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Resumo: 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a relação entre os fatores contingenciais e os níveis 

de práticas de gestão de riscos nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal. A base utilizada 

como suporte teórico para a abordagem proposta foi a teoria contingencial. Essa teoria pressupõe 

que a organização deve se adequar ao contexto ambiental na busca pelo desempenho otimizado, 

uma vez que não existe uma estrutura organizacional única que seja efetiva para todas as 

organizações. Portanto, há fatores denominados contingenciais que influenciam a estrutura e o 

comportamento delas. Dado que o sistema de controle gerencial é parte da estrutura organizacional, 

ele é influenciado por esses fatores que afetam a adoção das práticas gerenciais. Tendo como 

premissa que a gestão de riscos se enquadra na definição de sistema de controle gerencial, 

pressupõe-se que sua adoção é decorrente da interrelação com os fatores contingenciais. Assim, 

depreende-se que a gestão de riscos é sistemática e reflexiva em relação ao contexto organizacional. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória que se utilizou de abordagem quantitativa, 

realizada com o total de 72 organizações públicas. A coleta de dados foi realizada por meio de 

levantamento de informações secundárias constantes em banco de dados governamentais. Como 

técnica de análise foi utilizada regressão logística binomial, uma vez que se procurou estimar a 

probabilidade de se assumir determinado nível de práticas em função das variáveis explicativas 

propostas. Os resultados demonstraram que há uma relação positiva entre os níveis de práticas de 

gestão de riscos e os níveis do estabelecimento da estratégia organizacional. Tal achado demonstra 

que não há como dissociar estratégia organizacional e gestão de risco. Portanto, a gestão de riscos 

só faz sentido integrada ao planejamento estratégico, uma vez que descontextualizada não oferece 

o auxílio necessário à geração e preservação de valor para a organização. O trabalho apresenta 

contribuições tanto no campo teórico quanto no prático, especialmente em relação aos fatores que 

podem influenciar a práticas de gestão de risco em organizações públicas.   

 

 

 

Palavras-Chave: Gestão de Riscos. Teoria Contingencial. Setor Público. 
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Abstract: 

  

This research aimed to evaluate the relationship between contingency factors and the levels 

of risk management practices in Federal Executive Branches and Entities. The basis used as 

theoretical support for the proposed approach was the contingency theory. This theory assumes 

that the organization must adapt to the environmental context in the search for optimized 

performance, since there is no single organizational structure that is effective for all organizations. 

Therefore, there are factors called contingency that influence their structure and behavior. Since 

the management control system is part of the organizational structure, it is influenced by these 

factors that affect the adoption of these management practices. Based on the premise that risk 

management falls within the definition of a management control system, it is assumed that its 

adoption is due to the interrelationship with contingency factors. Thus, it appears that risk 

management is systematic and reflective in relation to the organizational context. This is a 

descriptive-exploratory research that used a quantitative approach with 72 public organizations. 

Data collection was carried out through a survey of secondary information contained in government 

databases. As an analysis technique, binomial logistic regression was used, as it was sought to 

estimate the probability of assuming a certain level of practice as a function of the proposed 

explanatory variables. The results showed that there is a positive relationship between the levels of 

risk management practices and the levels of organizational strategy establishment. This finding 

demonstrates that there is no way to dissociate organizational strategy and risk management. 

Therefore, risk management only makes sense integrated with strategic planning, since 

decontextualized it does not offer the necessary assistance to generate and preserve value for the 

organization. The work presents contributions in both the theoretical and practical fields, especially 

in relation to factors that can influence risk management practices in public organizations. 

 

 

 

Keywords: Risk Management. Contingency Theory. Public Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a complexidade e o dinamismo proporcionado pelo ambiente 

globalizado no qual as organizações estão inseridas aumentou os riscos aos quais essas estão 

expostas. Esses desafios são inerentes, independentemente do tamanho, orçamento disponível ou 

setor de atuação dessas organizações, sejam públicas ou privadas.  

No âmbito do setor público esses desafios ganham relevância no atual contexto 

econômico-fiscal no qual o País se inseriu nos últimos anos. Emerge a necessidade de se conciliar 

os recursos limitados e escassos frente à crescente demanda da população por bens e serviços 

públicos de qualidade. Esse enfrentamento exige da atuação governamental a adoção de práticas e 

estratégias cada vez mais integradas no qual a gestão de riscos torna-se um instrumento crucial.  

Para o COSO (2017) a premissa do gerenciamento de riscos é que toda organização 

enfrenta incertezas - que representam riscos e oportunidades - com potencial para destruir ou 

agregar valor. Portanto, gerenciá-las torna-se importante como medida de geração e preservação 

de valor. Isto é, o gerenciamento de riscos ajuda a organização a atingir seus objetivos e evitar 

surpresas desagradáveis. 

A gestão de risco no setor público se insere em um debate mais amplo de governança 

governamental que tem como origem o estabelecimento dos princípios básicos que orientam as 

boas práticas de governança corporativa sob a ótica do setor público com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da transparência, integridade e desempenho da gestão. Ou seja, busca a entrega e 

a prestação de serviço de interesse público da melhor maneira possível (IFAC, 2001; INTOSAI, 

2007). 

O reconhecimento da importância da gestão de riscos no âmbito do setor público no 

Brasil foi materializado com a edição de dois normativos. A Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito 

do Poder Executivo Federal. E o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Tais normativos estabeleceram 

a obrigatoriedade da gestão de riscos em todos os órgãos e entidades do governo federal. 

Embora a gestão de ricos possa ser um instrumento com o potencial de auxiliar no 

alcance dos objetivos governamentais, a sua efetiva implementação está sujeita a uma série de 
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fatores ambientais aos quais as organizações estão expostas. No contexto do setor público tais 

fatores tornam a sua implementação ainda mais complexa. 

O ambiente organizacional de forma geral é complexo e multivariado, o que requer 

compreender um conjunto de fatores que podem influenciá-lo. Há um vasto campo de pesquisa que 

procura entender os efeitos ambientais nos processos organizacionais e como tais fatores afetam 

sua estrutura e comportamento. 

A Teoria Contingencial - TC parece ser bem adaptada à complexidade do mundo 

contemporâneo, uma vez que parte do pressuposto de que o contexto organizacional importa. Essa 

abordagem teórica enfatiza a necessidade de harmonia entre a organização e seu ambiente 

(DONALSON, 1999; MORGAN, 2006; RAINEY, 2009; MENSAH e GOOTWALD, 2016).  

Depreende-se que o contexto organizacional deve ser levado em consideração como 

uma variável importante na busca por uma estrutura e comportamento organizacional otimizado. 

A TC preconiza, assim, que não existe uma estrutura organizacional única que seja de fato efetiva 

para todas as organizações. Há variados fatores denominados contingenciais, como ambiente, 

estratégia, tamanho e tecnologia que moldam determinadas características organizacionais e, 

assim, as organizações para serem efetivas precisam se adaptar a tais fatores. 

Pesquisas que relacionam fatores contingenciais e Sistema de Controle Gerencial - 

SCG concentraram-se em diversos aspectos que vão além de abordagens formais e meramente 

financeiras, abarcando uma gama de mecanismo de apoio à tomada de decisão (CHENHALL, 

2007). Nessa perspectiva, a TC referenciada nos estudos sobre SCG busca entender como ocorre a 

interação entre ferramentas de gestão e os diversos fatores contingenciais. 

A premissa decorre do fato que o SCG é parte da estrutura organizacional e, portanto, 

inerente os processos organizacionais. Assim, seu adequado desenho torna-se mais eficiente 

quando estruturado de forma a responder as variáveis ambientais. 

A gestão de riscos vista enquanto ferramenta de gestão, sob uma perspectiva mais 

ampla, enquadra-se na definição SCG. Essa visão é consistente na literatura que examina de forma 

mais genérica a noção de sistema de controle gerencial (BOGONI, BARÃO e SILVA, 2020). 

Portanto, pressupõe-se que a gestão de riscos adotada pelas organizações é decorrente, em geral, 

da sua inter-relação com os fatores contingenciais à organização. 

Para efeitos desta pesquisa será adotado o conceito mais amplo de SCG, sendo definido 

como instrumento responsável por gerar informações para a tomada de decisões gerenciais, no qual 
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a gestão de risco pode ser compreendida. 

Ao pressupor que a gestão de riscos a ser adotada pelas organizações é influenciada 

pela inter-relação com os fatores contingenciais, de forma que essa ferramenta possa contribuir 

para o atingimento dos objetivos organizacionais e evitar imprevistos, o sucesso de seu 

desenvolvimento depende de uma adequada sintonia com os fatores contingenciais (CHENHALL, 

2003). Investigar como tais fatores interagem no contexto organizacional pode contribuir para o 

entendimento do nível das práticas adotadas de gestão de riscos.   

A gestão de riscos, ao tratar das incertezas quanto ao alcance dos objetivos 

organizacionais, deve se adequar aos fatores contingenciais aos quais as organizações estão 

expostas, uma vez que ela é parte da estrutura organizacional e influenciada por tais fatores 

(GORDON, LOEB e TSENG, 2009; MIKES, 2009). 

A gestão de riscos é uma reação sistemática e reflexiva em relação ao contexto 

organizacional, ou seja, aos riscos organizacionais específicos. Portanto, a gestão de riscos deve 

variar de organização para organização, ou seja, depende do ambiente na qual está inserida. Isso se 

dá na medida em que a adoção da gestão de riscos pressupõe que seja levada em consideração 

questões organizacionais, culturais, estruturais e as incertezas que cercam a todas as organizações. 

A gestão de riscos deve se adequar ao resto da organização (forças e fraquezas) e precisa ser 

sensível a mudanças no contexto externo (ameaças e oportunidades) com vistas a permitir uma 

abordagem sistemática, tempestiva e estruturada necessária para contribuir para o seu sucesso. 

A gestão de riscos, vista sob a perspectiva de uma ferramenta de gestão, tem por 

objetivo identificar e gerenciar fatores que podem pôr em risco o atingimento dos objetivos 

organizacionais. Nesse sentido, para contribuir com o alcance dos objetivos, a gestão de riscos deve 

ser orientada pelo ambiente institucional, isto é, adaptada aos fatores internos e externos. 

A pesquisa sobre o tema gestão de riscos é pouco explorada e, em sua grande maioria, 

é focada nos riscos relacionados às finanças ou no processo de gerenciamento de riscos em si. Há 

uma carência de trabalhos que abordam alguns aspectos mais amplos como os desafios culturais, 

históricos, gestão estratégica, mudanças organizacionais ou mesmo uma visão mais holística da 

sua implementação ou os caminhos a serem percorridos para se estabelecer uma gestão de riscos 

de fato efetiva. Tal situação é agravada quando se busca a abordagem do tema no âmbito do setor 

público (LIMA FILHO, 2018; MONTEZANO et al., 2019). 
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Pesquisas que abordam a questão de quais fatores podem influenciar o nível de 

implementação da gestão de riscos não foram encontrados, em especial sob a ótica da TC, na 

literatura do setor público brasileiro. Na literatura internacional essas pesquisas são escassas. 

Registra-se pesquisa realizada por Woods (2009) que apresenta, sob a perspectiva do setor público, 

fatores contingenciais que influenciam a gestão de riscos em um estudo de caso aplicado a um 

governo local. Portanto, constata-se a carência de pesquisas que se propõem a avaliar como essa 

relação afeta a gestão de riscos em organizações públicas. 

Dado esse contexto, a proposta de abordagem, tendo como base a TC, visa verificar 

empiricamente quais fatores contingenciais podem influenciar o nível de práticas de gestão de 

riscos no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal - PEF.  

Nessa perspectiva, a problemática se refere ao seguinte questionamento: Qual a relação 

dos fatores contingenciais e os níveis de práticas de gestão de riscos nos Órgãos e Entidades do 

Poder Executivo Federal - PEF? 

Tendo como referencial a TC e, como pressuposto que a gestão de riscos se enquadra 

na definição de SCG, o objetivo geral desta pesquisa é compreender a influência dos fatores 

contingenciais estratégia, estrutura e tamanho nos níveis de práticas de gestão de riscos nos Órgãos 

e Entidades do PEF, oferecendo o entendimento de como tais fatores interagem no contexto de 

organizações públicas específicas. Nesse sentido, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

i. Descrever as variáveis contingenciais: estratégia, estrutura e tamanho no 

contexto do setor público; e 

ii. Analisar a relação entre os fatores contingenciais (estratégia, estrutura e 

tamanho) com os níveis de práticas de gestão de riscos em organizações públicas.  

As hipóteses levantadas por esta pesquisa são: 

H1 - Há uma relação positiva entre o nível de implementação da gestão de riscos e 

a estratégia da organização; 

H2 - Há uma relação positiva entre o nível de implementação da gestão de riscos e 

a estrutura da organização; e 

H3 - Há uma relação positiva entre o nível de implementação da gestão de riscos e 

o tamanho da organização. 
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Justifica-se, assim, a pesquisa não apenas pela relevância a qual a gestão de riscos 

atualmente alcançou no debate do setor público no Brasil, como também pela possibilidade de 

avançar o campo que procura investigar quais fatores influenciam os níveis de práticas de gestão 

de riscos das organizações públicas. Nesse sentido, a partir da lacuna observada, a pesquisa irá 

contribuir para os avanços de discussões sobre o tema, em especial no setor público brasileiro. 

A presente dissertação está estruturada em quatro partes principais, além desta 

introdução: a) referencial teórico iniciando pela apresentação da Teoria Contingencial – TC, seus 

conceitos e a variáveis utilizadas na pesquisa. Discorre-se sobre risco e gestão de riscos e, 

posteriormente no contexto do setor público. Por fim, este tópico apresentação a gestão de riscos 

no contexto da TC e sua relação com o SCG; b) estratégia metodológica, concedendo visão geral 

da metodologia adotada na consecução da pesquisa; c) estatística descritiva dos dados e análise dos 

resultados; e d) conclusões, sintetizando os principais resultados obtidos com a pesquisa, suas 

limitações e recomendações de agendas para pesquisa futuras. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria Contingencial 

 

Há uma vasta literatura que trata da trajetória epistemológica da Teoria Contingencial 

- TC. Não será objetivo desta pesquisa abordar a evolução histórica dessa teoria de forma 

pormenorizada. Pretende-se descrever trabalhos seminais e aqueles considerados mais relevantes 

e essenciais sob o ponto de vista da teoria apresentada, tendo os objetivos deste estudo como 

norteadores. 

A gênese da TC pode ser atribuída a estudos datados do final da década de 50 com 

trabalhos desenvolvidos inicialmente por Woodward1, Burns e Stalker2, Chandler3, e Lawrence e 

Lorsch4 que concluíram, de forma geral, que não há uma única melhor abordagem para a 

organização e a gestão, uma vez que essas são dependentes do contexto organizacional 

(DONALDSON, 1999; MORGAN, 2006; RAINEY, 2009; MENSAH e GOOTWALD, 2016; 

MARTINS, 2019). 

