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Resumo 
A gestão do risco é uma atividade em desenvolvimento. A ocorrência de diversos eventos mundiais 

relativamente recentes, como por exemplo a crise financeira de 2008, tornaram esta atividade num dos 

principais aspetos a ter em conta nas organizações. Como tal, esta tem assumido cada vez mais um 

papel crucial na gestão das organizações. 

 Sendo bastante vantajosa para as organizações, estas desenvolvem e implementam estratégias de 

gestão do risco corporativo que melhor se adequem ao seu modelo de negócio e que lhes traga os 

melhores benefícios. As estratégias de gestão do risco corporativo baseiam-se na implementação de 

um processo de gestão do risco e de estruturas que o suportem. Em conjunto, este processo e as 

referidas estruturas formam uma estrutura1.  

 A norma ISO 31000 é neste momento a principal referência para estruturas de gestão do risco, 

propondo os princípios e diretrizes gerais para gestão do risco, independente do seu contexto. A mais 

recente revisão da norma (versão de 2018 [1]) retrata o processo da gestão do risco como um processo 

iterativo em vez de sequencial.  

 Para o efeito foi explorado para este fim o potencial e limitações da linguagem de modelação 

conceptual Case Management Model and Notation (CMMN) para a elaboração de diagramas, e da 

notação Decison Model and Notation (DMN) para modelar decisões de risco. 

 O caso de estudo é a estrutura de gestão do risco corporativo da INCM, com foco no processo aí 

definido. 
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1 Tradução do termo original framework de acordo com [9]. 
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Abstract 
Risk management is a development activity. The occurrence of several relatively recent global events, 

such as the financial crisis of 2008, have made this activity one of the main aspects to be considered in 

organizations. As such, it has increasingly assumed a crucial role in the organization’s management. 

 Being very valuable for organizations, they develop and implement enterprise risk management 

strategies that improve their business model and bring them better results.  

 Enterprise risk management strategies are based on the implementation of a risk management 

process and supporting structure. Together, this process and structure make a framework.  

 ISO 31000 standard is currently the main global reference framework for risk management, 

proposing the general principles and guidelines for risk management, regardless of context. The most 

recent revision of the standard, ISO 31000:2018 [1], depicts the process of risk management as a case 

rather than a sequential process. 

 To that end, it was explored the potential and limitations of the conceptual modeling language Case 

Management Model and Notation (CMMN) for the elaboration of the related diagrams, and the Decision 

Model and Notation (DMN) notation to model risk decisions.  

 The case study is the enterprise risk management framework of INCM, focusing on the process 

defined there. 
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1. Introdução 

O risco é o “efeito da incerteza nos objetivos” [1], sendo um efeito “um desvio relativamente ao 

esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades ou 

ameaças.” [1].  De acordo com [1] o risco pode ser expresso em termos de: 

 Fontes de risco. Elemento que, por si só ou em combinação com outros, tem potencial para 

originar o risco; 

 Potenciais eventos. Ocorrência ou alteração de um conjunto particular de circunstâncias; 

 Consequências. Resultado de um evento que afeta os objetivos;  

 Verosimilhança. Probabilidade de algo ocorrer. 

 

Numa organização cada processo, desde o mais simples ao mais complexo, está sujeito a riscos e as 

suas consequências podem ter efeitos positivos ou negativos nos objetivos das organizações. A gestão 

do risco num contexto empresarial (ERM2) torna-se assim numa atividade de extrema importância para 

a suportar a consecução dos objetivos das organizações. 

 A gestão do risco define-se como “atividades coordenadas para dirigir ou controlar uma organização 

no que respeita ao risco” [1], sendo a gestão do risco em contexto empresarial uma especificação da 

gestão do risco sendo aplicados os conceitos e visões da gestão do risco no domínio empresarial. Na 

gestão do risco em contexto empresarial definem-se as estratégias para identificar em toda a 

organização potenciais eventos capazes de afetar a referida organização, e administram-se os riscos 

para mantê-los compatíveis com o seu apetite para o risco e possibilitar, com uma garantia razoável, o 

cumprimento dos objetivos da organização. 

 

1.1. Descrição do problema 

De acordo com [2], o tema da gestão do risco tem vindo a crescer e as atividades das organizações 

têm-se estruturado cada vez mais à volta do risco, estando estes acontecimentos relacionados com 

dois fatores principais: 

 o aumento do interesse pela gestão corporativa e foco dos Conselhos de Administração na 

identificação, avaliação, tratamento e monitorização dos riscos, bem como na avaliação da 

eficácia dos controlos para gerir esses riscos;  

 o aumento de legislação utilizando abordagens de regulamentação baseadas no risco, tais 

como o Acto Sarbanes-Oxley de 2002 (Estados Unidos da América), o Código de Governação 

Corporativa de 2010 (Reino Unido) [3], a estrutura implementada pelo COSO [4] e a adoção da 

norma ISO31000 como a referência internacional para a gestão do risco. 

 

Para que as organizações consigam tirar o máximo proveito da sua gestão dos riscos é fulcral que esta 

se adeque à complexidade e maturidade do contexto em que a organização se insere. Só assim se 

garante que as organizações se protegem adequadamente e atingem os seus objetivos. Por exemplo, 

                                                             

2 Tradução do acrónimo ERM – Enterprise Risk Management 
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numa organização que tenha já uma maturidade que lhe permite ter consciência dos seus processos 

(como por exemplo as organizações certificadas pela norma ISO 9001 [5]), tal quer dizer que a gestão 

do risco deve ser um processo (ou processos, dependendo se a organização definiu vários contextos 

isolados para a gestão do risco, ou se tem definida uma estrutura para uma gestão do risco integrada).  

 Segundo [6], através de uma abordagem proativa na gestão dos riscos as organizações esperam 

atingir melhorias em duas componentes: 

 nos processos. Estes tornar-se-ão mais eficientes e eficazes pois os eventos que podem 

causar a sua interrupção e as ações tomadas para reduzir a probabilidade de ocorrência 

desses eventos serão identificadas antecipadamente e terão tidos em conta, reduzindo o custo 

dos eventos que podem causar perturbações nos processos; 

 na estratégia. Esta será mais eficaz na medida em que os riscos associados a diferentes 

opções estratégicas serão totalmente analisados com o intuito de se tomar melhores decisões 

estratégicas. 

 

Muitas organizações já possuem hoje em dia as suas estruturas de gestão do risco, compreendendo 

atividades para a identificação dos seus riscos, e respetivas medidas de prevenção, documentados. 

Para este fim, a norma ISO 31000 é neste momento a principal referência para estruturas de gestão do 

risco, propondo os princípios e diretrizes gerais para gestão do risco, independente do seu contexto. 

Para a gestão do risco em contexto empresarial, outra estrutura relevante, que tem evoluído em 

paralelo à norma ISO 31000, é a COSO. 

 As orientações para processos de gestão do risco descritas na norma ISO 31000 sugerem um 

processo em que o fluxo nem sempre é determinístico, onde a decisão de qual a próxima atividade a 

executar depende do julgamento do executante. Este tipo de processos, em que as regras são 

previamente definidas, mas o fluxo depende do julgamento do executante enquanto especialista, 

designa-se na literatura por case. Um case envolve um conjunto de ações tomadas em relação a um 

determinado assunto de modo a alcançar um resultado desejado [7]. A case management3 surgiu então 

como a abordagem a seguir para a construção destes processos. Este facto torna o problema 

potencialmente relevante para ser modelado com a linguagem CMMN, uma linguagem de modelação 

que se tem afirmado no âmbito da gestão destes processos4. Associada à linguagem CMMN, tem ainda 

ganho relevância a notação DMN para modelar a tomada de decisão nestes processos. 

 

1.2. Motivação e resultados 

A motivação para este problema foi o caso real da estrutura de gestão do risco corporativo na INCM. 

O problema foi analisado e como resultados foram produzidos os seguintes modelos: 

                                                             

3 Optou-se por não se traduzir o termo original  
4 Este tipo de processos distingue-se dos processos modelados em linguagem bpmn na medida em que nos 
processos em linguagem bpmn define-se uma sequência ordenada de atividades para resolver um problema de 
negócio; o processo é previsível e repetitivo; é o processo que determina os eventos; as atividades estão 
interligadas e determinam a sequência do processo; e os documentos externos não fazem parte do processo. 
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 Modelos em CMMN dos processos da gestão do risco definidos na norma ISO31000 e na 

estrutura ERM do caso de estudo; 

 Modelos em Unified Modeling Language (UML) do modelo de domínio da aplicação e dos 

casos de usos. 

