscos.   

O presente trabalho determinou como escopo apenas estas etapas inicias do processo de 

gestão de risco.  

 

5. CONCLUSÕES 
 

O estudo e desenvolvimento da proposta conceitual de análise de risco de estratégias de 

proteção pode expor o potencial e a importância gerencial de adotar a ferramenta de Gestão de 

Risco no meio corporativo. As técnicas estudadas são amplamente utilizadas, principalmente para 

processos de contratação, segurança do trabalho, avaliação de projetos e qualquer segmento ou 

atividade que busque algum objetivo. 

Apesar de escopo do trabalho ficar restrito a análise preliminar de risco, com foco na 

identificação e classificação inicial de riscos associados, ficou claro a contribuição de adotar tanto 

este procedimento e ferramentas quanto a Gestão do Risco para as mais diversas atividades 

inerentes a atribuição do instituto, o que proporcionará ganhos significativos na busca da excelência 

na gestão por resultados, e contribuindo para a gestão da mudança. 

Portanto, sugere-se incluir a Gestão de Riscos no planejamento estratégico e proceder-se à 

análise de riscos nos processos, ou áreas em que essa organização executa. É importante sempre 

integrar a gestão de riscos na governança, na estratégia, no planejamento ou na gestão. 

Especificamente quanto ao instrumento de gestão Plano do Fiscalização Simplificado, não 

restou dúvidas quanto a incorporação da ferramenta no processo de elaboração, devendo, ainda, 

seguir mais alguns passos para sua concreta utilização final. Ainda será necessário o teste real em 

PFIS elaborados e o registro das reações, resistências, ganhos e aprimoramentos da ferramenta. 

Como sugestão final da presente proposta, destaco a possibilidade futura de estudos das 

demais etapas da Gestão de Riscos, ampliando seu escopo para outras atividades de competência 

do instituto. A análise de risco pode servir como uma importante ferramenta de avaliação de 

estratégias, agindo de forma complementar a outras ferramentas estratégicas para minimizar 

incertezas e ampliar a conquista de resultados. 

Ainda assim, o presente estudo pode demonstrar que as atividades de fiscalização e 



 

 

proteção das unidades de conservação federais devem adotar o processo de gestão de risco como 

passo fundamental na redução de incertezas, ampliação de eficiência, eficácia e efetividade de 

ações, redução de recursos despendidos e a excelência na efetiva implementação do modelo de 

gestão para resultados na temática. 
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