                                                           
1Management and technology. Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1958 
2The management of innovation. Londres, Tavistock, 1961. p. 5-6. 
3Strategy and structure: chapters is the history of American industrial enterprises. Cambridge, The MIT, 1976. p. 41, 380-96. 
4As empresas e o ambiente: diferenciação e integração administrativas. Petrópolis, Vozes, 1973. p. 210. 
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As descobertas de Woodward sobre tecnologia promoveram substancial insight sobre 

as causas da estrutura organizacional (DAFT, 2009). Apesar de uma grande parte das pesquisas não 

considerarem os estudos iniciais de Woodward de 1958, seu trabalho é importante tendo em vista 

que já abordava a questão da influência da tecnologia na estrutura das organizações, principalmente 

relacionadas à natureza dessa tecnologia aplicada.  

O termo “tecnologia” utilizado à época estava relacionado com a complexidade do 

processo produtivo. Assim, a alta complexidade estava relacionada à questão de que a maior parte 

do trabalho era realizado por máquinas. Por outro lado, a baixa complexidade se referia aos 

contextos em que os trabalhos manuais desempenhavam um papel mais importante no processo de 

produção (DAFT, 2009). 

Segundo Espejo (2008), os estudos desenvolvidos concluíram que a estrutura 

organizacional estava relacionada não só com o porte da organização, mas especialmente com a 

variável tecnológica. Em resumo, os estudos apontaram que a tecnologia adotada pela organização 

determina a sua estrutura e o comportamento e, portanto, “a adequação entre a estrutura 

organizacional e a tecnologia empregada conduz a desempenho superior” (JUNQUEIRA, 2010, p. 

25). 

Outra pesquisa influente foi conduzida por Burns e Stalker. Para Junqueira (2010) a 

contribuição desses autores está na percepção que diferentes ambientes necessitam de diferentes 

estruturas organizacionais. E complementa que as organizações ao se adaptarem a estrutura a 

condições ambientais terão mais chance de sucesso, caso se adaptem de forma acelerada. Nessa 

perspectiva tem-se, de forma resumida, que o ambiente influencia a estrutura da organização. 

Espejo (2008) registra que a teoria foi atualizada por pesquisas posteriores5, 

principalmente devido a tipologias de estrutura organizacional criadas pelos autores à época, quais 

sejam: mecanicista e orgânica. Ao relacionar o fator contingencial ambiental à estrutura, pondera-

se que ambientes estáveis requerem uma estrutura mecanicista e, por outro lado, a estrutura 

orgânica é essencial para a ambientes mais complexos e mutáveis (DAFT, 2009; RAINEY, 2009; 

MISIURA, 2015). 

A sua vez, Chandler desenvolveu seus estudos relacionando mudanças na estrutura 

organizacional quando impactada pela definição da estratégia. O autor concluiu que, em diferentes 

ambientes, as organizações são conduzidas a adotarem novas estratégias e, consequentemente, 

                                                           
5Chenhall, 2005 e Baines e Langfield-Smith, 2013.  
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essas mudanças estratégicas levam a mudanças na estrutura organizacional (DONALDSON, 1999; 

JUNQUEIRA, 2010). Na visão de Espejo (2008) a pesquisa de Chandler, além de ser um marco no 

que se refere à abordagem contingencial, foi também fundamental para a entendimento dos 

modelos de gestão contemporâneos, ao afirmar que a estrutura é decorrente da estratégia adotada. 

Junqueira et al. (2016) apontam que a estrutura organizacional deve seguir a estratégia. 

Ou seja, a escolha estratégica deve ser acompanhada de ajuste na estrutura da organização 

reforçando, assim, a visão de Chandler de que essa escolha necessita de adequação das capacidades 

internas da organização às oportunidades externas. 

Outra importante pesquisa desenvolvida no campo enfatizou o ambiente organizacional 

como determinante para uma estrutura efetiva. Os trabalhos desenvolvidos por Lawrence e Lorsch 

foram aqueles que cunharam o termo teoria da contingência (GUERRA, 2007; ESPEJO, 2008). Os 

trabalhos se desenvolveram também sob o ponto de vista de como o ambiente afeta a estrutura, 

definida, no entanto, em termos de diferenciação e integração, com vista a proporcionar o melhor 

desempenho organizacional. 

A TC, portanto, é oriunda de estudos que buscaram verificar quais modelos de 

estruturas organizacionais melhor se adaptam a certos tipos de organizações e analisam quais 

aspectos influenciam suas condições para um melhor funcionamento. Os estudos revelaram que 

fatores denominados contingenciais influenciam a estrutura e o comportamento os quais as 

organizações precisam se adequar (DONALDSON, 1999; MIKES e KAPLAN, 2014). 

Essa teoria, como desdobramento de diversas teorias administrativas, surgiu assim em 

oposição aos pensamentos teóricos clássicos aos quais davam grande ênfase na estrutura ótima de 

uma organização dentro da perspectiva de um sistema fechado (DONALDSON, 1999). Assim, essa 

abordagem representar, de fato, uma tentativa de buscar entender como o ambiente – interno e 

externo - afeta as organizações. 

Nessa linha, para Hamann (2017) a abordagem contingencial representa um avanço 

sobre as teorias universalistas organizacionais anteriores, principalmente porque essas 

negligenciaram a influência dos denominados fatores contingenciais sobre a estrutura 

organizacional (ABBA, YAHAYA e SULEIMAN, 2018). 

Para Zanatta (2018, p. 4233–4234) a TC “é positivista, funcionalista, estruturalista e 

sistêmica, e pressupõe que a estrutura é um conjunto de relações que não é imposta, ela emerge, 

desta forma, não é determinista pois não determina uma única estrutura ideal”. Assim, para o autor 
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a TC busca compreender como as organizações funcionam dadas as suas especificidades e o 

ambiente em que se inserem que passam a refletir na sua estrutura, estratégia e processos internos. 

Estudos sobre modelos organizacionais que apresentaram níveis eficientes de 

desempenho culminaram com a perspectiva de que a estrutura da organização e seu adequado 

funcionamento são dependentes do ambiente (MORGAN, 1996; DONALDSON, 1999). Assim, o 

contexto organizacional deve ser levado em consideração como uma variável importante na busca 

por uma estrutura e comportamento organizacional otimizado.  

Há nessa perspectiva um caráter de adequação cujo conceito se traduz na ideia de 

procurar analisar o ajuste entre os contextos ambientais e a estrutura organizacional (GUERRA, 

2007). Tal abordagem nas organizações é uma vertente das teorias organizacionais na qual a 

organização é vista sob a ótica de um sistema aberto interagindo com diversos fatores (MORGAN, 

2006; RAINEY, 2009). Portanto, em tal concepção parte-se do pressuposto de que as organizações 

são “moldadas” pelo ambiente em que estão inseridas. 

Na visão de Camacho (2010), a organização vista sob o ponto de vista orgânico, ou 

seja, percebida como um sistema aberto está relacionada principalmente com a forte e constante 

interação com fatores que podem influenciar uma organização na definição de seu comportamento 

e configuração. Assim, a estrutura moldada em termos de eficiência é aquela em conformidade com 

sua estratégia, seu porte, o ambiente em que opera e a tecnologia. Para o autor o pressuposto básico 

e fundamental da TC é a questão que ele denomina de ‘adaptação organizacional’. 

Corroborando esse entendimento Soares e Maduro-Abreu (2019) preconizam que a 

estrutura organizacional adaptativa surge exatamente de modelos organizacionais mais orgânicos 

e flexíveis em relação ao ambiente o que acaba impactando em melhores resultados, performance 

e nível de eficiência. 

Donaldson (1999) anteriormente já havia tratado essa questão da adaptabilidade da 

organização afirmando que esse ponto está por trás de muitos dos aspectos que foram 

desenvolvidos na TC. Desenvolvendo sua perspectiva, o autor aponta que a adequação afeta de 

forma positiva o desenho organizacional e a inadequação a afeta de forma negativa. Assim, quando 

uma contingência é alterada, uma organização que estava “adequada” torna-se “inadequada”, o que 

afeta seu desempenho. Tal situação conduz à adoção de uma nova estrutura restabelecendo sua 

adequação e desempenho. 

Para Guerra (2007) esse conceito de adequação, que para ele pode ser denominado 
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ajustes, encaixe ou associação, é uma das premissas da TC. Para o autor as diversas pesquisas 

empíricas sobre o tema têm procurado mensurar essa adequação ao contexto ambiental e às 

estruturas internas da organização. 

Para Donaldson (2001) as variáveis contingenciais denotam aspectos que moderam o 

efeito de uma característica organizacional no seu desempenho, ou seja, aquelas que melhor se 

adaptarem às contingências tendem a ser mais eficientes. Conforme Daft (2009), o termo 

“contingência” significa que uma coisa depende de outras coisas. O autor aponta a necessidade de 

que a organização se adeque a esse conjunto de fatores contingenciais em busca do seu melhor 

desempenho.  

Assim, a teoria estabelece que não há uma estrutura única para todas as organizações 

em todas as circunstâncias, mas que cada estrutura é decorrente de um conjunto de contingências 

(DONALSON, 1999). Na visão de Rainey (2009) a estrutura organizacional deve se adaptar as 

principais contingências enfrentadas pelas organizações tais como variações no ambiente e 

incerteza, tecnologia, processos produtivos, tamanho organizacional e decisões estratégicas. 

Silva (2013, p. 33) observa que a abordagem contingencial desloca... 

 

a administração da visão da existência de uma forma ótima e universal de gestão 

para uma abordagem situacional, em que fatores como os ambientes externo e 

interno à organização se interrelacionam e interagem de diversas maneiras e o 

sucesso organizacional depende do ajuste (fit) desses fatores. 

 

Para Mensah e Gootwald (2016) a teoria contingencial visa estudar o comportamento 

organizacional por meio da explicação de como fatores internos e externos influenciam a estrutura 

e o comportamento organizacional. Assim, relaciona o desempenho organizacional a capacidade 

da adequação ao contexto em que está inserida. Chiavenato (2009) acrescenta que há uma relação 

funcional entre as condições ambientais e as técnicas administrativas adequadas ao alcance dos 

objetivos organizacionais. Nessa perspectiva, a visão contingencial é conduzida para o 

estabelecimento do melhor desenho organizacional e sistemas gerenciais adequados as 

características ambientais específicas. 

A TC tem influenciado o campo teórico da gestão e das organizações com a ideia de 

adequação organizacional com o desenvolvimento do conceito de que não há uma única melhor 

forma de organizar e, portanto, a estrutura organizacional ou o sistema organizacional deve se 
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adequar a conjunto de fatores com vista a atingir sua eficiência organizacional (HANISCH e 

WALD, 2012; HAMANN, 2017). Desde o surgimento da TC vários estudos sobre o tema vêm 

sendo publicados abordando ajustes das formas e estruturas organizacionais e suas configurações 

(HANISCH e WALD, 2012; SOARES e MADURO-ABREU, 2019). O tema, embora tenha 

ganhado importância principalmente em pesquisas na área de administração de empresas, na 

perspectiva de Hamann (2017) não se limitou a esse campo de pesquisa abrangendo temas das 

organizações de uma forma geral, estratégia de negócios, sistemas de controles gerenciais, 

planejamento corporativo. Mais recentemente observa-se a abordagem contingencial sendo 

utilizada em uma ampla gama de tópicos a exemplo da gestão de riscos (GONÇALVES e SILVA, 

2017; SILVA e FERNANDES, 2019; MULLER, 2020). 

A evolução das pesquisas empíricas no campo é sintetizada no Quadro 1, a partir dos 

trabalhos seminais apresentados anteriormente. 

 

Quadro 1 – Pesquisas utilizando a abordagem contingencial e variáveis utilizadas 
Autores Variáveis Dependentes Variáveis Independentes 

Khandwalla (1972) 

Controles gerenciais: Custeio-

Padrão, Auditoria Interna, Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e Valor 

presente na avaliação de 

investimentos. 

Variáveis ambientais: competitividade de 

preços; competitividade mercadológica 

(promoção e distribuição), competitividade em 

qualidade e variedade de produtos 

Perrow (1972) 
Estrutura organizacional Ambiente (órgãos regulatórios) e tecnologia 

(artesanal, rotineira, não- rotineira e 

tecnologia de engenharia). 
Galbraith (1973) Sistema de Informações Gerenciais Incerteza das tarefas 

Bruns & Waterhouse 

(1975) apud Otley 

(1980) 

Controles orçamentários Contexto organizacional (origem, 

tamanho, tecnologia) organizacional autonomia 

e níveis de estruturação das atividades) 

Thompson (1976) 
Desempenho das unidades 

de negócios 
Ambiente e tecnologia 

 

Gordon & Miller 
(1976) 

 

Sistema de Informações Contábeis 
 

Ambiente externo, estrutura organizacional, 

estilo de tomada de decisões. 

Hayes (1977) 

Desempenho das unidades 

de negócios 
Ambiente, Interdependência entre 

departamentos, fatores internos (natureza da 

tarefa, tipo de pessoas, relacionamento 

interpessoal e habilidade de mensurar e 

quantificar funções) e orçamento empresarial. 
Waterhouse  (1978)* e 

Tiessen 
Estrutura organizacional Ambiente e Tecnologia 

Waterhouse  (1978)* e 

Tiessen 
Sistema de Contabilidade Gerencial Estrutura organizacional 

Milles e Snow (1978 Sistema de Contabilidade Gerencial Estratégia 

Merchant (1984) 
Formalização do uso do orçamento Porte, diversidade da organização e grau 

de automação do processo produtivo. 
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Autores Variáveis Dependentes Variáveis Independentes 
Gordon e Narayanan 

(1984) 
Estrutura organizacional e 

Sistemas de informações 
Ambiente (incerteza ambiental percebida) 

Chenhall e Morris 

(1986) 

Design do Sistema de 

Contabilidade Gerencial 
Ambiente (incerteza ambiental percebida 

descentralização, interdependência 

organizacional 
Chenhall e Langfield-

Smith (1998) 
Performance organizacional Prioridades estratégicas, técnicas gerenciais, 

práticas de contabilidade gerencial. 

Hoque e James (2000) 
Desempenho organizacional Estágio do ciclo de vida do produto, posição 

de mercado e uso do Balanced Scorecard 

(BSC) 

Hadma e Lääts (2002) 

Práticas contábeis gerenciais:  

gerenciamento de custos, 

orçamento, controle, etc. 

Fatores externo: ambiente de negócios, 

ambiente contábil; Fatores internos: 

aspectos organizacionais, tecnologia, 

estratégia 

Baines e Langfield-

Smith (2003) 

Desempenho organizacional Ambiente, tecnologia, estratégia estrutura 

organizacional, práticas de contabilidade 

gerencial avançadas, informações contábeis 

gerenciais não financeiras 

Chenhall (2003) 
Sistema de controle gerencial Estratégia, estrutura organizacional e 

ambiente 

Pizzini (2006) 
Performance financeira Crença dos administradores sobre a 

relevância e utilidade dos dados de custos, 

design do sistema de custos. 