 

Os modelos CMMN produzidos permitiram estabelecer uma comparação entre os mesmos e analisar 

o seu alinhamento e especificidades. 

 A construção do modelo de domínio permitiu a elaboração do modelo em UML dos principais casos 

de uso que afetavam as classes do modelo de domínio. 

 Tanto o modelo de domínio como o modelo dos casos de uso servirão de motivação para a 

construção de uma aplicação5 utilizando a metodologia Outsystems. 

 A Outsystems6 é uma empresa portuguesa que fornece uma plataforma de low-code7 que permite 

às organizações desenvolver, alterar e manter aplicações empresariais. A plataforma desenvolvida 

fornece um ambiente de desenvolvimento que os programadores usam para criar software de 

aplicações através de interfaces de utilizadores e configurações gráficas em vez da tradicional 

programação. Com esta plataforma é possível desenvolver aplicações tanto para telemóvel como para 

sites. 

 O objetivo é oferecer uma tecnologia que permite manipular aplicações em qualquer altura do seu 

ciclo de desenvolvimento, diminuindo os seus custos de entrega e tornando ágil a gestão de aplicações 

web e mobile. Para isto, são utilizadas metodologias ágeis, nomeadamente o método outsystems, que 

foi criada com base na metodologia scrum8. 

 

1.3. Método de desenvolvimento 

Utilizando a design science research methodology (DSRM) [8], o problema foi identificado e de seguida 

descrito a motivação para o mesmo. Esta atividade incluiu a identificação da bibliografia relevante para 

o tema e a compreensão da importância da solução para o problema. No segundo passo definiram-se 

os objetivos da solução, para que no terceiro passo possível desenhar e desenvolver uma solução que 

fosse ao encontro dos objetivos estabelecidos. Este passo resultou na criação de um artefacto que foi 

avaliado através de um caso de estudo, observando e medindo quão eficaz e eficiente era a solução 

para o problema. 

 A criação do artefacto que nesta dissertação se refere aos modelos em CMMN dos processos da 

gestão do risco definidos na norma ISO31000 e na estrutura ERM da INCM e aos modelos em UML do 

modelo de domínio da aplicação e dos casos de usos decorreu num processo gradual e demorado de 

construção e avaliação. Cada iteração da construção dos modelos foi alvo de revisão através da 

realização de reuniões com o CRO da INCM e com o orientador da dissertação. 

                                                             

5 Trabalho já iniciado numa outra dissertação 
6 https://www.outsystems.com/ 
7 São sistemas online que permitem a criação de outros sistemas ou aplicações, mas com a programação básica, 
o que facilita e acelera sua produção 
8 Metodologia ágil para gestão e planeamento flexível de projetos 
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1.4. Organização do documento 

Este documento é constituído por oito seções. 

 Na segunda e terceira secções é apresentado o trabalho relacionado com o problema, o que inclui 

uma seção onde são descritos os principais conceitos relacionados com a gestão do risco e uma seção 

onde são apresentados os conceitos relacionados com a modelação de processos. 

 A segunda seção está dividida em três subseções onde detalho os conceitos relacionados com a 

norma ISO 31000, a organização COSO e o tema da ERM.  

 A terceira seção está dividida em duas subseções, estando a primeira reservada para o tema da 

case management e da linguagem de modelação de processos CMMN e a segunda subseção 

destinada ao tema da linguagem de modelação de processos DMN. 

 Na quarta seção apresenta-se uma análise preliminar do problema onde se apresentam os modelos 

em CMMN do processo genérico da gestão do risco definido na norma ISO31000 e respetivas 

descrições. 

 Na quinta secção é feita uma análise do problema descrevendo-se a estrutura ERM do caso de 

estudo, apresentando-se de seguida a solução para o problema através da apresentação e descrição 

dos modelos CMMN do processo da gestão do risco definido na INCM.  

 Na sexta seção apresentam-se os modelos em UML do modelo de domínio e dos casos de uso que 

servirão de base para a construção de uma aplicação utilizando a metodologia Outsystems. 

 Na penúltima seção apresenta-se o método de construção e de validação dos modelos em CMMN 

apresentados e faz-se uma comparação entre os modelos apresentados nas duas seções anteriores 

detalhando as especializações inerentes ao processo de gestão do risco da INCM. 

 A última seção finaliza a dissertação com as conclusões finais sobre o trabalho realizado e 

apresentam-se possíveis ideias para dar seguimento à presente dissertação.  
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2. Conceitos fundamentais da gestão do risco 

Neste capítulo descrevem-se os conceitos fundamentais relacionados com a gestão do risco 

começando com uma descrição da norma ISO31000, seguido da gestão do risco em contexto 

empresarial e por fim com a apresentação da organização COSO e o seu contributo para o tema da 

gestão do risco em contexto empresarial. Alguns dos conceitos presentes nas referências usadas foram 

traduzidos para português de acordo com [9]. 

 

2.1. Norma ISO 31000 

A gestão do risco é um tema de rápido crescimento e as normas são regularmente atualizadas. A 

versão da ISO 31000:2009 [10] foi alvo de revisão e em Fevereiro de 2018 foi publicada uma nova 

versão desta norma, a ISO 31000:2018.  

 A norma está assente em três pilares: os princípios, a estrutura e o processo da gestão do risco. 

 

Os princípios 

No que diz respeito aos princípios, ilustrados na Figura 1, estes têm como finalidade fornecer orientação 

sobre as características de uma gestão dos riscos eficaz e eficiente, comunicando seu valor e 

explicando a sua intenção e propósito [11]9. 

 A gestão do risco deve estar integrada em todas as atividades da organização e deve seguir uma 

abordagem estruturada e abrangente. Deve estar adequada ao contexto da organização 

(personalizada) e incluir, sempre que oportuno, todas as partes interessadas (inclusiva) para que a 

gestão do risco seja feita de uma forma mais consciencializada e informada. Estando as organizações 

e os contextos onde se inserem em constante mudança, é essencial que a gestão do risco seja feita 

de forma dinâmica e que utilize a melhor informação disponível. Por fim, deve ter em conta fatores 

humanos e culturais que o influenciam e ser alvo de uma melhoria constante. 

 

A estrutura  

Quanto à sua estrutura (Figura 2) ela tem como objetivo “ajudar a organização na integração da gestão 

do risco em todas as suas atividades e funções significativas” [1]. 

 A estrutura da gestão do risco definida na norma centra-se na liderança e compromisso da gestão 

de topo e dos órgãos de supervisão na aplicação de uma gestão do risco que deverá estar integrada 

(integração) em todos os aspetos da organização, incluindo na governação, na liderança e 

compromisso, na estratégia, objetivos e operações da organização. Deverá estar desenhada (design) 

e implementada (implementação) de modo a assegurar que o processo da gestão do risco seja parte 

integrante de todas as atividades da organização, entre as quais as tomadas de decisão, e que as 

mudanças de contexto interno e externo sejam apreendidas adequadamente.  

                                                             

9 Tradução livre do original: “provide guidance on the characteristics of effective and efficient risk management, 
communicating its value and explaining its intention and purpose.” 
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 A estrutura deverá ainda ser alvo de uma constante avaliação e melhoria de modo a “melhorar 

continuamente a pertinência, a adequação e a eficácia da estrutura da gestão do risco e o modo como 

o processo da gestão do risco é integrado” [1]. 

 

 

Figura 1 - Princípios da gestão do risco [1] 

 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura da gestão do risco [1] 
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O processo 

O processo da gestão do risco definido na norma, ilustrado na Figura 3, é um processo iterativo e 

“deverá ser uma parte integrante da gestão e tomada de decisão e integrado na estrutura, nas 

operações e nos processos da organização. Pode ser aplicado ao nível estratégico, operacional, em 

programas ou em projetos” [1]. Cabe a cada organização adequá-lo aos objetivos a que se propõe e 

adaptá-lo ao contexto em que se insere. 

