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 A concepção de risco é produto de um processo de conhecimento daquilo que se é incerto. Isto 

é, para se delinear um evento de risco, é preciso ter conhecimento, seja de forma objetiva 

(quantitativa) ou subjetiva (qualitativa) do que se acontece. A partir dessa abordagem de risco, 

organizações começaram a mensurar os riscos e suas consequências (probabilidade x impacto) no 

intuito de geri-los. A gestão de riscos, dessa forma, tornou-se uma forma de controle para que as 

organizações consigam visualizar de forma clara, com menos incertezas, o caminho para alcançar 

seus objetivos. As áreas pioneiras onde a gestão de risco se desenvolveu foram as da saúde e 

segurança, esferas nas quais os riscos são eventos muito críticos justamente por lidar com a vida 

humana. Assim, a gestão de riscos tornou-se popular, sendo exportada para diversas áreas, como 

a financeira e a ambiental até chegar a nível de Estado. Dessa forma, Administração Pública, vem 

aderindo à essa abordagem em diferentes instâncias. Em face desse panorama, esta pesquisa “[...] 

busca compreender como o setor público tem articulado formas de organização para o 

enfrentamento de riscos públicos” (KLEIN JÚNIOR, 2017, p.2). A pesquisa utiliza-se das áreas 

da saúde, fiscal e ambiental para compreender estas formas de organização. Contudo, no segundo 

período da pesquisa (2018/1), o bolsista priorizou a área do controle.  

     Com a finalidade de atingir este objetivo foi utilizada uma metodologia de abordagem 

qualitativa e interpretativa onde se buscou compreender os elementos da situação. Isso aconteceu 

através de coleta de dados através de entrevistas, pesquisa documental e bibliográfica. No 

período de 2018/B foram feitas cinco entrevistas com representantes de cinco organizações 

públicas diferentes. A pesquisa documental foi feita a partir da coleta de manuais, relatórios, 

publicações e normas no escopo brasileiro, focado, entretanto, no Estado de Santa Catarina. A 

pesquisa bibliográfica se deu através de artigos e livros que envolviam o tema.  

     Em vista disso, pode-se perceber, principalmente através das pesquisas em campo, que a 

prática da gestão de riscos é articulada através de atores determinantes no processo de construção 

do conhecimento e da cultura de gestão de riscos e legitimada por leis, relatórios e discursos que 

moldam o comportamento de quem executa as políticas públicas. Cabe destacar que a gestão de 

riscos, na área de controles internos e auditoria, chega ao Brasil de maneira diferente dos outros 

países nas quais foi implementada.  Enquanto em casos como na administração pública inglesa a 

gestão de riscos se desenvolveu a partir de um pacote de reformas do New Public Management 

que buscavam melhorar a qualidade do investimento público através de medidas de para 
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desburocratizar a máquina pública, no setor público brasileiro, a gestão de riscos ganha espaço 

em um cenário onde se demanda por mais controle contra a corrupção  
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