Guerra (2007) 
Desempenho organizacional Atributos do Sistema de Informações 

Gerenciais tecnologia, estrutura, estratégia.  

(SIG), ambiente 

Hyvönen (2008) 
Desempenho organizacional Contabilidade gerencial, sistemas de 

controle, estratégia, tecnologia de 

informação manufatura. 

Espejo (2008) 
Desempenho organizacional Incerteza e tecnologia de ambiental percebida, 

tecnologia, estrutura, estratégia, porte 

organizacional 

Woods (2009) 
Gestão de Riscos Políticas do governo central, Informação e 

comunicação tecnológica, tamanho 

organizacional 
Gordon, Loeb e Tseng 

(2009) 
Gestão de Riscos Ambiente, concorrência, complexidade e 

tamanho 

Camacho (2010) 

Gestão de Custos 

Interorganizacionais 
Margem de lucro, nível de funcionalidade, tipo 

de cadeia, infraestrutura, confiança mútua, 

estabilidade/maturidade, benefícios mútuos, 

cooperação mútua, interdependência, grau de 

competição, sistema de informação gerencial, 

comprometimento 

Junqueira (2010) 
Desempenho Organizacional Estratégia, estrutura, tecnologia, estágio do ciclo 

de vida organizacional e ambiente. 
Brighenti e Silva 

(2016) 

Gestão de Riscos Ambiente 

Gonçalves e Silva 

(2017) 

Gestão de Riscos Ambiente, estratégia, estrutura e tecnologia 

Silva e Fernandes 

(2019) 
Gestão de riscos Estratégia e estrutura 

Muller, Silva e Vogt 

(2020) 
Gestão de riscos Ambiente, estratégia e tecnologia 

Fonte: Adaptado de Camacho (2010) 
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Partindo-se da abordagem contingencial como estrutura teórica irá se analisar os fatores 

contingenciais que influenciam a adoção da gestão de riscos como prática gerencial no setor 

público, uma vez que teoria preconiza que há diversos fatores que podem influenciar não só a 

estrutura organizacional como o nível das práticas gerenciais adotadas entre as quais a gestão de 

riscos pode ser caracterizada/compreendida. 

Ainda que a TC preconize a relação entre os fatores contingenciais e o desempenho das 

organizações, no contexto do setor público, dada a ausência de indicadores robustos para 

mensuração dessa variável, o desempenho não fará parte do escopo. Assim, buscar-se-á somente 

analisar se, dado um conjunto de fatores contingenciais, há evidências de que esses afetam as 

práticas de gestão de riscos nas organizações públicas. 

Após a contextualização sobre o desenvolvimento da teoria contingencial, aborda-se 

de forma individual os fatores contingenciais que serão investigados nesta pesquisa, quais sejam: 

estratégia; estrutura; e tamanho. 

 

2.1.1 Fatores Contingenciais Pesquisados 

2.1.1.1 Estratégia 

 

Na visão Mitzberg et al. (2007) a estratégia pode ser vista como um padrão de decisões 

sobre o futuro da organização e percebida como a forma em que a organização se posiciona perante 

o ambiente que a cerca.  

Para Dias (2016, p.30) a estratégia pressupõe “um conjunto coerente e sistêmico de 

prioridade e regras de decisão” com o objetivo de direcionar a atuação das organizações. Nesse 

contexto, a estratégia vem se tornando um fator essencial para as organizações sejam essas públicas 

ou privadas e, independentemente, do setor de atuação, tamanho ou porte (MATIAS-PEREIRA, 

2010). 

Para o COSO (2017) a estratégia se refere ao plano de uma organização para alcançar 

sua missão e visão e quando bem definida orienta de forma eficiente a alocação de recursos e torna 

eficaz a tomada de decisão. No seu novo entendimento conceitual o COSO enfatiza a integração 

da gestão de risco e a estratégia. Na visão de Oleskovics, Oliva e Pedrosa (2018) a estratégia tem 

se tornado um elemento indissociável da gestão de riscos promovendo alinhamento organizacional.  

Para Silva (2013), sendo a estratégia direcionadora das decisões e do posicionamento 
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adotado pela organização, sob o ponto de vista da TC, ela pode influenciar a estrutura, a maneira 

com a informação é demandada e, por fim, como tal informação é utilizada, inclusive em termos 

de práticas adotadas as quais a gestão de riscos está compreendida. 

A estratégia em geral e as escolhas estratégicas influenciam o risco no nível 

organizacional. Isso se dá na medida que a literatura mostra que fatores macro organizacionais 

impactam a percepção do risco (BROMILEY et al., 2015). Tal situação está relacionada ao fato de 

as organizações que têm integrado com sucesso o processo de gestão de riscos em suas atividades 

estratégicas exibem maior capacidade de compreender os riscos e suas relações com a organização 

de forma holística (FARREL e GALLAGHER, 2015).  

Estudo realizado por Ben-Amar, Boujenoui e Zéghal (2014), no contexto de 

organizações canadenses, procurou analisar as relações entre o alinhamento das estratégias 

corporativas adotadas e a abordagem da gestão de riscos corporativas. Para os autores a estratégia 

afeta a exposição de riscos, a percepção das consequências desses riscos e, finalmente, as 

estratégias de gerenciamento de riscos. O estudo concluiu que a escolha da estratégia da 

organização é importante variável orientadora para as práticas de gerenciamento de riscos. 

Por sua vez Gonçalvez e Silva (2017) analisaram a influência do fator estratégia nas 

práticas de gestão de riscos realizadas por empresas do segmento da construção civil. Assim, 

assumiu-se que o tipo de estratégia adotada tem efeito sobre as práticas de gerenciamento de riscos. 

Os riscos de imagem e operacionais vinculados à atuação estratégica das organizações objeto de 

estudo foram os mais percebidos como impactantes pelos gestores e, portanto, foram aqueles 

priorizados para serem gerenciados. 

Em pesquisa desenvolvida por Silva e Fernandes (2019) a estratégia se mostrou o fator 

contingencial que orientou o modo como a organização, objeto de estudo, posicionou-se na gestão 

de riscos. Para os autores, a organização do tipo analisadora, nos termos apresentados pelos ciclos 

adaptativos de Miles e Snow6, tende a dar atenção a gestão de risco, uma vez que tais tipos de 

organizações procuram minimizar riscos e maximizar retornos.  

Para Mulher, Silva e Vogt (2020) em estudo que procurou avaliar a relação entre as 

variáveis contingenciais e o processo de gestão de riscos em instituições financeiras, especialmente 

quanto à variável estratégia, observou-se que a percepção estratégica está atrelada a identificação 

e a resposta aos riscos, no entanto, a depender da tipologia apresentada nos ciclos adaptativos de 

                                                           
6 Organizational Strategy: Structure and Process. New York: McGraw-Hill, 1978. 
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Miles e Snow, essa relação pode ser negativa ou positiva. 

Nesta pesquisa a estratégia será investigada por meio do nível das práticas 

desenvolvidas pelos órgãos e entidade do PEF tendo como referências os níveis de estabelecimento 

da estratégia organizacional. 

2.1.1.2 Estrutura 

 

Segundo Chenhall (2003) a estrutura organizacional trata da especialização formal dos 

diferentes papeis atribuído aos membros dentro da organização com o objetivo de assegurar que as 

atividades sejam executadas. Portanto, na visão do autor, esse arranjo “influencia a eficiência do 

trabalho, motivação dos indivíduos, fluxo de informação e sistema de controle” (CHENHALL, 

2003, p.145). 

Há diversas definições de estrutura organizacional. Burns e Stalker (1961) a 

diferenciam em termos de abordagem mecanicista e orgânica. A sua vez, Lawrence e Lorsch (1967) 

a definem em termos de diferenciação e integração. Na visão de Perrow (1970) a estrutura é vista 

em termos de abordagem burocrática e não-burocrática. 

Dalton et al. (1980, apud SILVA e FERNANDES, 2019), apresentam a estrutura 

organizacional sob dois pontos de vista: o físico e o funcional. A estrutura física compreende seu 

foco na verticalização (níveis organizacionais) e horizontalização (número de departamentos) do 

organograma da organização. A estrutura funcional está relacionada com o grau de especialização, 

formalização e concentração das atividades realizadas. 

Na visão de Meirelles (2016), o Estado adota duas formas de organização e atuação 

administrativa: a centralização e a descentralização. A primeira estabelece a forma que o Estado 

executa diretamente suas tarefas por meio de seus órgãos denominado de administração direta. Já 

a segunda forma, o Estado executa suas atividades por meio de outras entidades (autarquias, 

empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas) cujo serviço público é 

transferido para o que se denominada de administração indireta.  

Para Pietro (2018) o princípio da especialidade é concernente à ideia de 

descentralização administrativa, com vista a especialização da prestação dos serviços públicos. 

Esse fato, segundo a autora, advém da necessidade da administração pública buscar o melhor 

resultado com a utilização de métodos de gestão mais adaptáveis a um conjunto de novas atividades 

assumidas pelo Estado, a exemplo daquelas de natureza comercial e industrial. 
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A estrutura da organização pode influenciar a forma como os riscos são comunicados 

e gerenciados e inclusive potencializá-los ou minimizá-los a depender do contexto (GONÇALVES 

e SILVA, 2017).  

Trabalhos recentes buscaram investigar a influência da estrutura como variável 

contingencial no processo de gestão de riscos (GONÇALVES e SILVA, 2017; SILVA e 

FERNANDES, 2019). As pesquisas foram desenvolvidas por meio de estudo de caso em duas 

organizações do segmento da construção civil e uma organização hospitalar, respectivamente. 

Embora em perspectivas distintas, ambos os trabalhos observaram uma relação positiva. No caso 

das organizações do segmento da construção civil, embora as organizações não apresentassem 

adequado nível de maturidade em algumas práticas desenvolvidas em gerenciamento de risco, 

observou-se que a estrutura adotada afetou o fluxo de informação institucional, principalmente nas 

respostas e comunicação dos riscos. Por outro lado, no caso da organização hospitalar o elevado 

grau de formalização das atividades contribuiu para as práticas de gestão de riscos. 

Embora a administração pública, de uma forma geral, esteja exposta a alguns riscos em 

comum, é provável que o nível diferenciado de complexidade encontrado na administração direta 

e indireta - autárquica e fundacional - possa influenciar o nível de práticas adotadas. As 

organizações operam em segmentos distintos e, portanto, com níveis de exposição a riscos diversos. 

Hill (2006) destaca que, além de outros fatores que são exigidos para a adequada implementação 

da gestão de riscos no setor público, a estrutura organizacional deve ser uma delas. 

Para efeitos desta pesquisa a estrutura será utilizada em termos do tipo de 

administração, uma vez que essa pressupõe nível de especialização das organizações no setor 

público. 

2.1.1.3 Tamanho 

 

Há várias maneiras de se medir o tamanho de uma organização por meio da quantidade 

de empregados, receita anual, tamanho do orçamento disponível, total do ativo (WOODS, 2009; 

BERTINETTI, CAVEZZALI e GARDENAL, 2013; BEASLEY, BRANSON e PAGACH, 2015; 

BOHNERT et al., 2018, KANU, 2020). 

A relação entre o tamanho da organização e a estrutura organizacional é oriunda de 

estudos que inicialmente estavam contemplados na literatura que abordava a TC (GORDON, 

LOEB e TSENG, 2009). Chenhall (2003) pontua que a maiorias dos estudos com abordagem 
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contingencial utiliza o tamanho em termos do número de empregados. Essa relação, segundo o 

autor, se dá à medida que o tamanho da organização aumenta e há um crescimento no fluxo de 

informação o que impacta a gestão levando a necessidade de ampliar seus controles internos e 

descentralizar os processos de tomada de decisão. 

Beasley, Clune e Hermanson (2005) asseveram que à medida que a organização 

aumenta a amplitude dos eventos que podem ameaçá-la varia em natureza, tempo e extensão. Os 

autores pontuam que organizações maiores têm maior capacidade de implementar a gestão de riscos 

tendo em vista a maior quantidade de recurso disponível. O resultado do estudo mostrou que o 

tamanho da organização é positivamente relacionado com a adoção da gestão de riscos.  

De acordo com Cadez e Guilding (2008), o tamanho impacta os esforços 

organizacionais: quanto maior o tamanho, maior será o esforço necessário para a realização dos 

objetivos organizacionais. Além disso, o tamanho interfere no tipo de controle, pois quanto maior 

a organização, mais isolados são seus elementos, e isso implica um aumento no nível de 

diferenciação vertical e no número de camadas hierárquicas necessárias para coordenar. 

Para Hoyt et al. (2008), pesquisas evidenciam que quanto maiores as organizações, 

mais propensas a se engajar no gerenciamento de riscos, tendo em vista sua complexidade e por 

enfrentar uma gama ampla de riscos. 

No estudo de Wood (2009), o tamanho da organização como variável contingencial 

mostrou ter uma relação com o nível de formalização do sistema de gestão de risco. Por sua vez, 

Collier e Woods (2011) procuraram observar como o tamanho influencia os níveis de adoção da 

gestão de riscos em governos locais na Inglaterra e Austrália. As comparações foram realizadas 

dentro dos países e entre os países. O tamanho da organização também foi objeto de investigação 

em estudo conduzido por Hoyt e Liebengberg (2011), demonstrando que esse fator foi um dos 

principais encontrados na determinação da implementação da gestão de riscos. 

Para Silva (2013) o tamanho organizacional pode influenciar o nível do SCG e, 

consequentemente, nas práticas de gestão de riscos. A sua vez, Ai Ping e Muthuveloo (2015) 

empreenderam estudo em que examinaram a extensão na qual a gestão de riscos é implementada e 

o tamanho das organizações. Beasley, Branson e Pagach (2015) apontam que há estudos 

consistentes que demonstraram que o tamanho da organização é um importante fator associado 

com o maior nível de maturidade na implementação da gestão de riscos. 

O tamanho de uma organização é associado ao aumento do escopo de sua atuação e da 
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complexidade da incerteza. Isso leva as organizações maiores serem mais propensas a adotar um 

sistema de gestão de riscos (BOHNERT et al., 2018). O resultado do estudo mostrou que o tamanho 

da organização tem impacto positivo significativo como determinante para a implementação da 

gestão de riscos.  

Corroborando com essa questão, Kanu (2020) afirma que organizações com maior 

porte são mais propensas a implementar a gestão de riscos. Segundo o autor, essa maior disposição 

está relacionada não só a maior quantidade de recursos disponíveis, mas também a questão de 

enfrentamento de maiores problemas de conflito de agência (agente-principal) e assimetria de 

informação. No entanto, outras pesquisas têm encontrado evidências contrárias sobre a questão do 

tamanho da organização ter relação significativa e direta com a implementação da gestão de riscos 

(KANU, 2020). 