 Âmbito, contexto e critério: podendo o processo ser aplicado a diferentes níveis é essencial 

que a organização defina com clareza o âmbito das suas atividades de gestão do risco e 

compreenda o ambiente interno e externo onde opera (estabelecendo os contextos interno e 

externo do seu processo). Para a definição dos critérios do risco, a organização deverá 

especificar a magnitude e tipos de risco que poderá ou não assumir tendo em conta os seus 

objetivos, valores e recursos e embora esta definição deva ser feita no início do processo, pela 

sua natureza dinâmica, devem ser continuamente revistos. 

 Apreciação do risco: deverá ser executada de modo sistemático, iterativo e colaborativo, 

utilizando a melhor informação disponível. Esta atividade é composta pelas atividades: 

identificação, análise e avaliação do risco. 

 Identificação do risco: tem como objetivo “encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam 

ajudar ou impedir que uma organização atinja os seus objetivos” [1]. Diferentes técnicas, como 

as descritas em [12], poderão ser aplicadas na identificação do risco e deverão ter em conta 

diversos fatores tais como causas, eventos, consequências e fontes de risco. 

 Análise do risco: a análise do risco tem como finalidade “compreender a natureza do risco e as 

suas características” [1]. A consideração detalhada das características do risco (incertezas, 

fontes do risco, consequências, eventos, controlos e a sua eficácia) permitem calcular, quando 

apropriado, o nível do risco. As técnicas usadas para efetuar uma análise do risco, que podem 

ser qualitativas e/ou quantitativas, dependem das circunstâncias da análise e da utilização 

pretendida. 

 Avaliação do risco: na avaliação do risco comparam-se os resultados obtidos na análise do 

risco com os critérios de risco inicialmente estabelecidos de modo a determinar que ação tomar 

face aos riscos analisados. 

 Tratamento do risco: com base no resultado da atividade de avaliação dos riscos, o processo 

passa para a fase de tratamento onde serão selecionadas e implementadas as opções para 

abordar o risco. 

 Monitorização e revisão: a monitorização e revisão do processo da gestão do risco e dos seus 

resultados deverá ser parte integrante de toda as fases do processo com o intuito de melhorar 

a sua eficácia e qualidade. Inclui o planeamento, recolha e a análise de informação, o registo 

de resultados e o fornecimento de retorno de informação. 

 Comunicação e consulta: à semelhança da monitorização e revisão, também a comunicação e 

consulta deverá ocorrer ao longo de todo o processo de forma contínua. Permite que as partes 

interessadas entendam a base para as decisões tomadas e as razões da necessidade de ações 

específicas. 
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 Registo e reporte: o registo e reporte tem como objetivo reunir um conjunto de informações que 

sirvam como base para as tomadas de decisão e que melhorem as atividades de gestão do 

risco. Esta atividade inclui as tarefas de comunicação das atividades de gestão do risco e dos 

respetivos resultados por toda a organização; apoiar a interação com aqueles que têm a 

responsabilidade nas atividades de gestão do risco; e registar as decisões diárias tomadas 

associadas à gestão do risco da organização. 

 

Figura 3 - Processo da gestão do risco [1] 

Conclusão 

Da análise das componentes e dos princípios da estrutura é possível estabelecer semelhanças. A título 

de exemplo, um dos princípios indica que gestão do risco deve estar integrada em todas as atividades 

da organização e uma das componentes é a integração. Os princípios descrevem o que deve ser 

conseguido e a estrutura fornece as informações necessárias para se alcançar a integração necessária 

[11]10. 

 De acordo com [1], “A natureza dinâmica e variável do comportamento humano e da cultura deverá 

ser considerada ao longo de todo o processo da gestão do risco. Embora o processo da gestão do risco 

seja frequentemente apresentado como sequencial, na prática é iterativo.” A utilização da Business 

Process Model and Notation (BPMN) era até então uma abordagem plausível na construção dos 

processos da gestão do risco. Com esta nova visão de um processo iterativo era necessária uma nova 

abordagem. Nesse sentido surgiu a CMMN, que exploro na secção 3.1. 

 

                                                             

10 Tradução livre do original: “The principle outlines what must be achieved, and the framework provides information 
on how to achieve the required integration” 
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2.2. Gestão dos riscos num contexto empresarial (ERM) 

A abordagem para gerir os riscos dentro de uma organização vendo-os como um todo dentro de uma 

estrutura coordenada e estratégica, designa-se por ERM [13]11. 

 De acordo com [4], a ERM é definida como sendo a cultura, os recursos e as práticas, integradas 

com a definição de estratégias e o seu desempenho, de que as organizações dependem para gerir os 

riscos na criação, preservação e obtenção de valor. 

 Para [13], se há alguns anos atrás a gestão do risco corporativo era assegurada por um cargo de 

relativa pouca importância dentro da organização, tal como o gestor do risco corporativo, e restringia-

se a atividades de compra de seguros, esta tem vindo a alargar o seu âmbito e inclui agora outros tipos 

de riscos, nomeadamente o risco operacional, risco de reputação e o risco estratégico. O que dantes 

era suportado pelo gestor do risco corporativo, num grande e crescente número de empresas, o cargo 

da gestão dos riscos é agora assumido por um executivo sénior com o título de Chief Risk Officer (CRO) 

e supervisionada por um Conselho de Administração encarregado de estabelecer e monitorizar os 

critérios para o risco. 

 Apesar disso, a gestão do risco e a tomada de decisão não deve estar centralizada apenas na 

gestão de topo da organização. Esta deverá estar descentralizada e repartida pelos gestores de 

negócios da organização pois são eles que, por lidarem mais diretamente com os riscos através dos 

projetos que gerem dentro da organização, geralmente estão em melhor posição para avaliar quais as 

medidas que devem ser tomadas para reduzir a exposição da organização a esses riscos, cabendo à 

gestão de topo e ao CRO guiar esses gestores de projetos de forma a melhor servirem os interesses 

das partes interessadas [13]12. 

 As organizações possuem estratégias e objetivos de negócios que precisam de ser executados ou 

alcançados para criar valor. Sendo a ERM uma área de rápido crescimento, é necessária uma 

consciencialização sobre as mudanças contínuas que podem levar a novos objetivos ou a novas 

estratégias de negócios, o que proporciona novos desafios e oportunidades para as organizações.   

 As estruturas de ERM são ferramentas que se podem tornar vantajosas para as organizações na 

gestão dos riscos pois permitem gerir os efeitos da incerteza nos seus objetivos, e como tal existem 

organizações profissionais dedicadas a desenvolver diretrizes para estruturas ERM, incluindo um 

conjunto de etapas necessárias para a implementação da ERM. Uma dessas organizações é a 

organização COSO, que abordo na secção seguinte. 

 

 

 

 

                                                             

11 Tradução livre do original: “all risks viewed together within a coordinated and strategic framework. The latter 
approach is often called “enterprise risk management,” or “ERM” for short.” 
12 Tradução livre do original: “An important part of senior management’s and the CRO’s job is to provide the 
information and incentives for each unit to make these tradeoffs in ways that serve the interests of the shareholders.” 
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2.3. Committee of sponsoring organizations of the treadway 

commission (COSO) 

O COSO é uma organização privada criada no Estados Unidos da América que se dedica a fornecer 

liderança de pensamento através do desenvolvimento de estruturas compreensivas e orientação sobre 

controlo interno, gestão do risco em contexto empresarial e dissuasão de fraudes, com o intuito de 

melhorar o desempenho e a supervisão da organização e reduzir a extensão das fraudes nas 

organizações, [4]13. 

 De modo a manter a sua missão global, o COSO publicou em 2004 a obra Enterprise Risk 

Management—Integrated Framework [14]. Esta publicação tinha sido bem recebida pelas organizações 

pelos seus esforços na gestão do risco. Contudo a mudança da complexidade dos riscos, o surgimento 

de novos riscos e a evolução da gestão do risco em contexto empresarial trouxeram a necessidade 

desta obra ser revista. Nesse sentido, o COSO lançou em 2017 uma publicação atualizada designada 

Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance [4]. Esta versão aborda a 

evolução da gestão do risco em contexto empresarial e a necessidade de as organizações melhorarem 

a abordagem da gestão dos riscos para atender aos novos requisitos de um ambiente de negócios em 

evolução [4]14, e fornece uma estrutura que se adequa a diferentes organizações, independentemente 

das suas dimensões e do contexto em que se inserem, e demonstra de que forma a integração de 

práticas de ERM na organização acelera o seu crescimento e melhora o seu desempenho.  

