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Matriz de Risco : Integridade

1- "Evento relacionado a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e 

de conduta, que possa comprometer os valores e padrões preconizados pela 

Instituição e a realização de seus objetivos".

* Pelo menos 1 risco relativo a unidade/setor que você atua
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Avaliação do risco

Processo / 

atividade

Descrição do 

risco

Natureza do 

risco (P/N)

Nível de risco 

inerente

Tipo de Resposta Controle
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Classificação do Nível de Risco

Classificar de acordo com o diagrama abaixo. Fundamentar cada uma das 

classificações.

Alta 

probabilidade  

e alto impacto

Baixa 

probabilidade  e 

baixo impacto



Probabilidade Descrição da probabilidade Peso

Muito baixa
Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até 

ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. 1

Baixa
Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, 

pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. 2

Média
Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as 

circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. 5

Alta
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois 

as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. 8

Muito alta
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, 

as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. 10

APLICAÇÕES DO TEMA NO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Metodologia CGU – Escala de Probabilidade



APLICAÇÕES DO TEMA NO PODER EXECUTIVO FEDERAL

Metodologia CGU – Escala de Impacto

Impacto Impacto nos objetivos Peso

Muito baixo

Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, 

operacionais, de informação/comunicação/ 

divulgação ou de conformidade)
1

Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2  

Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém 

recuperável

5

Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil 

reversão

8

Muito Alto Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma 

irreversível

10



OBRIGADO!

CONTATO:

cgusp-nap@cgu.gov.br

(11) 2113-2510
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