
 Prezado leitor, explanaremos sobre a 
importância do controle e a gestão, mas antes você 
sabe o que é a Gestão de Riscos e o Controle 
Interno?    

 Vamos explicar para car mais fácil o 
entendimento. A Gestão de Riscos tem como 
estratégia e objetivos, analisar com detalhes os 
impactos esperados na rotina da gestão pública, 
trazendo o alinhamento correto para prosseguir os 
objetivos institucionais da organização.  

 Sendo assim, podemos dizer que a Gestão 
de Riscos se tornou um dos principais pilares para a 
Administração Pública na contemporaneidade, 
analisando, gerindo ecazmente e minimizando 
impactos negativos. 

 Já o controle é um instrumento admi-
nistrativo que contribui para o alcance dos objetivos 
da Administração Pública por meio de apon-
tamentos e indicações dos erros ou falhas em 
tempo adequado para permitir a ação corretiva 
oportuna.     

 O Controle Interno pode garantir a 
continuidade do uxo de operações, como por 
exemplo, a métrica dos resultados, que servem de 
vital importância para os agentes que se utilizam 
dela para tomada de decisões.  
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  A Gestão de Riscos é realizada pela 
Controladoria Interna para auxiliar os gestores na 
tomada de decisão e diminuir a média de perdas. 

 Você percebeu como a Controladoria 
Interna tem papel importante junto a gestão? 
Interessante, não é?  

 Ela é capaz de auxiliar a melhora do 
desempenho dos gestores, a ecácia, a eciência e 
a efetividade das áreas através de atividades como 
o monitoramento dos controles gerenciais e 
apontamento de possíveis deciências em setores 
especícos. 

 A Controladoria Interna tem um papel 
fundamental na participação do controle 
organizacional, trazendo aplicação de metodo-
logias, fornecendo conceitos, responsabilidades e 
diretrizes sobre boas práticas a m de demonstrar 
aos gestores das áreas monitoradas a importância 
do seu papel para a realização do gerenciamento 
de riscos. 

 Quer saber mais? 

         o podcast # 14. O papel da área 
controlada na mitigação dos riscos no setor 
público .
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https://www.youtube.com/watch?v=9PUPZfwbqzE
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