 A estrutura ERM definida no COSO é composta por cinco componentes, ilustradas na Figura 4, que 

estão interligadas: 

 Governação e Cultura (Governance and Culture): A governação reforça a importância da 

gestão do risco em contexto empresarial. A cultura relaciona-se com os valores éticos, 

comportamentos e compreensão do risco por parte da organização. Estes princípios refletem-

se nas tomadas de decisão da organização; 

 Estratégia e Definição de objetivos (Strategy and Objective-Setting): A gestão do risco em 

contexto empresarial está integrada no plano estratégico da organização através do processo 

de definição da estratégia e objetivos de negócio. Com uma compreensão do contexto do 

negócio, a organização pode ter uma visão sobre fatores internos e externos e dos seus efeitos 

no risco. Os objetivos do negócio colocam a estratégia em prática e ao mesmo tempo moldam 

as operações e prioridades da organização; 

 Desempenho (Performance): A organização identifica e avalia os riscos que podem ter impacto 

na sua estratégia e objetivos  e prioriza-os de acordo com o grau de gravidade e em 

conformidade com o seu apetite para o risco. Com base nessa priorização seleciona as 

respostas de risco e monitora o seu desempenho obtendo assim uma visão da quantidade de 

riscos que assumiu; 

                                                             

13 Tradução livre do original: “providing thought leadership through the development of comprehensive frameworks 
and guidance on internal control, enterprise risk management, and fraud deterrence designed to improve 
organizational performance and oversight and to reduce the extent of fraud in organizations.” 
14 Tradução livre do original: “addresses the evolution of enterprise risk management and the need for organizations 
to improve their approach to managing risk to meet the demands of an evolving business environment” 
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 Análise e Revisão (Review and Revision): Analisando as práticas e capacidades da gestão do 

risco em contexto empresarial e o desempenho da organização em relação aos seus objetivos, 

uma organização pode determinar o quanto as capacidades e práticas da gestão do risco em 

contexto empresarial aumentaram o seu valor ao longo do tempo; 

 Informação, Comunicação e Divulgação (Information, Communication, and Reporting): A 

comunicação é um processo contínuo e iterativo de obtenção e partilha de informações por 

toda a organização. A gestão usa informações relevantes de fontes internas e externas para 

dar suporte à gestão do risco em contexto empresarial. A organização aproveita os sistemas 

de informação para capturar, processar e gerir dados e informações. Usando informações que 

se aplicam a todas as camadas e processos de negócio da organização, a organização divulga 

os relatórios sobre os riscos, cultura e desempenho. 

 

Figura 4 - Componentes da estrutura ERM – COSO 2017 [4] 

A Figura 4 demonstra ainda de que forma a integração da gestão do risco em contexto empresarial, 

através do desenvolvimento de estratégias, da formulação de objetivos de negócio e da implementação 

e desempenho, pode aumentar o valor da organização. 

 Cada componente é ainda composta por um conjunto de princípios. Estes princípios, ilustrados na 

Figura 5, representam as principais ações integrantes nas práticas da gestão do risco em contexto 

empresarial da organização. Embora esses princípios sejam universais e façam parte de qualquer 

iniciativa eficaz da gestão do risco em contexto empresarial, deverá ser a organização a definir, de 

acordo com o seu contexto, quais os que deve pôr em prática. 

 

Figura 5 - Princípios de cada componente da estrutura ERM – COSO 2017 [4] 
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3. Conceitos fundamentais da modelação de 

processos 

Nesta seção descreve-se os conceitos fundamentais relacionados o tema da case management e da 

linguagem de modelação que o suporta, a CMMN. De seguida descrevem-se os principais conceitos 

da linguagem de modelação DMN. 

 

3.1. Case Management Model and Notation (CMMN) 

As organizações usam a modelação de processos para descrever os processos de negócios a serem 

automatizados. Esta automatização é atingida através do planeamento da sequência correta das 

atividades que precisam de ser executadas para se atingir um objetivo do negócio, o que aumenta a 

eficiência dos processos [15]. 

 Mas nem todos os processos podem ser automatizados e como tal, para situações onde estes 

exigem mais flexibilidade, é necessária uma outra abordagem na construção do processo onde não se 

use o controlo de fluxo para descrever o processo, abordagem esta designada por case management. 

 A case management, definida por [16] como sendo uma prática para processos intensivos em 

conhecimento com uma pasta do processo como repositório central, enquanto o curso de ação para o 

cumprimento de objetivos é altamente incerto e a execução emerge gradualmente de acordo com a 

base de conhecimento disponível e conhecimento especializado15, foi desenvolvida para ajudar as 

organizações, tais como as agências governamentais, os bancos, grandes empresas jurídicas e 

seguradoras, a lidar com interações complexas entre clientes e serviços [17]16. Esta capacita os 

trabalhadores, fornecendo-lhes acesso a todas as informações sobre o processo e dando-lhes 

autonomia e controle sobre como um processo evolui [18]17.  

 Neste tipo de tecnologia de processos de negócio: 

 Define-se um conjunto de atividades não ordenadas que podem ser executadas por completo 

para resolver um problema de negócio;  

 As atividades ocorrem numa ordem imprevisível; 

 Os eventos determinam o processo. O processo resultante pode variar dependendo do 

evento atual. As atividades não estão ligadas umas às outras; 

 Documentos externos são parte fundamental do processo. 

 

                                                             

15 Tradução livre do original: “Case management is a practice for knowledge-intensive processes with a case folder 
as central repository, whereas the course of action for the fulfillment of goals is highly uncertain and the execution 
gradually emerges according to the available knowledge base and expertise of knowledge workers.” 
16 Tradução livre do original: “Case management as a practice was developed to help organizations such as 
government agencies, banks, big legal firms and insurance providers handle complex customer and service 
interaction.” 
17 Tradução livre do original: “is about empowering workers by providing them with access to all the information 
concerning the case and giving them discretion and control on how a case evolves. Case management it is not 
about the process, it is about the workers.” 
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 Com base nas características acima descritas considera-se como ponto central da case 

management os trabalhadores e não o processo [19]. 

 O OMG (Object Management Group) introduziu assim um novo meta-modelo (um modelo para 

definir modelos) e uma nova notação para modelar e expressar graficamente estes processos 

imprevisíveis, intensivos em conhecimento e fracamente estruturáveis [20], a CMMN [21].  

 Os termos usados na exploração deste tema foram traduzidos para português, pelo que na Tabela 

1 são apresentados os termos originais da notação CMMN, uma definição e o próprio termo traduzidos 

para português. 

 

Tabela 1 - Conceitos principais da notação CMMN 

Conceito 
original 

Definição traduzida do conceito original Conceito traduzido 

Case Procedimento que envolve ações tomadas em 
relação a um assunto de uma situação específica 
para alcançar um resultado desejado. 

Processo 

Case file Contém todos os dados e informações geradas 
durante a execução de uma instância do processo 

Pasta do processo 

Case file item Definem toda a informação e/ou referências para 
informação que são precisas para gerir o processo 

Item da pasta do processo 

Case plan Conjuntos de itens do plano do processo, que podem 
ser executados durante a execução de uma instância 
do processo 

Plano do processo 

Case plan items Elementos que compõem um plano do processo Itens do plano do processo 

Case plan model Modelo ou diagrama que descreve um processo Modelo do plano do processo 

Case worker Responsável por processar e resolver processos Executante do processo 

Decorators Indica certas características de um item do processo Decoradores 

Design-time 
phase 

Fase de modelação que inclui a definição das tarefas 
e das tarefas discricionárias 

Fase de desenho 

Discretionary task Tarefa que não faz parte do plano inicial de 
execução, mas que pode ser adicionada por um 
executante do processo durante a fase de execução 
de uma instância do processo 

Tarefa discricionária 

Entry criteria Condição que é necessária para que uma etapa, 
tarefa ou objetivo se execute 

Critério de entrada 

Event listener Representa um evento que pode ocorrer durante o 
decorrer de uma instância do processo 

Evento 

Exit criteria Condição que termina a execução de uma etapa, 
tarefa ou plano do processo 

Critério de saída 

Knowledge 
workers 

Pessoa cujo trabalho envolve manipulação e uso de 
informação 

Trabalhador do 
conhecimento 

Milestone Representa um objetivo a atingir, definido para 
avaliar o progresso de um processo. 