Nesses termos, a variável ‘Tamanho’ será investigada por meio da quantidade de 

servidores e o orçamento disponível nas organizações do PEF objeto desta pesquisa. 

 

2.2 Risco e Gestão de Riscos 

 

Há uma vasta literatura que engloba a definição do termo ‘risco’. Por outro lado, há 

discussões sobre as dificuldades intrínsecas ao conceito, dada a possibilidade de seu emprego em 

diversos campos ou áreas de atuação. Da mesma forma, não há um consenso sobre a origem 

etimológica da palavra. A revisão realizada não pretende ser exaustiva nem tampouco conclusiva 

quanto a esses pontos. Portanto, os conceitos ora apresentados são restritos aos limites 

estabelecidos para o desenvolvimento dos objetivos propostos desta pesquisa. 

No que se refere à origem, a palavra ‘risco’ deriva do italiano risicare, com o sentido 

de ousar, segundo Bernstein (1997). Por sua vez, Veyret e Richemond (2007) alegam que sua 

origem é ainda objeto de controvérsia podendo ser oriunda do latim (rixare, significando brigar, ou 

resecare, extirpar, suprimir), do grego (rhizikon), ou, do árabe (risk). Para Giddens (1991, p. 38) 

sua origem remota a “um termo náutico espanhol, significando ‘correr para o perigo’ ou ‘ir de 

encontro a uma rocha’, e somente incorporada ao vocabulário inglês no século XVII.”. 

O dicionário Houaiss de língua portuguesa define risco como a probabilidade de 

insucesso de determinado empreendimento, em função de eventual acontecimento, incerto, cuja 

ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Hill (2006) define o risco 

como a probabilidade de que um evento, seja ele bom ou mau, ocorra no futuro. 
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O risco pode ser entendido como um grau de incerteza que se apresenta como um 

problema ou desafio a ser enfrentado. Para a norma técnica Risk Management Standart AS/NZS 

4630/2004 é a chance de alguma coisa acontecer que terá impacto sobre os objetivos. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2018, p. 1) trata como sendo “o efeito da incerteza nos 

objetivos”. A sua vez, o UK (2013) define riscos como eventos incertos que podem gerar impactos 

negativos (ameaças) ou positivos (oportunidades) nos objetivos. 

O COSO (2017) e a IN MP/CGU nº 01/2016 trazem um conceito muito similar como 

sendo a possibilidade de que um evento ocorra que poderá ter um impacto no cumprimento dos 

objetivos. 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2007) o risco é 

entendido como possibilidade de algo não dar certo, envolvendo atualmente em seu conceito a 

quantificação da incerteza em relação às perdas e aos ganhos, quando comparada ao planejamento 

realizado, seja por indivíduos, seja por organizações. 

Na visão de Domokos et al. (2015) as diferentes definições de riscos encontradas na 

literatura incluem elementos comuns como um evento indesejado - que podem causar falhas na 

execução de atividades, erro, deficiência, irregularidades, dano ou perda – que podem 

potencialmente ocorrer e impactar, variando em grau, o atingimento dos objetivos organizacionais, 

as atividades e operações das organizações como um todo. 

Embora muitas vezes o termo risco seja utilizado como sinônimo de incerteza, há 

diferenças nas conceituações, o que torna salutar apresentar suas diferenças. Para Knight (1921, 

apud MASSAINI, 2017), um dos primeiros a abordar essa diferença, a incerteza representa uma 

situação na qual não se pode definir a probabilidade, ou seja, é marcada pela imprevisibilidade. Por 

outro lado, complementa que o risco pode ser definido em termos de probabilidades quanto aos 

resultados, em uma situação em que haja algum conhecimento mesmo que esse seja pequeno. O 

risco, nesses termos, é carregado de incertezas, no entanto, difere-se da mera incerteza pela 

possiblidade de sua mensuração em termos de probabilidade e impacto. 

Para Bernstein (1997) o domínio do risco é uma das características do mundo 

contemporâneo, no qual sua compreensão impactou na capacidade de se definir o que acontecerá, 

sendo, portanto, uma decorrência da tomada de decisão. 

 

A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o 

domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que 
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os homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Até os seres humanos descobrirem 

como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro 

de oráculos e adivinhos que detinham o monopólio sobre o conhecimento dos eventos 

previstos. (BERNSTEIN, 1997, p.1). 

 

O risco surge como um fator inerente em qualquer atividade humana não sendo, 

portanto, diferente no âmbito organizacional. Assim, a sua gestão por meio de uma abordagem 

sistemática e integrada é capaz de oferecer cenários para uma melhor tomada de decisão e 

contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Para Bernstein (1997) essa abordagem 

sistemática terá como retorno um conjunto de cenários e oportunidades que poderão conduzir a 

uma reflexão sobre os possíveis resultados. E, complementa que essa compreensão do risco é um 

sinal de maturidade. 

Nessa esteira, Hagigi e Sivakumar (2009) asseveram que, tendo em vista ser o risco 

parte integrante de qualquer negócio, gerenciá-lo é uma função essencial para a gestão. Para os 

autores, definir e entender o risco são etapas fundamentais para o sucesso de um efetivo 

gerenciamento. 

Corroborando com esse entendimento, Power (2007) assegura que o risco é uma 

característica central de qualquer ambiente organizacional. No entanto, quando esse é organizado 

– identificado, analisado, avaliado e tratado – se torna passível de ser gerenciado. 

Em análise epistemológica que descreve a trajetória da gestão de riscos, Silva (2013) a 

segrega em dois períodos de desenvolvimento: o pré-moderno e o moderno. No primeiro período, 

aponta a importância do desenvolvimento da matemática e das leis da probabilidade que 

contribuíram para surgimento do segundo período. Nesse segundo período, que diz respeito ao 

surgimento da gestão de riscos em si, há uma evolução natural de uma visão inicialmente isolada 

(silos) para uma visão mais sistêmica e integrada. Assim, a fase moderna inicia-se “pela 

transferência do risco por meio de seguros, expande-se para os modelos de gestão de riscos 

econômicos e financeiros até passar a ser tratada, também, como um processo integrado” (SILVA, 

2013, p. 34). 

A gestão de risco é frequentemente percebida como uma prática específica imposta 

para reduzir o potencial de efeitos adversos causados por fatores de riscos decorrente de eventos 

internos e externos à organização (ANDERSEN, 2008). No entanto, essa visão vem se tornando 

limitada para as organizações contemporâneas, assim atualmente a gestão de riscos deixou de ser 
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considerada apenas uma ferramenta técnica transmutando para um modelo direcionador de gestão 

com o objetivo de aperfeiçoar as capacidades institucionais (FONE e YOUNG, 2000; SANTOS et 

al., 2018). 

Na visão de Fone e Young (2000) o objetivo da gestão de riscos é estabelecer adequada 

compreensão do risco que melhor de adeque as metas e propósitos da organização contribuindo 

para a maximização dos resultados ao longo prazo. 

Para Collier, Berry e Burke (2006), a gestão de riscos é o processo pelo qual as 

organizações sistematicamente gerenciam seus riscos dentro do contexto organizacional de acordo 

com seus objetivos almejados. 

Assim, para o contexto organizacional como um todo, a gestão de riscos visa criar 

vantagem em termos organizacionais frente a diversos fatores os quais essas estão expostas 

(MEULBROEK, 2002; NOCCO e STULZ, 2006). 

Nesse contexto, a gestão de riscos é parte central de qualquer organização sendo 

estabelecida por meio de processo sistemático, contínuo e integrado à cultura organizacional com 

vistas a abordar os riscos associados as principais atividades que podem impactar a consecução de 

seus objetivos. A gestão de riscos suporta accountability, mensuração de desempenho e 

recompensa, promovendo, assim, a eficiência operacional em todos os níveis (FERMA, 2003). 

Um dos principais benefícios da gestão de riscos para Hopkin (2017) é o aumento da 

eficiência e da eficácia das organizações em suas operações. Para o autor, no entanto, para que as 

organizações sejam bem-sucedidas na sua implementação, ela deve ser proporcional, alinhada, 

abrangente, incorporada e dinâmica. 

A gestão de riscos refere-se a toda uma arquitetura posta compreendendo princípios, 

estrutura e processo para gerenciar de forma eficaz os riscos (ABNT, 2018). Compreende, portanto, 

um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no enfrentamento 

aos riscos sendo parte dos processos organizacionais (BRASIL, 2018). A gestão de riscos preserva 

e agrega valor à organização, contribuindo essencialmente para a realização das metas de 

desempenho, objetivos e cumprimento da missão institucional (MIRANDA, 2017). 

A gestão de riscos, como um componente essencial da governança institucional, 

contribui para uma visão estratégica, para melhor eficiência e eficácia operacional, auxiliando no 

alcance dos objetivos. A gestão de riscos torna-se elemento central na gestão de qualquer 

organização na medida em que é parte da tomada de decisões não podendo ser vista de forma 
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segregada das principais atividades e processos organizacionais. Presume-se uma visão estruturada 

e holística para o sucesso de sua implementação e resultados esperados. 

2.3 Gestão de Riscos no Contexto da Administração Pública Brasileira 

 

O risco e a forma com é gerenciado tem se tornado parte do ambiente organizacional 

tanto no setor público quanto no setor privado, o que torna sua percepção e o desenvolvimento de 

suas práticas cada vez mais presente no dia a dia das organizações. Entre fatores que contribuem 

para esse crescimento está o aumento do interesse no aperfeiçoamento da governança institucional, 

a adoção de boas práticas, melhoria do desempenho e qualidade dos serviços públicos ofertados 

(SOIN e COLLIER, 2013; MAHAMA et al., 2020). Acrescenta-se a isso o fator da força coercitiva 

oriunda de pressões por parte de órgãos de controle, no caso específico do setor público brasileiro, 

o que vem impactando a disseminação da sua utilização. No entanto, essa disseminação é registrada 

somente em período recente (SOUZA et al., 2020). 

O tema da gestão de riscos no setor público surgiu de um debate mais amplo que 

abrange a questão da governança, tendo essa o objetivo de contribuir para a melhoria da 

transparência, integridade e desempenho da gestão (IFAC, 2001). 

Para a Intosai (2007) o desafio para as organizações do setor público no que se refere 

à governança é avaliar quanto risco assumir na busca pelo melhor valor para os cidadãos, o que 

significa entregar e prestar serviço de interesse público da melhor forma possível. Assim, a gestão 

de riscos é o instrumento da governança capaz de lidar com esse desafio, uma vez que contribui 

para reduzir as incertezas quanto ao alcance dos resultados governamentais. 

Não é de hoje a discussão sobre a necessidade de a Administração Pública entregar o 

melhor valor público, materializado em bens e serviços públicos de qualidade. Nesse sentido, o 

fomento de uma cultura da gestão de riscos torna-se um fator essencial para o estabelecimento de 

uma disciplina e estrutura que perpassa pela definição de estratégias, para tomada de decisões 

adequadas e, consequentemente, o alcance dos objetivos organizacionais (BRASIL, 2018). 

Para enfrentar os desafios postos à Administração Pública, a gestão riscos se apresenta 

como uma ferramenta-chave para auxiliar no cumprimento da missão governamental. Para isso se 

utiliza de abordagem que privilegia o alcance de resultado e visa à condução do melhor 

desempenho organizacional por meio da identificação de oportunidades a serem exploradas e riscos 

a serem tratados. 
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Para Fone e Young (2000) a gestão de riscos é um propósito fundamental no contexto 

do setor público uma vez que cabem as organizações públicas avaliar e lidar com os riscos que 

podem afetar seus objetivos e, consequentemente, impactar a prestação de serviços prestados à 

sociedade de uma forma geral. 

O processo de implementação da gestão de riscos no setor público no Brasil tem como 

marco inicial ações datadas da década de 90 como as realizadas pelo Banco Central do Brasil – 

BCB, principalmente voltado para os riscos financeiros. Nos anos 2000 surgiram iniciativas no 

extinto Ministério da Previdência Social - MPS, Secretaria do Tesouros Nacional – STN e Receita 

Federal do Brasil – RFB. Em 2013, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 

MP elaborou o ‘Guia de orientação para gerenciamento de riscos’ iniciativa que visava apoiar a 

implementação do tema na esfera federal dentro do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GesPública (MIRANDA, 2017; SOUZA et al., 2020). 

No entanto, somente a partir de 2016, com protagonismo dos órgãos de controle como 

indutores desse processo Souza et al. (2020), o tema gestão de risco de fato se inseriu na agenda 

pública no setor público brasileiro. 

A gestão de riscos foi normatizada pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no Poder Executivo 

Federal. Esse normativo foi o primeiro que trouxe a obrigatoriedade para a Administração Pública 

Federal no que se refere ao tema. 

Esse normativo estabelece uma série de determinações entre as quais se destaca a 

necessidade de que os órgãos e entidades do PEF implementem, mantenham, monitorem e revisem 

o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos. Ainda, a 

IN estipulou o prazo para o estabelecimento da política de gestão de risco no âmbito dessas 

organizações. 

Posteriormente, é editado o Decreto nº 9.203/2017 que tratou da política de governança 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional no qual o tema gestão de risco foi 

elevado à diretriz de governança pública. O Decreto prevê que a gestão de risco seja implementada 

e aplicada de forma sistemática, estruturada e que seja integrada com o planejamento estratégico. 

Assim, espera-se que ela perpasse por todos os níveis organizacionais visando contribuir para o 

alcance dos objetivos institucionais. 

O referido Decreto define gestão de riscos na Administração Pública como: 
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Processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta 

administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais 

eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto 

à realização de seus objetivos. 

 

A gestão de riscos aplicada à administração pública ganha relevância à medida do 

aumento dos desafios a serem enfrentados no setor público. Para que sua implementação possa ser 

efetiva, sua estrutura deve estar incorporada no âmbito estratégico e operacional de toda 

organização. Assim sendo, sua implementação requer um componente holístico, interagindo com 

os processos organizacionais e a estrutura o que exige um esforço constante do entendimento do 

ambiente. 

Para Hinna et al. (2018) a GR reflete o desejo de melhorar o processo de tomada de 

decisão sob incerteza com o objetivo de maximizar os benefícios e minimizar os custos para a 

sociedade. No entanto, os autores pontuam que de forma a atingir o seu potencial dentro do 

contexto organizacional, a GR deve se adequar as características específicas de cada organização. 

A gestão de riscos quando adequadamente aplicada e implementada de forma 

sistemática, estruturada e oportuna tem como a principal beneficiária a própria sociedade, ao... 

 

viabilizar o adequado suporte às decisões de alocação e uso apropriado dos 

recursos públicos, o aumento do grau de eficiência e eficácia no processo de 

criação, proteção e entrega de valor público, otimizando o desempenho e os 

resultados entregues à sociedade (BRASIL, 2018, p.14). 