Objetivo 

Planning table Usada para indicar que uma etapa, um plano do 
processo ou tarefa humana contém tarefas 
discricionárias 

Tabela de planeamento 

Run-time phase Fase de execução do plano Fase de execução 

Stage Atividade composta que contém outros itens do 
plano do processo 

Etapa 

Task Atividade de um processo Tarefa 

 

Complementar ao BPMN, a CMMN, usando uma abordagem centrada no evento e no conceito de pasta 

do processo, alarga os horizontes do que pode ser modelado com BPMN trazendo uma nova 

flexibilidade aos cenários dos processos de negócio. Utiliza uma linguagem declarativa onde se tenta 

estabelecer o que se quer que aconteça, mas não como se quer que aconteça. 

 Um processo possui duas fases distintas, a fase de desenho e a fase de execução. 
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Figura 6 - Modelação da fase de desenho e planeamento da fase de execução [21] 

 

Através da Figura 6 é possível observar que durante a fase de desenho os analistas do negócio 

modelam os itens do plano do processo sendo estes de dois tipos: os itens do plano que fazem sempre 

parte do plano do processo e os itens discricionários que são modelados, mas não são adicionados 

logo ao plano de execução da instância do processo.  

 Durante a fase de execução os executantes do processo executam o plano executando os itens 

planeados e opcionalmente adicionam, em tempo corrente, os itens discricionários ao plano de 

execução da instância do processo. A fase de execução baseia-se na informação que vai ficando 

disponível para o processo em tempo corrente. O controlo do fluxo do processo é assim exercido pelos 

executantes do processo atribuindo-lhes uma maior responsabilidade no processo. 

 

A Figura 718 apresenta a representação gráfica dos principais elementos da notação CMMN. 

 

 

Figura 7 - Elementos básicos CMMN 

 

                                                             

18 Figura adaptada de Denis Gagné, BPMN-CMMN-DMN An intro to the triple crown of process improvement 
standards, https://pt.slideshare.net/dgagne/bpmncmmndmn-an-intro-to-the-triple-crown-of-process-improvement-
standards-denis-gagne (acedido dia 5 de Abril de 2018) 

https://pt.slideshare.net/dgagne/bpmncmmndmn-an-intro-to-the-triple-crown-of-process-improvement-standards-denis-gagne
https://pt.slideshare.net/dgagne/bpmncmmndmn-an-intro-to-the-triple-crown-of-process-improvement-standards-denis-gagne
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Pela complexidade associada à linguagem CMMN complementa-se a informação da Tabela 1 

relativamente aos elementos gráficos presentes na Figura 7: 

 Etapa. Pode ser vista como sendo um “episódio” do processo. Agrupa vários elementos da 

linguagem entre os quais tarefas, objetivos, itens da pasta do processo e eventos. 

 Tarefa. É uma unidade de trabalho. Podem-se dividir em cinco tipos de tarefa (Figura 819):  

tarefas humanas bloqueantes (executada por um trabalhador do processo e que fica bloqueada 

até que o trabalho associado à tarefa se complete), tarefas humanas não bloqueantes 

(executada por um trabalhador do processo e o trabalho associado à tarefa executa-se de 

imediato após a sua instanciação), process-task20 (usadas para invocar um processo de 

negócio), case-task2020 (usadas para invocar outro case) e tarefas de decisão (que invocam 

uma decisão). 

 Elemento discricionário (apenas para tarefas e etapas). Adicionados, opcionalmente e em 

tempo corrente, ao plano de execução da instância do processo pelo executante do processo. 

 Evento. Representa um evento que pode ocorrer durante uma instância do processo. 

Distinguem-se em dois tipos (Figura 919): eventos temporais (usados para capturar períodos 

predefinidos de tempo) e humanos (usados para capturar eventos gerados por um utilizador). 

 Item da pasta do processo. Dados ou estrutura de dados armazenados na pasta do processo. 

Podem representar todo o tipo de dados, incluindo um valor de uma base de dados, uma linha 

numa base de dados, um documento, uma folha de calculo, uma imagem, um vídeo, um 

diretório, uma pasta, etc. 

 Objetivo. Representa um objetivo a atingir, definido para avaliar o progresso de um processo. 

Não tem trabalho associado, mas a conclusão de um conjunto de tarefas ou disponibilidade de 

produtos-chave (informações na pasta do processo) normalmente leva à consecução de um 

objetivo [22]. 

 Critério. Permitem descrever quando uma tarefa, uma etapa ou um objetivo deve estar 

disponível para execução (critério de entrada) ou quando um processo (plano de processo), 

etapa ou tarefa deve terminar de forma anormal (critério de saída). Os critérios podem ser 

IfPart, significando que há uma expressão booleana que é parte dos critérios e deve ser 

avaliada como verdadeira para que os critérios sejam satisfeitos, ou OnPart que indica qual 

evento padrão pode satisfazer os critérios de entrada ou os critérios de saída. 

 Os elementos marcados como “E”, “C” e “A” representam que existe uma condição (“C”) 

produzida pelo evento (“E”) que desencadeia (critério de entrada) a atividade (“A”). 

 

                                                             

19 Figura adaptada das opções de modelação da ferramenta Camunda (https://camunda.com/) 
20 Optou-se por não se traduzir o termo original 

https://camunda.com/
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Figura 8 - Representação gráfica das tarefas (da esquerda para a direita): humana bloqueante, humana não 

bloqueante, case-task, process-task e de decisão 

 

 

Figura 9 - Representação gráfica dos eventos (da esquerda para a direita): evento temporal e evento humano 

 

Para representar certas dependências e associações entre elementos não discricionários do plano, o 

CMMN utiliza conectores. Estes conectores são ilustrados por uma linha com a sequência “traço-ponto-

ponto-traço”. A Figura 1019 ilustra um exemplo deste tipo de relação, onde a tarefa humana bloqueante 

“D” tem como critério de entrada o evento temporal “C” sendo esta dependência uma dependência 

entre elementos não discricionários do plano. 

 

 

Figura 10 - Relação entre elementos não discricionários do plano 

 

Já as dependências entre tarefas humanas e itens discricionários são representadas através de 

associações discricionárias, ilustradas através de uma linha a tracejado. A Figura 1119 exemplifica este 

tipo de dependência. A tarefa humana bloqueante “A” possui uma tabela de planeamento pois pode 

incluir a tarefa humana bloqueante discricionária “B”. 

 

 

Figura 11 - Relação entre uma tarefa humana e um item discricionário 
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De forma a representar comportamentos particulares de certos itens do plano do processo, o CMMN 

utiliza decoradores: 

 Decorador de conclusão automática21 ( ). Indica que uma etapa ou plano do processo se irá 

completar assim que todos os itens do plano do processo estejam completos. 

 Decorador de ativação manual22 ( ). Indica que uma etapa ou tarefa tem de ser iniciada 

manualmente depois do critério de entrada ser satisfeito. 

 Decorador de obrigatoriedade23 ( ). Indica que uma etapa, tarefa ou objetivo deve ser 

executado para que o elemento onde está inserido se possa completar. 

 Decorador de repetição24 ( ). Indica que uma etapa, tarefa ou objetivo podem ser repetidos 

várias vezes. 