 

Em artigo que tratou do panorama da produção científica brasileira que aborda a gestão 

de riscos no setor público Ramos, Montezano e Da Costa Junior (2020) apontaram que os principais 

benefícios associados à implementação da GR estavam relacionados a melhoria no atingimento de 

objetivos organizacionais, maior eficiência e melhoria da qualidade da prestação de serviço 

público. Tal afirmação é corroborada por Kein Junior (2020) que argumenta que, ao integrar 

controle e gestão, a GR auxilia na melhoria do processo decisório governamental e no desempenho 

dos serviços públicos. 
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Nesses termos, a GR acaba por promover um elo entre a organização e o ambiente no 

qual ela opera, sendo, portanto, vista como fator crítico em nível organizacional (SOIN e 

COLLIER, 2013). Isso se dá porque a GR é parte integral da estrutura da gestão e governança, 

conforme afirma Hinna et al. (2018). 

Para Mahama et al. (2020) a gestão de risco, vista sob o ponto de vista integrado, 

oportuna a organização se mover além de questões de conformidade para uma abordagem mais 

compreensiva abrangendo a estratégia e processos organizacionais. Para os autores, um fator 

importante que deve ser considerado é o nível de maturidade das práticas de GR da organização, 

pois quanto maior esse nível, maior tende a ser o nível de interação da GR ao longo dos processos 

organizacionais. Tal situação deve inclusive estar no centro das atenções da gestão das 

organizações do setor público na busca pela melhoria na prestação de serviços. 

Dado que a gestão de riscos deve ser feita sob medida, ou seja, deve estar alinhada com 

o contexto interno e externo a organização, incluindo o comportamento humano e os fatores 

culturais (ABNT, 2018), espera-se que ela seja reativa e situacional, sendo moldada por diversos 

fatores denominados contingenciais. Na presente pesquisa, pressupõe-se que esses fatores podem 

influenciar seu nível de implementação e, portanto, precisam ser compreendidos com vistas a 

moldar o melhor desenho. 

 

2.4 Gestão de riscos no contexto da TC e sua relação com o Sistema de Controle 

Gerencial  

 

Os estudos que alinham a TC aos Sistemas de Controle Gerencial – SCG são amparados 

em pesquisas de longa data (CHENHALL, 2003). Para o autor, as pesquisas desenvolvidas visam 

esclarecer a eficácia do SCG por meio da adequação organizacional em relação a aspectos que 

envolvam o meio ambiente, tecnologia, tamanho, estrutura, estratégia e cultura. 

Pesquisas nessa linha têm como pressuposto que não há um SCG único, ou seja, 

universalmente adequado a qualquer tipo de organização. A TC, portanto, vista sob esse prisma, 

preconiza que fatores contingenciais afetam a adoção dessas práticas gerenciais no contexto 

organizacional influenciando o seu desenho e as práticas em si (JUNQUEIRA, 2010; SILVA, 2013; 

JUNQUEIRA et al., 2016). 

Guerra (2007) destaca a dinâmica como marca da TC pelo fato da importância das 

organizações estarem em constante ajuste às condições ambientais o que requer flexibilidade e 
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adaptação, dinamismo esse que deve ser acompanhado pelo SCG.   

Na visão de Cadez e Guilding (2008) a TC estabelece que estruturas e SCG são uma 

função de fatores ambientais e específicos das organizações, alinhando, assim, ao pressuposto que 

o SCG se torna mais eficiente quando são estruturados para responder as variáveis ambientais 

(SILVA e FERNANDES, 2019) e, portanto, contribuem para o atingimento dos objetivos 

organizacionais (PORPORATO, 2011). 

Para Silva et al. (2014) pesquisas que abordam o SCG e a TC confirmam a necessidade 

de ajuste no desenvolvimento das práticas gerenciais ao ambiente de forma que a organização possa 

operar de forma otimizada e atingir as metas de desempenho almejadas. Caso as práticas sejam 

desenvolvidas em desacordo com o contexto organizacional, podem se transformar em mero 

formalismo ou não auxiliar para os propósitos organizacionais. Assim, à luz da TC o SCG deve ser 

estruturado às contingências específicas sendo moldadas pelo contexto institucional em que estão 

inseridas. 

Tal situação decorre do fato de que o SCG é parte da estrutura da organização, em 

sentido amplo, ou seja, entrelaçado aos processos organizacionais. Portanto, são moldados pelo 

contexto e cuja efetividade do desenho irá depender da adequação a esses fatores (WATERHOUSE 

e TIESSE, 1978, MOORES e YAUEN, 2001). 

Silva e Fernandes (2019) pontuam que, de acordo com a TC, o design e o uso do SCG 

variam dado o contexto organizacional. Ou seja, o SCG responde de maneira eficiente quando está 

estruturado de forma a se adequar as variações do ambiente no quais as organizações estão 

inseridas. Assim, o SCG deve se ajustar aos fatores contingenciais internos e externos aos quais as 

organizações estão inseridas (BOGONI, BARÃO e SILVA, 2020). 

Na visão de Kloot (1997) o SCG pode ser discutido em termos de processo – o que ele 

faz – e estrutura – o que ele é. Em termos de processo, o SCG é estabelecido como ferramenta para 

auxiliar no controle organizacional no alcance dos objetivos estabelecidos. Portanto, o SCG 

combina uma visão de gestão sistêmica possibilitando uma atuação em benefício da organização. 

Gomes e Salas (1999) compreendem SCG considerando duas perspectivas: (i) uma de 

caráter mais restrita, baseado em aspectos financeiros; e (ii) outra mais ampla, levando em 

consideração a estrutura organizacional, comportamento individual, cultura organizacional e 

contexto social. 

Segundo Porporato (2011), há uma relação entre os fatores contingenciais e SCG de 
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uma organização à medida que sejam importantes para o alcance dos objetivos organizacionais. Na 

visão de Junqueira (2010, p. 14) “uma organização possui relacionamentos específicos com os 

fatores contingenciais que vão influenciar a sua estrutura e, consequentemente, o desenho de seu 

SCG.”. 

Para efeitos desta pesquisa será adotado o conceito mais amplo de SCG sendo definido 

como instrumento responsável por gerar informações para a tomada de decisões gerenciais, na qual 

a gestão de risco pode ser compreendida. 

Mikes (2009) argumenta que a ênfase dada à gestão de riscos no desempenho de seu 

papel estratégico dentro das organizações ascende a essa o caráter de SCG na perspectiva de 

inovações recentes observadas nos sistemas de controles, a exemplo do Balanced Scorecard – BSC. 

Gordon et al. (2009) asseveram que a visão de contingência da gestão de riscos é 

consistente com a literatura que examina de forma mais genérica a noção de SCG. Discorrendo 

sobre essa questão, os autores pontuam que a gestão de riscos, de fato, está sujeita a mudanças e, 

segundo os autores, a estrutura de gerenciamento de riscos, por exemplo, estabelecida pelo COSO 

sugere uma perspectiva de contingência. Fato é que outros modelos de estrutura também 

corroboram com essa perspectiva a exemplo da ISO 31.000 e Orange Book. Isso fica mais evidente 

quando tais frameworks preconizam a questão do entendimento do ambiente da organização. Para 

Soin e Collier (2013), de fato a gestão de riscos não pode ser vista com uma prática organizacional 

isolada do contexto social e institucional em que opera e, portanto, esses fatores necessitam ser 

levados em consideração por ter implicações nas práticas a serem adotadas. Ou seja, a gestão de 

riscos é o link entre a organização e o seu ambiente. Portanto, pressupõe-se que a gestão de riscos 

adotada pelas organizações é decorrente, em geral, da inter-relação com os fatores contingenciais 

sejam eles internos ou externos à organização. 

Segundo Silva (2013), a gestão de riscos é um sistema de controle por meio do qual 

um processo sistemático, identifica, avalia, trata e monitora a exposição de riscos a consecução dos 

objetivos organizacionais que, baseado na teoria contingencial, tende a variar a estrutura e sua 

utilização frente ao contexto organizacional. 

Para Mikes e Kaplan (2014) uma gestão de riscos efetiva é dependente do contexto e 

das circunstâncias organizacionais, ou seja, ela é contingente. Para os autores um sistema universal 

de gestão de risco não se adapta a todas as circunstâncias e, portanto, cada organização deve buscar 

o seu adequado fit. Para Silva (2013), os estudos de gerenciamento de riscos, baseados nos modelos 
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da abordagem contingencial, estabelecem que não existem um modelo universal que se adeque as 

diversas características das organizações. Assim, os fatores contingenciais têm influência na forma 

de implementação da gestão de riscos. Nesse sentido, tendo como premissa de que a gestão de 

riscos é um SCG, será utilizada a TC para explicar quais fatores contingenciais afetam o nível das 

práticas da gestão de riscos nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal - PEF. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os aspectos metodológicos aplicados à presente 

pesquisa. Para tanto, as seções a seguir irão tratar da caracterização da pesquisa adotada e abordar 

questões referentes à população, à coleta e tratamento de dados, à estimação do modelo proposto e 

às limitações da pesquisa. 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Para responder à pergunta de pesquisa e viabilizar a consecução do objetivo de entender 

a relação dos fatores contingenciais e os níveis de práticas de gestão de riscos nos Órgãos e 

Entidades do Poder Executivo Federal, realizou-se um estudo de natureza quantitativa que na visão 

de Creswell (2010, p. 26) visa “testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis”. 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013), esse tipo de abordagem utiliza-se de dados numéricos e 

análise estatística com o objetivo de responder às questões da pesquisa e testar as hipóteses 

delineadas com o objetivo de sua quantificação. 

Trata-se, segundo a sua finalidade, de pesquisa aplicada, uma vez que é voltada para 

aquisição de conhecimento com vista à aplicação em uma situação prática e de interesse específico 

(PRODANOV e FREITAS, 2013; GIL, 2019), o que se coaduna com a necessidade de compreender 

fatores que podem influenciar os níveis de práticas de gestão de riscos em organizações públicas. 

Ou seja, procurou-se desenvolver conhecimento prático apoiado em uma abordagem quantitativa. 

Segundo os propósitos, esta pesquisa se enquadra como descritiva-exploratória. Quanto 

ao caráter descritivo, decorre da busca em descrever as características de determinados fenômenos 

e verificar possíveis relações entre as variáveis (GIL, 2019). Mais especificamente porque busca 

investigar um conjunto de variáveis procurando observá-las, descrevê-las e caracterizá-las 

(VOLPATO, 2015). Por sua vez, o caráter exploratório se dá em razão da necessidade de 
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proporcionar maior familiaridade com o problema envolvendo a exploração e o desenvolvimento 

de percepções e significados (GASKELL, 2002; GIL, 2019).  

No que concerne aos procedimentos da pesquisa, esta caracteriza-se como bibliográfica 

(GIL, 2019). Tal caracterização ocorre uma vez que se utilizou de diversas fontes de informações 

incluindo livros, artigos científicos, teses, dissertações, publicações institucionais e outros 

artefatos, o que permitiu a investigação e consolidação de uma ampla gama de informações 

necessárias para o embasamento e para a definição de conceitos sobre TC, SCG e GR. Também, 

na visão de Sampieri, Collado e Lucio (2013), a pesquisa pode ser classificada como não 

experimental, tendo em vista que os fenômenos são observados da forma como ocorrem em seu 

contexto natural com o objetivo de analisá-los, ou seja, baseia-se na observação de situações 

existentes, que não são provocadas pelo pesquisador. 

Nesse contexto, para o desenvolvimento desta pesquisa a investigação da relação foi 

realizada a partir da técnica de regressão logística binomial ou dicotômica. Optou-se por esse tipo 

de regressão tendo em vista que a variável dependente é categórica, com dois níveis de práticas de 

gestão de riscos. Conforme será detalhado no Capítulo 5, foi esse o modelo que melhor respondeu 

aos objetivos propostos da pesquisa, em que se pretende não só verificar relação entre as variáveis, 

mas também estimar a probabilidade de se assumir um determinando nível de práticas em função 

das variáveis explicativas propostas. 

 

3.2 População  

 

A pesquisa inicial realizada pelo TCU foi constituída por 526 organizações federais dos 

Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Incluiu órgãos, empresas públicas, autarquias, 

fundações, fundos, estatais e instituições de ensino e hospitais dos mais diversos formatos e 

tamanhos. Desse total foi considerada válida a resposta realizada por 498 organizações. 

Nesta pesquisa serão considerados apenas os órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal – PEF, que são 237. Dadas as especificidades das instituições de ensino e saúde, essas 

foram excluídas do escopo proposto, uma vez que essas demandariam discussões bastantes 

específicas próprias desse campo de atuação e que fogem da preocupação fim desta pesquisa. Ao 

final, esta pesquisa se restringiu aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, ou seja, 

Administração Direta, Autarquias e Fundações cuja população objeto do estudo consiste em um 
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total de 75 organizações. 

Justifica-se a escolha do sujeito da pesquisa por conveniência do pesquisador dada a 

sua vinculação funcional atual. Tal escolha também é motivada pelo acesso às informações 

necessárias ao alcance dos objetivos almejados com a pesquisa.  

 

3.3. Coleta e Tratamento de Dados 

 

A coleta foi realizada por meio de levantamento de dados secundários disponíveis em 

banco de dados governamentais. O levantamento dos dados foi realizado com base em questionário 

aplicado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, consulta realizada no Tesouro Gerencial – TG, 

para levantamento de informações sobre a dotação orçamentária prevista e atualizada. Também se 

utilizou o Portal da Transparência - PT, para as informações do quantitativo de servidores ativos na 

Administração Pública. Foi realizado um corte transversal na coleta dos dados para efeito da análise 

proposta com informações referentes ao exercício de 2018, uma vez que se trata da data do último 

questionário aplicado pelo TCU. 

O objetivo do questionário aplicado pelo TCU é proporcionar o acompanhamento da 

capacidade de governança e gestão, bem como aferir o nível de implementação de boas práticas 

adotadas pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal. No Anexo I são apresentados os 

detalhes da forma como as respostas ao questionário foram interpretadas com vista a sua valoração 

em termos numéricos, conforme será apresentada do Quadro 2. Dados os desafios a serem 

enfrentados pela Administração Pública, tais indicadores são uma espécie de bússola para 

identificar vulnerabilidades e subsidiar ações de aprimoramento da gestão com vistas ao alcance 

dos objetivos governamentais. 

O questionário dispõe de 30 práticas avaliadas por meio de 100 itens de verificação 

divididos em dois temas. O tema Governança abrange as dimensões “liderança”, “estratégia” e 

“accountability”. Já o tema Gestão engloba as dimensões “operações” e “resultados”. 

As questões foram categorizadas por agregado das respostas submetidas, tendo como 

limite de pontuação o valor 1, ou seja, estágio que representaria o nível mais avançando de 

determinada dimensão ou item avaliado. O Quadro 2 apresenta um resumo dos estágios e 

respectivos intervalos vinculados às respostas das diversas organizações objeto do questionário7. 