 

Sendo a CMMN uma notação recente apresenta-se na Figura 12 um exemplo de um diagrama CMMN 

e respetiva descrição onde são modelados alguns dos conceitos acima: 

1. Este exemplo descreve um processo de Complaint; 

2. O comportamento total do processo, construído a partir de elementos da Tabela 1, alguns dos 

quais representados graficamente na Figura 7, é capturado pelo modelo do plano do processo; 

3. A tarefa manual bloqueante send letter depende do critério de entrada OnPart que é constituído 

pela informação contida no item da pasta do processo resolution e pela obtenção do objetivo 

Received (que é atingido sempre que o item da pasta do processo input é atualizado); 

4. A tarefa manual bloqueante send letter possui uma tabela de planeamento expandida pois pode 

incluir a process-task discricionária process discount; 

5. O objetivo Received possui decorador de repetição para se poder executar sempre que o item 

da pasta do processo input é atualizado; 

6. A case-task revert payment e o objetivo Exceed SLA são ativados por um evento humano e 

temporal, respetivamente; 

7. A tarefa-caso revert payment possui o decorador manual para apenas ser executada com o 

aval do executante do caso responsável pela tarefa mesmo que um dos seus critérios de 

entrada a ative; 

8. As duas etapas, Product complaints e Service complaints possuem cada uma um critério de 

entrada IfPart pois apenas se podem executar se se verificar o seu critério de entrada; 

9. O fragmento do plano Audit está colapsado e por isso não se veem as tarefas discricionárias 

que contém; 

10. A etapa discricionária Fraud investigation possui o decorador de conclusão automática pois a 

etapa completar-se-á assim que os seus itens do plano do processo terminem; 

11. O processo termina sempre que o item da pasta do processo cancel o determine. 

 

                                                             

21 Tradução livre do original: AutoComplete Decorator [21] 
22 Tradução livre do original: ManualActivation Decorator [21] 
23 Tradução livre do original: Required Decorator [21] 
24 Tradução livre do original: Repetition Decorator [21] 
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Figura 12 - Exemplo de um diagrama CMMN [18] 

 

3.2. Decision model and notation (DMN) 

As normas de modelação existentes abordam as tomadas de decisão de duas perspetivas diferentes: 

através de modelos de processos de negócio (definindo um conjunto de tarefas ou atividades onde 

ocorre a tomada de decisão) ou através dos modelos lógicos de decisão (definindo uma lógica 

específica, através de regras de negócios ou tabelas de decisão, usada para tomar decisões 

individuais). Contudo percebeu-se que a tomada de decisão tem uma estrutura interna que não era 

abordada por nenhumas das duas perspetivas. 

 Nesse sentido surgiu a DMN, uma norma publicada pelo OMG, que tem com o objetivo primário 

fornecer uma notação comum que é facilmente compreensível por todos os utilizadores de negócios, 

desde os analistas de negócios que precisam de criar requisitos de decisão inicial e modelos de decisão 

mais detalhados até os programadores técnicos responsáveis por automatizar as decisões nos 

processos e, finalmente, aos executivos que gerem e monitorizam essas decisões [23]25.  

 A notação DMN pode ser usada em conjunto com a notação BPMN e CMMN e, através de uma 

nova perspetiva, os Diagramas de Requisitos de Decisão (DRD), forma uma ponte entre os modelos 

de processo de negócio e modelos lógicos de decisão onde: 

 Os modelos de processos de negócio definem as tarefas dos processos de negócios nos 

quais a tomada de decisões é necessária; 

 Os Diagramas de Requisitos de Decisão definem as decisões a serem tomadas nessas 

tarefas, as suas inter-relações, e os seus requisitos para lógica de decisão; 

                                                             

25 Tradução livre do original: “a common notation that is readily understandable by all business users, from the 
business analysts needing to create initial decision requirements and then more detailed decision models, to the 
technical developers responsible for automating the decisions in processes, and finally, to the business people who 
will manage and monitor those decisions.” 
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 A lógica de decisão define as decisões necessárias com detalhes suficientes para permitir 

validação e / ou automação. 

 

A relação entre estes três aspetos de modelação pode ser observada pela Figura 13.  

Ao nível dos requisitos de decisão é definido o conceito de Grafo de Requisitos de Decisão (DRG), 

constituído por um conjunto de elementos e as regras de ligação entre eles, e a notação 

correspondente, os Diagramas de Requisitos de Decisão. 

 Ao nível da Lógica de Decisão é definida a linguagem FEEL (Friendly Enough Expression 

Language), uma sintaxe para expressar condições contra as quais os dados a considerar para a 

decisão devem ser avaliados. Define ainda a notação para a lógica de decisão, as boxed expressions, 

permitindo que componentes do nível lógico de decisão sejam desenhados graficamente e associados 

a elementos de um Diagrama de Requisitos de Decisão, relação essa ilustrada através da Figura 14. 

 

 

 

Figura 13 - Aspetos de modelação [23] 
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Notação DMN 

Nesta secção são resumidos os principais conceitos da notação DMN. 

 

 O nível dos requisitos de decisão consiste num DRG representado por um ou mais DRDs. Os 

elementos principais de um DGR, ilustrados na Figura 15, são: 

 Decisão (decision) é o ato de determinar, usando a lógica, um dado de saída (a opção 

escolhida) a partir de um número de dados de entrada, definindo como a saída é determinada 

a partir das entradas [23]26; 

 Conhecimento do negócio (business knowledge), denota uma função que encapsula o know-

how do negócio em forma de regras de negócio, modelos analíticos ou outros formalismos; 

 Dados de entrada (input data), a avaliar para uma ou mais decisões; 

 Fontes do conhecimento (knowledge sources), autoridades definidas para decisões ou 

modelos de conhecimento do negócio. Autoridades essas que podem ser especialistas de 

domínio responsáveis por definir ou manter as decisões e/ou os modelos de conhecimento 

do negócio, ou a origem dos documentos dos quais derivam os modelos de conhecimento 

de negócio. 

 

 

Figura 14 - Boxed expressions [23] 

                                                             

26 Tradução livre do original: “the act of determining an output value (the chosen option), from a number of input 
values, using logic defining how the output is determined from the inputs.” 
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Figura 15 - Elementos principais de um DGR [23] 

 

As dependências entre os elementos acima descritos expressam-se em requisitos de informação, 

conhecimento e de autoridade onde: 

 Um requisito de informação denota um dado de entrada ou de saída de uma decisão a serem 

usados como entrada de outra decisão; 

 Um requisito de conhecimento, denota a invocação de um modelo de conhecimento de 

negócio por parte da lógica de decisão de uma decisão; 

 Um requisito de autoridade, denota a dependência de um elemento de um DRG num outro 

elemento do DRG que atua como uma origem de orientação ou conhecimento. 

 

 O nível da Lógica de Decisão consiste em uma ou mais expressões de valor (Value Expressions) 

que especificam como um output é determinado a partir de um conjunto de inputs. As expressões de 

valor podem ser do tipo: 

 Expressão literal, que representa a lógica de decisão através de texto; 

 Tabelas de decisão (Figura 16), que é uma representação tabular da lógica de decisão. 

Através de determinadas regras, designadas como políticas de escolha (Hit Policy), mapeia 

valores de entrada em valores de saída; 

 Invocação, que é uma representação tabular de como a lógica de decisão representada por 

um modelo de conhecimento de negócios é invocada por uma decisão ou por outro modelo 

de conhecimento de negócios. 

Nota: Na especificação DMN, uma representação tabular é designada de boxed expressions. 
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Figura 16 - Modelo de conhecimento do negócio e tabela de decisão respetiva [23] 
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4. Análise preliminar: Modelação do processo 

genérico da gestão do risco 

Para modelar em linguagem CMMN o processo da gestão do risco da norma ISO31000 foi utilizada a 

ferramenta de modelação Enterprise Architect27.  

 Como referido anteriormente, a linguagem CMMN é relativamente recente pelo que ainda poucas 

ferramentas permitem modelar através desta linguagem. Apesar da versão mais recente do Enterprise 

Architect já permitir modelar em CMMN, esta ainda apresenta algumas limitações. A limitação que mais 

afeta a sintaxe da modelação é o fato de não possuir os conectores de dependências e associações 

entre elementos não discricionários do plano, apenas é possível utilizar as associações discricionárias. 

Como resultado, todos os diagramas CMMN ilustrados neste documento utilizam as associações 

discricionárias como sendo os conetores. 

 De forma a facilitar a leitura dos elementos presentes nos diagramas CMMN, estabeleceu-se um 

formato de identificação. Este formato de identificação é composto por um identificador-base, que 

representa o elemento da linguagem CMMN, tal como ilustrado na Tabela 2, seguido da numeração do 

elemento.  