                                                           
7 Para melhor entendimento da metodologia utilizada pelo TCU para o cálculo do indicador e estrutura dos dados, sugere-se acessar 
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Quadro 2 – Categorização da prática em estágios 
Estágios Intervalos Resposta 

Inicial 

Inexpressivo 0 a 14,99% Não Adota; Há decisão formal ou 

plano aprovado para adotá-la. 

Iniciando 15 a 39,99% Adota em menor parte. 

Intermediário 40 a 70% Adota Parcialmente. 

Aprimorado 70,01 a 100% Atende em grande parte ou 

totalmente; Adota. 

Fonte: Adaptado do TCU 

 

Para efeito do escopo estabelecido para a pesquisa, a dimensão “estratégica” foi 

abordada dentro do tema Governança. Compreendeu os itens 2110 e 2120 do questionário do TCU: 

“Gerir os Riscos da Organização” e “Estabelecer a Estratégia da Organização”, que aferem os 

aspectos relativos às práticas desenvolvidas pelas organizações públicas. 

A partir da delimitação do objeto de estudo, procedeu-se ao levantamento dos dados 

orçamentários dessas organizações no Tesouro Gerencial - TG para o ano de 2018. O TG é o 

sistema de consulta à execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal no 

âmbito do Orçamento Fiscal e Seguridades – OFSS, cujo objetivo é consolidar as informações 

proporcionando a extração de relatórios gerenciais diretamente das bases do Sistema de 

Administração Financeira e Controle – SIAFI. Tal levantamento foi realizado de forma 

parametrizada por meio de filtros e, portanto, customizada às necessidades da pesquisa. 

Além do ano, os parâmetros utilizados na consulta foram: 

 o Órgão da Unidade Gestora Executora, filtrado pelo Poder Executivo vinculados ao 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; 

 o tipo de administração: Administração Direta, Autarquia e Fundação; e 

 os grupos de despesas8: 1-Pessoal e encargos sociais; 3-Outras despesas correntes; 4-

Investimentos e 5-Inversões Financeiras. 

Quanto aos dados sobre o quantitativo de pessoal, foi levantada a base de dados do 

Portal da Transparência - PT9 cadastrada, em formato aberto, o que possibilitou os cruzamentos e 

análises específicas às necessidades da pesquisa, tendo por base as informações de dezembro de 

                                                           
o item 4.1 Governança Pública 2018 no link https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-

de-governanca/levantamento-de-governanca.htm 
8 Não foram selecionados os grupos de despesas: 2-Juros e encargos da dívida e 6-Amorficação/refinanciamentos. 
9 Para a informações consolidadas do Ministério da Defesa, foi somado o quantitativo dos três comandos, tendo em vista as 

informações estarem desagregadas. 

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/levantamento-de-governanca.htm
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/levantamento-de-governanca.htm
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2018. O Portal é um site de acesso livre que permite qualquer cidadão encontrar informações sobre 

a execução das despesas e receitas. A origem dos dados dos servidores é proveniente de arquivos 

gerados pelo Banco Central do Brasil – BCB, no caso de seus servidores, Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos – SIAPE, dos demais servidores civis, e dos comandos 

militares, no caso de servidores não civis. Todas as bases são disponibilizadas com periodicidade 

mensal desde janeiro de 2013. A partir da análise dos dados, por meio de manipulação, foi possível 

selecionar a lotação de exercício do servidor no órgão e entidade e selecionada a situação do 

vínculo correspondente à situação de ativo. 

A partir dessas três bases foi realizado o pareamento que permitiu a consolidação das 

informações. Nesse sentido, tem-se um extrato inicial com 75 organizações. No entanto, dada a 

indisponibilidade de informações, três organizações foram excluídas da base consolidada10. Assim, 

a população objeto da pesquisa compreendeu 72 organizações que podem ser consultadas no 

Apêndice I.  

 

3.4 Estimação da Pesquisa 

 

De forma a operacionalizar/qualificar os níveis de práticas de gestão de riscos das 

organizações públicas avaliadas, esta pesquisa considerou como variável dependente a 

categorização dos estágios dos níveis de desenvolvimento. 

Com base na literatura abordada no Capítulo 2, espera-se que os fatores contingenciais 

estratégia, estrutura e tamanho possam influenciar os níveis de práticas de gestão de riscos nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Assim, definiu-se o modelo para essa dissertação. 

A Equação 1 apresenta o modelo de regressão logística binomial utilizado. 

 

 

 

 

                                                           
10 A Presidências da República foi excluída por falta de informações sobre os indicadores do questionário aplicado pelo TCU que 

teve foco no Gabinete da Vice-Presidência. No caso do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI e a Agência 

Nacional de Mineração – ANM não foram encontrados dados para o quantitativo de pessoal na base consultada. 
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Variável resposta: 

Y=1, Inicial, Y=2, intermediário 

 𝑙𝑛(𝑃(𝑌 = 1)/(𝑃(𝑌 = 2))  =  𝛽0   +   𝛽1𝑇1  +  𝛽3𝐸 +  𝛽4𝑙𝑜𝑔(𝑂 )                                                                  (1) 

onde: 

T1 = {1 𝑠𝑒 𝑇𝑖𝑝𝑜 = 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎, 0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜} 

E = Estabelecer_Estrategia_Organizacao 

O= Orcamento_PC 

O Quadro 3 detalha as variáveis utilizadas vinculando-as às hipóteses levantadas no 

Capítulo 1: 

Quadro 3 – Variáveis utilizadas 

Hipótese de Pesquisa Variável  Descrição 

 Variável Dependente  

 Gerir Riscos Organização 

Variável categórica ordinal 

que representa os níveis de 

práticas de gestão de riscos 

que pode assumir os 

seguintes estágios: 

inexpressivo, iniciando, 

intermediário e aprimorado. 

 

 Variável Independente  

H1 - Há uma relação positiva entre o 

nível de implementação da gestão de 

riscos e a estratégia da organização 

Estabelecer estratégia da 

organização 

Variável contínua calculada 

a partir de um conjunto de 

questões ou de medidas 

(agregador) que pode variar 

de 0 a 1.11 

H2 - Há uma relação positiva entre o 

nível de implementação da gestão de 

riscos e a estrutura da organização; 

Tipo de administração 

Variável categórica nominal 

que pode assumir as 

seguintes tipologias: 

Administração Direta e 

Administração Indireta 

H3 - Há uma relação positiva entre o 

nível de implementação da gestão de 

riscos e o tamanho da organização 

Orçamento_PC = Dotação 

Orçamentaria / Quantidade 

de Servidores 

Variáveil discreta contínua 

calculada a partir da razão 

entre a dotação disponível e a 

quantidade de servidores. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

                                                           
11 O procedimento adotado para o cálculo do agregado pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F750376EF017504A593B9185C 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F750376EF017504A593B9185C
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3.5 Limitações da Pesquisa 

 

Em geral há limitações em estudos empíricos nas ciências sociais. Uma delas pode estar 

relacionada à abrangência dos dados, uma vez que esses são restritos ao exercício de 2018. Há 

limitações que envolvem a seleção dos fatores que podem influenciar os níveis de práticas de gestão 

de riscos, tendo em vista não existir um modelo teórico o qual prescreve quais variáveis devem ser 

mais adequadas para a abordagem proposta, em especial no setor público. 

Tendo em vista que o estudo é baseado em pesquisa respondida pelas organizações e 

não passou por um processo de verificação da totalidade das informações apresentadas e, portanto, 

carrega algum grau de subjetividade, deve-se registrar que os aos níveis de práticas não devem ser 

percebidos como uma medida exata, mas sim como uma referência sobre a percepção de uma 

determinada prática. Embora os dados possam ter limitações, as informações são bastantes 

relevantes por refletirem a percepção dos diversos gestores pesquisados sobre os níveis de práticas 

adotados e a necessidade de sua adequação às necessidades organizacionais. 

Ademais o desempenho, apesar de ser uma variável constante, em geral, nos estudos 

que abordam a TC, não é parte do escopo desta pesquisa dado o grau de complexidade a ser inserido 

na discussão que envolvem as organizações públicas, notadamente sua forma de mensuração. 

As proxies para mensurar a estrutura e o tamanho foram escolhidas com base na 

experiência do pesquisador. Salienta-se, no entanto, que há alternativas usualmente utilizadas a 

depender do contexto empregado. 

Por fim, há uma restrição quanto ao aspecto conceitual. A ausência de trabalhos 

correlatos abrangendo o setor público dificultou a identificação e operacionalização de variáveis 

consistentes com outras pesquisas, limitando as comparações dos resultados, no entanto não 

invalidando os resultados.  

Apresentado os passos metodológicos utilizados na pesquisa, a estatística descritiva 

das variáveis utilizadas, bem como os resultados encontrados serão apresentados no capítulo a 

seguir. 
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4 ESTATÍSTICA DESCRITIVA, ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA, 

REGRESSÃO E ANÁLISE DOS RESUTADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se inicialmente as estatísticas descritivas, análise 

exploratória de correspondência e na sequência os resultados do modelo proposto de regressão 

logística binomial ou dicotômica. 

 

4.1 Estatística Descritiva 

 

Conforme citado no capítulo anterior, a população da pesquisa é composta de 72 

organizações públicas vinculadas ao Poder Executivo Federal – PEF. Assim, do total de 72 

organizações, 31% (22) são da Administração Direta e 69% (50) são da Administração Indireta. 

Quando se observa por tipo de organização, têm-se: 50% (36) autarquias, 31% (22) ministérios e 

19% (14) fundações. As tabelas seguintes apresentam o perfil dessas organizações.  

 

Tabela 1 – Análise descritiva do tipo de administração 
Tipo de 

Administração 
Frequência % % Acumulada 

Adm. Direta 22 31 31 
Adm. Indireta 50 69 100 

Total 72 100  

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Tabela 2 – Análise descritiva do tipo de organização 
Tipo de Organização Frequência % % Acumulada 

Autarquia 36 50 50,70 
Fundação 14 19 69 
Ministério 21 31 100 

Total 72 100  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A tabela a seguir apresenta o perfil das organizações com base na quantidade de 

servidores. Observar-se que a maioria das organizações possuem um quantitativo de servidores 

menor do que 1 mil (57%). 32% das organizações estão entre 1 mil e 5 mil servidores. Há uma 

pequena porcentagem de organizações com o quantitativo maior ou igual a 5 mil servidores (11%). 
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Tabela 3 – Análise descritiva do tamanho da organização 

Quantidade de 
Servidores 

Frequência % % Acumulada 

Menor que 1.000 41 57 57 
1.000 < X < 5.000 23 32 89 
Maior ou igual a 

5.000 
8 11 100 

Total 72 100,00  

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

No que se refere ao tamanho do orçamento, observa-se que a maior parte das 

organizações possui orçamento menor do que R$ 1 bilhão (53,52%), seguida pelas organizações 

que possuem orçamento maior do que R$ 1 bilhão e menor ou igual a R$ 5 bilhões (29,58%) e 

entre R$ 5 bilhões e menor ou igual a R$ 50 bilhões (12,68%). Entre as organizações somente 

4,23% possuem orçamento maior do que R$ 50 bilhões, ou seja, três delas. 

 

Tabela 4 – Análise descritiva do orçamento disponível da organização 
Tamanho do Orçamento 

Disponível 
Frequência % 

% 
Acumulada 

Menor que R$ 1 Bilhão 38 53,52 53,52 
R$ 1 Bilhao < X <= R$ 5 Bilhões 21 29,58 83,10 

R$ 5 Bilhões < X <= R$ 50 Bilhões 9 12,68 95,77 
Maior ou igual a R$ 50 Bilhões 3 4,23 100 

Total 71 100  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A sua vez a tabela a seguir a análise descritiva das variáveis discretas. Observa-se 

grande desvio padrão das variáveis ‘DOTAÇÃO_ATUALIZADA’ e ‘Quant_Servidores’. Mesmo 

ao se estabelecer nova variável ‘Orcamento_PC’ - razão entre essas variáveis - ainda se observa 

uma grande dispersão entre os dados. 

 

Tabela 5 – Análise descritiva das variáveis discretas 

Variável Característica Estatística 

DOTACAO_ATUALIZADA (em 

milhão) 

Min-Máx 16 - 268.000 

 Média/Dp 547.090 / 3.455.936 

Quant_Servidores Min-Máx 51 - 54.263 

 Média/Dp 3.318 / 8.219 

Estabelecer_Estrategia_Organizacao Min-Máx 0-1 

 Média/Dp 0.53 / 0.3 

Orcamento_PC Min-Máx 130.699 - 904.519.221 

 Média/Dp 19.951.120 / 110.018.020 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na Tabela 6 estão apresentados os níveis de práticas de gestão de riscos das 

organizações. Com base a categorização do Quadro 2, apresentado no capítulo anterior, observa-

se que, em média, as organizações estão iniciando suas práticas no que se refere à dimensão ‘Gerir 

Riscos da Organização’. Chama a atenção a existência de apenas uma organização com nível 

‘Aprimorado’ de práticas adotadas. 91% das organizações estão com nível inicial de práticas sendo 

42% e 49%, respectivamente, nos níveis ‘Inexpressivo’ e ‘Iniciando’. No nível ‘intermediário estão 

8% das organizações. 

 

Tabela 6 – Análise descritiva do tipo de organização 
Gerir Riscos da 

Organização 
Frequência % % Acumulada 

Inexpressivo 30 42 42 
Iniciando 35 49 91 

Intermediário 6 8 99 

Aprimorado 1 1 100 

Total 72 100,00  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A tabela a seguir apresenta os níveis de práticas de gestão de riscos por tipo de 

administração. 

 

Tabela 7 – Análise descritiva do tipo de organização e práticas de gestão de riscos 
Tipo 

Administração/Gerir 
Riscos da 

Organização 

Inexpressivo Iniciando Intermediário Aprimorado Total 

Administração Direta 8 11 2 1 22 

Administração 
Indireta 

22 24 4 0 50 

Total 30 35 6 1 72 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com base a categorização do Quadro 2 observa-se que, em média, as organizações 

estão iniciando suas práticas no que se refere à dimensão ‘Gerir Riscos da Organização’. A Figura 

1 mostra que há diferença, em média, entre os tipos de administração, no entanto revela um 

nivelamento baixo das práticas adotadas. As organizações da Administração Indireta, em geral, 

apresentam níveis de práticas abaixo da média da população analisada, tal resultado é influenciado 

pelo baixo nível de práticas adotadas pelas Fundações.  
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Figura 1 – Pontuação média da dimensão Gerir Riscos por tipo de administração 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por sua vez, quando se observa os níveis de práticas de estabelecer a estratégia 

organizacional, a população analisada apresenta níveis, em média, intermediário dessas práticas, 

conforme a Figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 – Pontuação média da dimensão Gerir Riscos por tipo de administração 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2 Análise de Correspondência 

 

Com vista a compreender melhor a estrutura dos dados de forma facilitar a sua 

descrição, procedeu-se a análise de correspondência múltipla, por meio da categorização das 

variáveis dotação e estabelecer a estratégia com o objetivo inicial de explorar análise de possíveis 

relações de dependência. A Figura 3 apresenta essa relação.  

 

Figura 3 – Mapa Fatorial - MCA 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme se observar na figura, pode haver correspondência positiva entre as variáveis 

‘Gerir_Riscos_Organizacao’ e ‘Estabelecer_Estrategia_Organizacao’, mais próximas da dimensão 

2 (eixo vertical). No entanto, pode não há relação associativa ente a variável 

‘Gerir_Riscos_Organizacao’ com o seu tamanho, representada pelas variáveis 

‘DOTACAO_ATUALIZADA’ e ‘Quantidade_Serv’, ou mesmo com o tipo de administração 

(Direta ou Indireta), uma vez que para esse conjunto de variáveis há certa correspondência entre si 
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e sendo essas variáveis mais próximas da dimensão 1 (eixo horizontal). Realizada essa etapa 

exploratória, passa-se a análise dos resultados do modelo de regressão. 

4.3 – Regressão e Análise dos Resultados 

 

De forma, a avaliar se, de fato, há relação entre as variáveis investigou-se por meio de 

uma regressão logística. Como há um problema de desbalanceamento no banco de dados no que se 

refere às práticas de gerir riscos em que há somente uma organização no nível ‘APRIMORADO’, 

procedeu-se a exclusão desse outlier com vistas a melhorar o desempenho da regressão logística 

proposta. Ademais, dado não haver uma diferença significa entre os níveis de práticas de gestão de 

riscos ‘INEXPRESSIVO’ e ‘INICIANDO’, realizou-se o agrupamento dessas práticas em uma 

nova categoria: INICIAL.  

Assim, o modelo de regressão logística que melhor se adequou ao conjunto de dados 

ajustados foi a binomial ou dicotômica. Todos os pressupostos do modelo foram atendidos. 

Observou-se ausência de outliers por meio da verificação do gráfico Residual vs Leverege pela 

distância cook. Os pontos que ficaram localizados para fora na linha pontilhada vermelha são 

considerados outliers. A regressão proposta não encontrou outliers para fora desse limite, conforme 

apresentado na figura a seguir.  

 

Figura 4 – Residual vs Levarege 
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Para identificar a presença de multicolinearidade, utilizou-se o método Variance 

Inflation Factors - VIF ou fator de inflação da variância. Valores de VIF acima de 10 nas variáveis 

independentes indicam a presença de multicolineariade. Os resultados demonstram não haver 

multicolinearidade. 

 

 

 

O resultado da ausência de multicolinearidade foi validada por meio da avaliação da 

correlação entre as variáveis utilizadas no modelo, conforme segue. 

 

Figura 5 – Correlações entre as variáveis 

 
 

Por fim, para verificar relação linear, procedeu-se ao teste de Box-Tidwell. O teste 

procura avaliar a relação entre cada variável independente contínua do modelo, quais sejam 

‘Estabelecer_Estrategia_Organizacao’ e ‘Orcamento_PC’, e o logito da variável dependente, por 

meio de um modelo de interação. O resultado, por sua vez, não foi significativo (p-valor > 0,05), 

conforme apresentado na figura a seguir em relação as variáveis de interação (intlog e intlog1). Por 

isso, a suposição de linearidade foi atendida.  
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Figura 6 – Interação variáveis independentes com o logito da variável dependente 

 

 

Verificado, portanto, os pressupostos do modelo, passa-se a apresentação e avaliação 

dos resultados. 

 

Tabela 8 – Resultados do Modelo Logístico 
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Os resultados estimados do modelo sintetizados na Tabela 8 mostram que há, ao nível 

de 5% de significância, uma relação positiva entre os níveis de práticas de gestão de riscos e o nível 

de práticas do estabelecimento da estratégia nas organizações. Ou seja, quanto maior o nível do 

estabelecimento da estratégia, maior é a chance de a gestão de riscos de uma organização estar em 

nível de práticas mais avançadas, quando comparada ao seu estágio atual (que no caso específico 

desta pesquisa foi entre o estágio inicial e o intermediário). Por outro lado, não se observou relação 

estatisticamente relevante para as outras variáveis do modelo, tais como estrutura e tamanho. 

Nesses termos, os resultados do modelo evidenciam que das variáveis propostas na pesquisa pelo 

menos uma apresentou relação significativa com a variável dependente. Os resultados apresentados 

comprovaram a suposição inicial realizada com a análise de correspondência múltipla, conforme 

demonstrou a Figura 3. 

Uma vez que o coeficiente retornado por uma regressão logística é um logit, ou seja, 

um log da razão de chances, esse coeficiente é de difícil interpretação. Uma interpretação mais 

factível é realizada em termos de razão de chance (odds ratios). Tomando o exponencial do 

coeficiente ‘Estabelecer_Estrategia_Organizacao’, obtêm-se 339 (= e 5.826). Interpretando os 

resultados, mantida as demais variáveis constantes, têm-se que há um aumento de 339 na razão de 

chance de se estar no nível intermediário de práticas de gestão de riscos, em relação ao nível inicial 

dessas práticas, passando do estabelecimento da estratégia organizacional de 0 para 1.  

A Figura a seguir demonstra essa diferença de forma gráfica. 

 

Figura 7 – Relação entre Gerir Riscos Organização e estratégia por nível de práticas 
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Diante dos resultados apresentados na Figura 7, pode-se inferir que a estratégia possui 

relação positiva com os níveis de práticas de gestão de riscos dos Órgãos e Entidades do Poder 

Executivo Federal. Diante disso não se pode rejeitar a primeira hipótese, que menciona haver uma 

relação positiva entre os níveis de práticas de o estabelecimento da estratégia organizacional e os 

níveis de práticas de gestão de riscos. 

No que tange à gestão de riscos, embora as pesquisas encontradas tenham analisado a 

estratégia organizacional sob a perspectiva do tipo de estratégia adota – ou seja – qualitativamente, 

as pesquisas apresentaram resultados positivos nessa relação (GONÇALVES e SILVA, 2017; 

SILVA e FERNANDES, 2019). Assim, apesar desta pesquisa divergir quanto à abordagem do 

olhar sobre a estratégia – medida em termos de níveis de práticas, ou seja, quantitativamente, no 

contexto dos estudos relacionado à gestão de riscos, o resultado corrobora e confirma as evidências 

de estudos anteriores no contexto dos órgãos e entidades do PEF, em relação aos seus efeitos 

positivos. 

De fato, essa associação positiva parece ser adequada uma vez que a estratégia deve 

ser um fator que orienta a organização no que se refere à gestão de riscos. Assim, ao integrar a 

gestão riscos ao planejamento estratégico, por meio da definição da estratégia e dos objetivos 

organizacionais, possibilita-se que se ponha a estratégia de fato em curso, moldando as prioridades 

da organização na perseguição dos seus objetivos fins. 

Em relação à segunda hipótese - há uma relação positiva entre o nível de 

implementação da gestão de riscos e a estrutura da organização – não se pode aceitá-la, uma vez 

que essa variável não influencia os níveis de práticas de gestão de riscos. Assim, a variável 

estrutura, para os órgão e entidades do PEF, não é relevante para o modelo por não ter apresentado 

relevância estatística.  

Este resultado diverge de pesquisas realizadas por Gonçalves e Silva (2017) e Silva e 

Fernandes (2019), os quais evidenciaram que o estrutura organizacional se relaciona positivamente 

com os níveis de formalização das práticas de gestão de riscos. Ambos os trabalhos foram 

desenvolvidos por meio de estudos de casos em organizações do segmento da construção civil e 

hospitalar, respectivamente. Assim, pode-se inferir que no contexto do setor público, dado a suas 

especificidades, os níveis de práticas de gestão de riscos não se relacionam com a estrutura 

organizacional representada pelo tipo de organização, qual sejam: Administração Direta e Indireta. 
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Por fim, no que se refere à análise da terceira hipótese - há uma relação positiva entre 

o nível de implementação da gestão de riscos e o tamanho da organização – também não se pode 

aceitá-la, uma vez que essa variável não influencia os níveis de práticas de gestão de riscos. Nesses 

termos, a variável ‘Tamanho’ não é relevante para o modelo por não ter apresentado relevância 

estatística. 

O resultado desta pesquisa diverge do estudo de Woods (2009), o qual evidenciou que 

o tamanho influencia o nível de formalização da gestão de riscos no contexto do setor público de 

um governo local na Inglaterra. Além disso, diverge dos estudos de Collier e Woods (2011), os 

quais, ao comparar a adoção de prática de gestão de riscos entre governos locais da Inglaterra e 

Austrália, encontraram maior desenvolvimento dessas práticas por meio de maior grau de 

formalização em relação ao tamanho, apesar da grande diferença entre os tamanhos das localidades 

analisadas entre os países. Por sua vez os resultados também são diversos daqueles encontrados em 

Hoyt e Liebenberg (2011), Lechner e Gatzert (2017), Bohnert et al. (2018) e Kanu (2020) no 

contexto de organizações do setor privado. 

Por outro lado, há convergência com os resultados dos trabalhos das pesquisas 

desenvolvidas por Silva (2013) e Muller (2017) as quais evidenciaram não haver relação entre a 

gestão de riscos e o tamanho das organizações investigadas.  

Pelo exposto, observa-se que o tamanho é uma variável que apresenta efeitos ambíguos 

em relação a questão das práticas de gestão de riscos nas organizações como um todo. Para o 

contexto desta pesquisa, infere-se que a variável contingencial tamanho não é uma variável 

relacionada com os níveis de práticas de gestão de riscos dos órgãos e entidades do PEF.  

O resumo dos resultados e as respectivas hipóteses são apresentadas no Quadro a 

seguir. 

Quadro 4– Resultado das hipóteses levantadas 

Hipóteses Resultados 

H1 - Há uma relação positiva entre o nível de implementação da gestão de riscos 

e a estratégia da organização 
Não rejeita 

H2 - Há uma relação positiva entre o nível de implementação da gestão de riscos 

e a estrutura da organização 
Rejeita 

H4 - Há uma relação positiva entre o nível de implementação da gestão de riscos 

e o tamanho da organização 
Rejeita 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com os resultados apresentados no Quadro 4, pode-se inferir que, no âmbito dos órgãos 

e entidades do PEF, a estratégia é um fator relevante para os níveis de práticas de gestão de riscos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender a influência dos fatores 

contingenciais estratégia, estrutura e tamanho nos níveis de práticas de gestão de riscos nos órgãos 

e entidades do Poder Executivo Federal – PEF. Com vistas a responder ao objetivo desenvolveu-

se pesquisa descritiva-exploratória, realizada por meio de levantamento e com abordagem 

quantitativa para análise dos dados. A população da pesquisa foi composta por 72 organizações do 

setor público federal compreendendo Ministérios, Autarquias e Fundações. 

Considerando o objetivo específico de descrever as variáveis contingenciais estratégia, 

estrutura e tamanho no contexto do setor público, conclui-se que foi atendido uma vez que essas 

variáveis foram dimensionadas aos propósitos almejados. A sua vez, considerando o segundo 

objetivo específico de analisar a relação entre os fatores contingenciais e os níveis de práticas de 

gestão de riscos em organizações públicas, conclui-se que foi respondido, tendo em vista que a 

relação foi demonstrada pela análise de regressão proposta. 

Dados os resultados apresentados, conclui-se que o objetivo geral foi atendido uma vez 

que ao menos uma variável explicativa apresentou relação significativa com a variável dependente 

– Gerir Riscos da Organização. 

Como embasamento teórico utilizou-se da abordagem da Teoria Contingencial - TC 

com o emprego de variáveis específicas ao contexto do setor público brasileiro. Revisitou-se a 

literatura que trata do surgimento do conceito riscos, gestão de riscos, bem como os principais 

conceitos referente à gestão de riscos no âmbito do setor público. Ademais, alinhou-se a questão 

da gestão de riscos ao contexto da TC e sua relação com o Sistema de Controle Gerencial - SCG.  

Quanto à análise dos dados, utilizou-se análise estatística descritiva inicialmente e 

aplicou-se análise de correspondência múltipla com vista a explorar as possíveis relações entre as 

variáveis objeto da pesquisa. A partir da descrição e sumarização do conjunto de dados, as relações 

teóricas investigadas nesta pesquisa foram testadas por meio de regressão logística binomial ou 

dicotômica. O nível de práticas de gestão de riscos foi analisado tendo como variáveis explicativas 

o nível de práticas do estabelecimento da estratégia, o tipo de administração, caracterizada entre 

Administração Direta e Indireta, e o tamanho da organização, levando em consideração a razão 

entre a dotação disponível e a quantidade de servidores.  
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Os resultados encontrados demonstraram que os níveis de práticas de gestão de riscos 

são influenciados positivamente pelo estabelecimento da estratégia organizacional. Assim, o 

resultado corrobora H1 obtendo relevância significativa ao nível de 5%. O resultado também é 

coerente com pesquisas realizadas anteriormente os quais observaram a influência da variável 

estratégia nos processos de gestão de riscos de organizações singulares. 

Assim, a partir dos achados da presentes pesquisa, conclui-se que a variável 

‘Estabelecer Estratégia Organizacional’ tem relação positiva com os níveis de práticas de gestão 

de riscos nos órgãos e entidades do PEF. No entanto, não foi possível estabelecer essa relação com 

as demais variáveis objeto da pesquisa, quais sejam: (i) estrutura e (ii) tamanho. 

A principal contribuição desta pesquisa reside na ampliação das discussões sobre o 

tema gestão de riscos no âmbito do setor público brasileiro, notadamente a compreensão de fatores 

que podem influenciar seus níveis de práticas. Portanto, preenche lacuna de pesquisas que se 

propõem avaliar como essa relação afeta as organizações públicas. Isso se dá pela não identificação 

de estudos semelhantes desenvolvidos nesse contexto. 

O entendimento dos fatores contingenciais e sua influência no nível de implementação 

da gestão de riscos podem contribuir para a teoria e literatura dos efeitos ambientes, bem como 

fornecer reflexão para os responsáveis pelo processo de gestão de riscos no âmbito governamental 

sobre, de fato, o que pode influenciar sua implementação, sendo essa última uma contribuição 

prática, uma vez que a gestão de riscos é contingente as circunstâncias e ao contexto organizacional.  

Na aplicação da pesquisa foram identificadas algumas limitações já mencionadas ao 

longo do trabalho, apresentadas seção 3.5. Adicionalmente, há aspectos subjetivos que podem 

influenciar os resultados encontrados a exemplo da cultura organizacional. De outro modo, há uma 

série de fatores que potencialmente podem afetar os níveis de práticas de gestão de riscos nas 

organizações públicas que não foram contempladas nesta pesquisa. A presente pesquisa examinou 

apenas três. Assim, os resultados precisam ser avaliados com ponderação considerando as 

limitações inerentes, inclusive quanto ao tamanho da população da pesquisa. 