 

Tabela 2 - Formato de identificação dos elementos CMMN 

Identificador-base Elemento CMMN 

S Etapa 

T Tarefa 

F Item da pasta do processo 

M Objetivo 

E Evento  

 

O resultado final da modelação em CMMN do processo genérico da gestão do risco definido na norma 

ISO31000 emerge de uma análise cuidadosa da descrição do mesmo presente em [1]. Cada requisito 

do processo foi analisado para extrair os principais fatores a serem cobertos. 

 A Figura 17 ilustra o modelo CMMN do processo. O modelo é acompanhado por descrições textuais 

e em formato tabela de secções do processo. 

 

Uma das desvantagens do CMMN é não oferecer uma representação visual para os papéis associados 

a cada etapa ou tarefa [24]. Como tal, optou-se por colori-los de acordo com o executante do processo 

com o qual está associado. Verde é usado para representar a gestão de topo, azul para o dono do 

risco, amarelo para o dono do controlo e laranja para o Chief Risk Officer (CRO). 

 A etapa S01 (Tabela 3) contém quatro tarefas manuais bloqueantes, pois todas devem aguardar 

até que o executante do processo associado a elas conclua a tarefa. De acordo com [1], os critérios 

de risco “são dinâmicos e deverão ser continuamente revistos e, se necessário, modificados.”, o que 

                                                             

27 https://sparxsystems.com/ 
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significa que T04 não é uma tarefa obrigatória (tarefa discricionária) e, como resultado, a etapa deve 

conter uma tabela de planeamento. Todas as informações criadas e usadas durante esta etapa são 

mantidas no item da pasta do processo F01 e, cada vez que são modificadas, o objetivo M01 é 

alcançado (objetivo com decorador de repetição). Como a gestão de topo é responsável pela etapa, 

esta é acionada por um critério de entrada IfPart, que é uma condição definida pela gestão de topo. 

Também é acionada pelo resultado de T13 (critério de entrada OnPart associado a T13). A etapa tem 

o decorador de repetição de modo a que se possa repetir várias vezes (cada vez que um dos critérios 

de entrada é ativado) e o decorador de ativação manual, permitindo que a gestão de topo decida se 

deve iniciar a etapa mesmo quando algum dos critérios de entrada seja verdadeiro. 

 

 

Figura 17 - ISO31000: Visão genérica do modelo do processo 



28 
 

Tabela 3 - ISO31000: Descrição da etapa “S01 – Âmbito, contexto e critérios” 

 

 

A etapa S02 (Tabela 4) contém três tarefas humanas bloqueantes, cada uma com o decorador de 

repetição, para que elas também possam repetir sempre que algum dos seus critérios de entrada seja 

satisfeito. Todas as informações criadas e usadas durante esta etapa são também mantidas no item 

da pasta do processo F01 e, cada vez que são modificadas, o objetivo M02 é alcançado. O executante 

do processo responsável por S02 é o dono do risco, e como tal, a etapa contém um critério de entrada 

IfPart que é definido pelo dono do risco. 

 

Tabela 4 - ISO31000: Descrição da etapa “S02 – Apreciação do risco” 

Etapa  “S02 – Apreciação do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 IfPart: Condição definida pelo Dono no risco 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas  “T06 - Identificar o risco” 

 “T07 - Analisar o risco” 

 “T08 - Avaliar o risco” 

Itens da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M02 – Apreciação atualizada no Registo do risco” - este objetivo é atingido 
quando o item da pasta do processo é modificado 

Decoradores  O objetivo “M02” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 

 

Etapa  “S01 – Âmbito, contexto e critérios” 

Executante do 
processo 

 Gestão de topo 

Critérios de 
entrada 

 IfPart: Condição definida pela Gestão de topo 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T13 – Monitorizar e rever” 

Tabela de 
planeamento 

 SIM. Por conter elementos discricionários 

Tarefas  Tarefa manual bloqueante “T01 - Definir do âmbito das atividades da gestão 
do risco” 

 Tarefa manual bloqueante “T02 - Estabelecer contexto interno e externo do 
processo da gestão do risco” 

 Tarefa manual bloqueante “T03 - Definir os critérios do risco” 

 Tarefa discricionária manual bloqueante “T04 - Rever os critérios do risco” 

Itens da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M01 – Registo do risco definido” – este objetivo é atingido quando o item 
da pasta do processo é modificado 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 De ativação manual. Necessário para dar à Gestão de topo autoridade para 
decidir se deve ou não iniciar a etapa mesmo que algum dos seus critérios 
de entrada se verifique. 

o Exemplo: A Gestão de topo pode considerar que o resultado da 
monitorização e revisão do processo não justifica uma nova 
execução da etapa. 

 

 O objetivo “M01” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 
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T06 (Tabela 5) tem um critério de entrada IfPart definido pelo dono do risco (possivelmente a definição 

da condição de que T06 seja a primeira tarefa da etapa). O segundo critério de entrada associado a 

T06, OnPart, é acionado pela tarefa T13, pois uma monitorização e revisão do processo pode identificar 

novos riscos. Sendo o dono do risco o responsável por T06, o decorador de ativação manual associado 

à tarefa dá ao dono do risco a capacidade de decidir se deve iniciar a tarefa mesmo que qualquer um 

dos critérios de entrada seja verdadeiro. 

 

Tabela 5 - ISO31000: Descrição da tarefa “T06 – Identificar o risco” 

Tarefa  “T06 – Identificar o risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T13 – Monitorizar e rever” 

 IfPart: Definida pelo Dono do risco 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

----- 

Objetivo ----- 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 De ativação manual. Necessário para dar ao Dono do risco autoridade para 
decidir se deve ou não iniciar a etapa mesmo que algum dos seus critérios 
de entrada se verifique. 

o Exemplo: O Dono do risco pode considerar que o resultado da 
monitorização e revisão do processo não justifica uma nova 
execução da etapa. 

 

Como T08 só se pode executar com a conclusão da tarefa T07 e T07 só se pode executar com a 

conclusão da tarefa T06, tanto T07 (Tabela 6) como T08 (Tabela 7) têm como critério de entrada OnPart 

as tarefas T06 e T07, respetivamente. 

 

Tabela 6 - ISO31000: Descrição da tarefa “T07 – Analisar o risco” 

Tarefa  “T07 – Analisar o risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T06– Identificar o risco” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

----- 

Objetivo ----- 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

A etapa S03 (Tabela 8) contém quatro tarefas humanas bloqueantes e todas as informações criadas e 

usadas durante a etapa são também mantidas no item da pasta do processo F01, sendo o objetivo M03 

alcançado sempre que F01 é modificado durante S03. A etapa depende da conclusão da tarefa T08, e 

como tal tem um critério de entrada OnPart vindo de T08. O critério de entrada IfPart é uma condição 

definida pelo executante do processo atribuído à etapa, o dono do controlo. 
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 S04 (Tabela 9) é acionado por dois eventos (critérios de entrada OnPart) e pode ser repetido sempre 

que algum dos eventos ocorrer (decorador de repetição). Contém um objetivo, M04, que é obtido 

sempre que a etapa modifica o item da pasta do processo F02. 

 

Tabela 7 - ISO31000: Descrição da tarefa “T08 – Avaliar o risco” 

Tarefa  “T08 – Avaliar o risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T07– Analisar o risco” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

----- 

Objetivo ----- 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

Tabela 8 - ISO31000: Descrição da etapa “S03 – Tratamento do risco” 

Etapa  “S03 – Tratamento do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do controlo 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T08– Avaliação do risco” 

 IfPart: Definida pelo Dono do controlo 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas  Tarefa manual bloqueante “T09 - Formular e selecionar as opções de 
tratamento do risco” 

 Tarefa manual bloqueante “T10 - Planear o tratamento” 

 Tarefa manual bloqueante “T11 - Implementar o tratamento” 

 Tarefa manual bloqueante “T12 - Avaliar eficácia do tratamento” 

Item da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M03 – Tratamento atualizado no Registo do risco” - este objetivo é atingido 
quando o item da pasta do processo é modificado 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

Tabela 9 - ISO31000: Descrição da etapa “S04 – Reporte” 

Etapa  “S04 – Reporte” 

Executante do 
processo 

 CRO 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pelo evento temporal “E01 – Reporte programado” 

 OnPart: Ativado pelo evento de utilizador “E02 – Reporte ad hoc” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

 “F02 - Relatório do risco” 

Objetivo  “M04 - Relatório do risco produzido” - este objetivo é atingido quando o item 
da pasta do processo é modificado 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

 O objetivo “M04” possui o decorador de repetição para que possam ser 
alcançados sempre que o item da pasta do processo “F02” seja modificado 
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A tarefa humana bloqueante T13 (Tabela 10) é ativada por dois critérios de entrada de OnPart (eventos 

E03 e E04) e também pode ser repetida várias vezes (decorador de repetição). 