Outro aspecto a ser registrado é quanto às comparações com outros resultados 

empíricos uma vez que a falta de outras pesquisas empíricas com organizações do setor público as 

prejudicam. 
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Apesar dessas limitações, os resultados encontrados são informações importantes sobre 

a relação estudada e podem abrir discussões sobre outras variáveis que possam influenciar as 

práticas de gestão de riscos no setor público ou mesmo pôr em xeque os resultados encontrados. 

Futuras pesquisas que busquem comparar os resultados obtidos são oportunas tanto 

levando em consideração outras organizações públicas quanto abrangendo outros poderes da União 

com o objetivo de se verificar similaridades e diferenças que oportunizem a compreensão de fatores 

que possam influenciar os níveis de práticas de gestão de riscos. Ademais, futuros trabalhos podem 

incorporar outros fatores que possam explicar o grau de influência na gestão de riscos no setor 

público brasileiro. 

Recomenda-se para futuras pesquisas investigar a influência da cultura organizacional 

e dos aspectos operacionais na adoção das práticas de gestão de riscos. Sugere-se, ainda, avaliar os 

impactos da utilização da gestão de riscos no alcance dos resultados organizacionais. 
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APÊNDICE I – BASE DE DADOS UTILIZADA NA PESQUISA 

Sigla 
DOTACAO 

DISPONÍVEL 
Tipo ADM 

Quant. 

Servidore

s 

Estabelecer_Estrategi

a 

Organizacao 

CAT_Gerir_Riscos 

Organizacao 

MPDG 

            

33.200.546.606,00  Adm. Direta 4.597 0,611978089 INTERMEDIARIO 

MAPA 

              

5.776.169.207,00  Adm. Direta 9.936 0,664522407 INICIAL 

MCTIC 

              

4.145.304.447,00  Adm. Direta 4.022 0,375971608 INICIAL 

MF 

267.723.048.429,0

0 Adm. Direta 29.629 0,945603012 INTERMEDIARIO 

MEC 

              

3.537.156.873,00  Adm. Direta 1.200 1 INICIAL 

MDIC 

                  

439.801.923,00  Adm. Direta 862 0,681651591 INICIAL 

MJSP 

              

1.059.721.609,00  Adm. Direta 1.639 0,726216381 INICIAL 

MME 

            

41.129.062.048,00  Adm. Direta 678 0,967604567 INICIAL 

MRE 

              

3.663.176.369,00  Adm. Direta 3.290 0,136890877 INICIAL 

MS 

122.804.060.378,0

0 Adm. Direta 54.263 0,17487444 INICIAL 

CGU 

              

1.082.654.205,00  Adm. Direta 2.350 0,848911406 APRIMORADO 

MT 

              

4.116.407.598,00  Adm. Direta 2.008 0,677532343 INICIAL 

MTb 

              

9.145.875.395,00  Adm. Direta 7.195 0,727131317 INICIAL 

MinC 

                  

360.925.690,00  Adm. Direta 786 0,062005495 INICIAL 

MMA 

                  

444.091.933,00  Adm. Direta 945 0,411281885 INICIAL 

ME 

              

1.547.386.658,00  Adm. Direta 305 0,67142165 INICIAL 

MD 

              

2.332.484.298,00  Adm. Direta 16.830 0,713909347 INICIAL 

MI 

              

4.212.654.810,00  Adm. Direta 738 0,508901103 INICIAL 

MTur 

              

1.132.714.872,00  Adm. Direta 293 0,193491302 INICIAL 

MDS 

            

31.154.854.268,00  Adm. Direta 1.736 0,276326005 INICIAL 

MCidades 

              

8.601.538.318,00  Adm. Direta 629 0,395563464 INICIAL 

MDH 

                  

457.207.294,00  Adm. Direta 564 0,05 INICIAL 

INCRA 

              

3.364.504.198,00  Adm. Indireta 4.566 0 INICIAL 

IBGE 

              

2.933.728.130,00  Adm. Indireta 9.760 0,790252364 INICIAL 

IPEA 

                  

388.926.247,00  Adm. Indireta 375 0,918975174 INICIAL 
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Sigla 
DOTACAO 

DISPONÍVEL 
Tipo ADM 

Quant. 

Servidore

s 

Estabelecer_Estrategi

a 

Organizacao 

CAT_Gerir_Riscos 

Organizacao 

CNEN 

              

1.011.111.190,00  Adm. Indireta 1.876 0,789195198 INICIAL 

AEB 

                  

179.333.915,00  Adm. Indireta 124 0,517002823 INICIAL 

CNPQ 

              

1.324.999.209,00  Adm. Indireta 413 0,368355075 INICIAL 

ANATEL 

                  

620.588.719,00  Adm. Indireta 1.566 0,84792357 INICIAL 

BCB 

              

3.786.139.659,00  Adm. Indireta 3.765 0,973348926 INTERMEDIARIO 

CVM 

                  

476.811.901,00  Adm. Indireta 539 0,347813479 INICIAL 

SUSEP 

                  

245.917.972,00  Adm. Indireta 387 0,736506474 INICIAL 

PREVIC 

                    

48.358.732,00  Adm. Indireta 370 1 INICIAL 

INEP 

              

1.199.455.600,00  Adm. Indireta 419 0,224276135 INICIAL 

CAPES 

              

3.844.645.259,00  Adm. Indireta 399 0 INICIAL 

Fundaj 

                  

144.434.698,00  Adm. Indireta 285 0,28832993 INICIAL 

FNDE 

            

58.485.338.657,00  Adm. Indireta 497 0,784156367 INICIAL 

SUFRAMA 

                  

768.765.413,00  Adm. Indireta 493 0,572765288 INICIAL 

INMETRO 

                  

929.442.679,00  Adm. Indireta 924 0,598354097 INICIAL 

INPI 

                  

648.741.340,00  Adm. Indireta 1.092 0,46517427 INICIAL 

FUNAI 

                  

668.823.899,00  Adm. Indireta 2.377 0,562534479 INICIAL 

CADE 

                    

68.750.261,00  Adm. Indireta 389 0,804257676 INTERMEDIARIO 

ANP 

            

11.430.630.860,00  Adm. Indireta 862 0,806102075 INICIAL 

ANEEL 

              

1.471.041.271,00  Adm. Indireta 717 0,806867075 INTERMEDIARIO 

FUNAG 

                    

15.674.505,00  Adm. Indireta 51 0,692525558 INICIAL 

FIOCRUZ 

              

2.664.630.132,00  Adm. Indireta 5.203 0,49208248 INICIAL 

FUNASA 

              

3.320.552.605,00  Adm. Indireta 2.734 0,216569938 INICIAL 

ANVISA 

                  

841.432.387,00  Adm. Indireta 1.856 0,877984561 INTERMEDIARIO 

ANS 

                  

387.388.454,00  Adm. Indireta 828 0,598860714 INICIAL 

ANTT 

                  

829.531.222,00  Adm. Indireta 1.288 0,101703051 INICIAL 

DNIT 

              

8.901.464.938,00  Adm. Indireta 3.135 0,071432051 INICIAL 



59 

Sigla 
DOTACAO 

DISPONÍVEL 
Tipo ADM 

Quant. 

Servidore

s 

Estabelecer_Estrategi

a 

Organizacao 

CAT_Gerir_Riscos 

Organizacao 

ANAC 

                  

726.479.117,00  Adm. Indireta 1.515 0,810391757 INICIAL 

ANTAQ 

                  

163.695.370,00  Adm. Indireta 449 0,320640998 INICIAL 

Fundacentro 

                  

118.707.032,00  Adm. Indireta 254 0,027923214 INICIAL 

ANCINE 

                  

149.851.579,00  Adm. Indireta 421 0,790260224 INICIAL 

FCRB 

                    

48.784.012,00  Adm. Indireta 126 0,547194978 INICIAL 

BN 

                  

112.513.283,00  Adm. Indireta 337 0,267085358 INICIAL 

FCP 

                    

29.317.704,00  Adm. Indireta 76 0,39442303 INICIAL 

IPHAN 

                  

493.882.246,00  Adm. Indireta 1.099 0,334134098 INICIAL 

FUNARTE 

                  

121.060.564,00  Adm. Indireta 256 0 INICIAL 

IBRAM 

                  

168.156.580,00  Adm. Indireta 612 0,895438584 INICIAL 

Ibama 

              

1.629.479.872,00  Adm. Indireta 4.634 0,402502509 INICIAL 

ANA 

                  

378.277.400,00  Adm. Indireta 401 0,9382862 INICIAL 

JBRJ 

                    

77.387.483,00  Adm. Indireta 166 0,581135587 INICIAL 

ICMBIO 

                  

688.738.851,00  Adm. Indireta 2.561 0,833156274 INICIAL 

FOSORIO 

                    

23.010.022,00  Adm. Indireta 74 0,608266807 INICIAL 

DNOCS 

              

1.153.317.844,00  Adm. Indireta 1.281 0,027923214 INICIAL 

SUDAM 

                  

280.279.184,00  Adm. Indireta 224 0,316266057 INICIAL 

SUDENE 

                  

104.093.927,00  Adm. Indireta 226 0,456685758 INICIAL 

SUDECO 

                  

226.389.142,00  Adm. Indireta 110 0,05 INICIAL 

EMBRATU

R 

                  

114.064.810,00  Adm. Indireta 139 0,498900521 INICIAL 

INSS 

            

15.104.239.478,00  Adm. Indireta 32.129 0,981183985 INICIAL 
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ANEXO I – INTERPRETAÇÃO E VALORAÇÃO DAS RESPOSTAS AO 

QUESTIONÁRIO PERFIL DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLCAS 2018 

 

1. Todas as assertivas do questionário apresentam boas práticas que podem ser adotadas 

para desenvolver a governança e gestão na organização. Assim, a maior adesão a essas práticas 

indica a possibilidade de também haver maior maturidade em governança e gestão na organização. 

Dessa forma, atribuiu-se maior valor às respostas que indicavam maior adoção dos controles 

descritos em cada assertiva, e menor valor àquelas que apontavam menor adoção desses controles. 

2. A escala de respostas do questionário foi descrita no documento “instruções de 

preenchimento” e ainda no apêndice I deste documento. 

3. Cabe esclarecer que: 

3.1 Atribuiu-se maior valor à resposta “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la” 

do que o valor atribuído à resposta “Não adota”, porque indica a disposição (e a decisão) da Alta 

Administração em adotar o controle sugerido, visto que o risco que ele trata é relevante. 

3.2 No caso de a resposta ser que o controle não se aplica à organização, o respondente teve 

que informar se a inaplicabilidade era derivada de impedimento legal, de custo-benefício 

desfavorável ou de outras razões, as quais foram explicitadas em texto livre e avaliadas 

individualmente pelos membros da equipe do TCU, podendo tais razões terem sido rejeitadas, 

diminuindo a nota da organização naquela questão. Assim, de acordo com a pertinência ou não 

das justificativas apresentadas nas respostas “Não se aplica”, esse tipo de resposta foi equiparado 

às respostas “Não adota / Adota parcialmente/ Adota em maior parte”, da seguinte forma: 

3.2.1 As respostas cujas evidências estavam inconsistentes foram equiparadas à resposta “Não 

Adota”, tendo em vista que a organização permanece exposta ao risco que o controle pretendia 

mitigar. Em grande número das respostas “Não se aplica”, percebeu-se houve erro de 

interpretação das questões e não verdadeira inaplicabilidade; 

3.2.2 Nos demais casos, o julgamento da equipe frente à justificativa da “não se aplica”, ora 

resultou na avaliação de que o risco estava medianamente controlado, equiparando-se à resposta 

“Adota em parte”, ora de que o risco estava adequadamente controlado, equiparando-se à resposta 

“Adota totalmente”; 

3.2.3 Risco adequadamente controlado – entendeu-se que a organização realizou avaliação de 

riscos, a qual apontou a não necessidade do controle sugerido na assertiva, ou mesmo o 

impedimento de adotá-lo. Nesses casos, a não adoção da prática é a decisão correta do gestor, pois 

evita a implementação de controles cujos custos superam os possíveis benefícios (Decreto-lei 

200/1967, art.14) ou ainda a adoção de controles legalmente proibidos à organização (CF, art. 37, 

caput); e 

3.3  As respostas “Adota” (específicas das questões tipo E) receberam a mesma pontuação que 

a opção “Adota em maior parte ou totalmente” nas questões tipo A ou tipo M. 

4 Ante os critérios supracitados, as possíveis respostas foram valoradas conforme será 

demonstrado na Figura 1, para fins de análise de componentes principais (PCA): 
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ORDENAÇÃO DE VALOR DAS CATEGORIAS DE RESPOSTA 

1º 
Não adota 

0 Não se aplica (risco não tratado) 

2º Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la     0,05 

3º Adota em menor parte     0,15 

4º 
Adota parcialmente 

    0,5 
Não se aplica (risco medianamente tratado) 

 

5º 

Adota em grande parte ou totalmente 

1 Adota 

Não se aplica (risco controlado ou inexistente) 

Figura 1 - Atribuição de valores numéricos às categorias das respostas 

5 A maior parte das questões apresentava perguntas adicionais, do tipo “sim/não, 

chamadas de questões TipoX, que diziam respeito aos detalhes da adoção da prática. As TipoX 

só apareciam para o respondente nos casos em que este tivesse selecionado os tipos de resposta 

“Adota”, “Adota parcialmente” ou “Adota em grande parte ou totalmente”. 

6 Essas perguntas adicionais (TipoX) influenciaram os valores das questões principais, 

apresentados na Figura 1. Assim, o não preenchimento das questões TipoX implicou no desconto 

de nota da questão inteira. No caso extremo de não marcação de qualquer das questões TipoX, o 

desconto de nota levou a questão ao patamar de nota da resposta “Adota em menor parte”, que é 

a alternativa de resposta mais elevada que não exige a marcação de questões TipoX. 

7 O valor final das questões foi calculado da seguinte forma: 

7.1 Para categorias de respostas com valor 1 (ver Figura 1), o desconto das TipoX nas 

questões principais variou de 0 a 0,85, sendo 0 quando o respondente marcou todas as TipoX, e 

0,85 quando não marcou nenhuma; 

7.2 Para categorias de respostas com valor 0,5 (ver Figura 1), o desconto das TipoX variou 

de 0 a 0,35, sendo 0 quando o respondente marcou todas as TipoX, e 0,35 quando não marcou 

nenhuma. 

7.3 Para categorias de respostas com valor 0,15; 0,05 ou 0 (ver Figura 1), os valores das 

TipoX foram fixados em 0, tendo em vista que os respondentes que selecionaram essas categorias 

de resposta principais não tinham de responder às Tipo X. Assim, o valor principal permaneceu 

inalterado. 