 

Tabela 10 - ISO31000: Descrição da tarefa “T13 – Monitorizar e rever” 

Tarefa  “T13 – Monitorizar e rever” 

Executante do 
processo 

 Gestão de topo 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pelo evento temporal “E03 - Monitorização e revisão 
programada” 

 OnPart: Ativado pelo evento de utilizador “E04 - Mudança de contexto” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

----- 

Objetivo ----- 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 
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5. Análise e solução do problema: modelação do 

processo da gestão do risco da INCM 

Nesta secção é traçada a estrutura da ERM [25] que está neste momento definida na INCM. 

Apresentam-se de seguida os diagramas resultantes da modelação em CMMN do processo da gestão 

do risco definido na INCM.  

 Toda a documentação relativa a esta estrutura de ERM foi fornecida pelo CRO da INCM. Cada fase 

do processo foi analisada de forma a serem extraídos os principais fatores a serem considerados. 

Quando necessário, entrevistas com o CRO ajudaram a entender os detalhes. 

 

5.1. Estrutura da ERM da INCM 

A INCM, focada na prevenção e proteção dos seus ativos, assume a ERM como parte integrante da 

gestão com o propósito de promover uma cultura onde são privilegiadas medidas preventivas para 

assegurar o cumprimento dos objetivos. 

 Nesse sentido, a INCM estabelece uma estrutura da ERM, apresentada na Figura 18, onde define 

os elementos para conceber, implementar, monitorizar, rever e melhorar continuamente a gestão do 

risco na organização.  

 Em termos funcionais a estratégia a seguir na ERM é definida pelo Conselho de Administração 

sendo este apoiado pelo Comité de Gestão dos Riscos Corporativos (CGRC). Definida a estratégia 

cabe ao CRO a definição da estrutura da ERM, tendo esta de ser aprovada e acompanhada pelo CGRC. 

O processo definido na estrutura da ERM é avaliado pela Auditoria Interna, o que inclui a correta 

identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos. Os Gestores de Processo do Sistema 

Integrado de Gestão (SIG), auxiliados pelos Monitores do SIG, acompanham a Auditoria Interna na 

identificação, análise e avaliação dos riscos, ficando os Gestores de Processo do SIG encarregues 

ainda de garantir que, caso hajam alterações ao processo, estas são refletidas e comunicadas na 

avaliação dos riscos. O Dono do Risco tem a responsabilidade de monitorizar possíveis alterações aos 

riscos e avaliar a eficácia dos controlos aplicados aos riscos.  

 

Atualmente os riscos identificados no processo de ERM definido na INCM estão divididos em duas 

categorias: os riscos estratégicos (no âmbito da Governação e do Modelo de Negócio) e os riscos 

operacionais (no âmbito do Processo e dos Recursos Humanos). A divisão dos mesmos em 

subcategorias pode ser observada através da Figura 19. 
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Figura 18 - Estrutura da ERM definida na INCM, [25] 

 

 

Figura 19 - Categorias da Gestão dos Riscos Corporativos [25] 
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O processo descrito na estrutura de ERM da INCM, ilustrado na Figura 20, está alinhado com os 

conceitos da norma ISO 31000:2018 e da estrutura de referência COSO ERM 2017.  

 Na atividade de “Âmbito, Contexto e Critério” é definido o âmbito das atividades de gestão do risco, 

pois podendo o processo da gestão do risco ser aplicado a diferentes níveis (tais como estratégicos, 

operacionais, a atividades, processos e ativos) é importante uma clara definição do contexto, dos 

objetivos relevantes a serem considerados e do seu alinhamento com os objetivos da INCM.  

 Na atividade “Identificação do Risco” identificam-se os elementos que o compõem o risco (evento, 

consequência, fonte de risco), estando esta atividade a cargo do dono do risco. 

 Na “Análise do Risco” o dono do risco, identificado na atividade anterior, mede os riscos 

anteriormente identificados de acordo com as métricas [25]: 

 Probabilidade, que é a possibilidade de o evento ocorrer; 

 Impacto, métrica de resultado se o evento ocorrer28; 

 Nível do Risco, magnitude do risco expressa em termos da combinação de impactos e 

respetivas probabilidades. 

 

Na “Avaliação do Risco” os riscos são caraterizados de acordo com o mapa de categorias definido na 

Figura 19 e o dono do risco determina se o risco é aceitável ou tolerável consoante os critérios de risco 

estabelecidos, sendo depois selecionados os controlos para os riscos avaliados como não aceitáveis. 

 Na fase de “Tratamento do Risco”, que está a cargo do dono do tratamento, planeiam-se e 

implementam-se os controlos selecionados. Depois da implementação dos controlos, o processo 

retorna à fase de “Avaliação do risco” para que o dono do risco calcule o risco residual, que consiste 

em estimar o nível do risco após a implementação dos controlos. 

 Estimado o risco residual, o dono do tratamento avalia a qualidade dos controlos e caso seja 

necessário, derivado ao nível de risco residual ou pela fraca qualidade dos controlos, selecionam-se e 

implementam-se novos controlos. 

 A “Monitorização e Revisão” da ERM envolve a verificação, periódica ou idealmente contínua da 

informação de risco com a finalidade de assegurar e melhorar a qualidade e eficácia do desenho, 

implementação e resultados do processo. 

 Para garantir o “Registo e Reporte” e uma “Comunicação e Consulta” eficaz, a INCM prevê a 

produção de três tipos de Relatórios do risco (Relatórios de Risco Corporativo, Relatórios de Risco 

Especializado e Relatórios de Mitigação de Risco) com o intuito de “garantir que as partes interessadas 

entendem e conseguem utilizar a informação de risco” [25]. Os Relatórios do risco são produzidos com 

base na informação registada no “Registo de Risco Corporativo”, informação essa que deve estar 

permanentemente acessível a atualizada. 

                                                             

28 ISO31000:2009 utiliza o termo ‘consequência’ para a descrição qualitativa ou quantitativa do resultado do evento. 
No entanto a utilização do mesmo termo para descrição e métrica é potencialmente confuso, portanto adota-se o 
termo ‘impacto’ de outras referências de risco tais como a COSO ERM [25]. 
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Figura 20 - Processo de ERM da estrutura da INCM [25] 

 

5.2. Modelação CMMN do processo da gestão do risco da INCM 

Os elementos CMMN presentes modelos apresentados nesta seção seguem o formato de identificação 

definido na seção 4. 

 Apresenta-se de início a visão do processo completo (Figura 21), detalhando-se em seguida, na 

forma de descrição textual e formato de tabela, secções do processo acompanhadas quando 

necessário da figura correspondente. 

  

 Em concordância com o modelo do processo da ISO 31000, como a CMMN não oferece uma 

representação visual para as funções associadas a cada etapa ou tarefa, optou-se por colori-las de 

acordo com a função à qual está associada. Verde é usado para representar o CGRC, azul para o dono 

do risco, amarelo para o dono do controlo e laranja para o CRO. 

 Como pode ser visto na Figura 22, a etapa S01 (Tabela 11) pode executar um conjunto diferente de 

tarefas para cada instância do processo, como tal as quatro tarefas associadas a esta etapa são 

discricionárias, e a etapa contém uma tabela de planeamento. Todas as informações criadas e usadas 

durante a etapa são mantidas no item da pasta do processo F01 e, a cada vez que são modificadas, o 

objetivo M01 é alcançado (objetivo com o decorador de repetição). Sendo o CGRC responsável por 

esta etapa, esta é desencadeada por um critério de entrada IfPart, que é uma condição definida pelo 

CGRC. É também acionada por T13 (critério de entrada do OnPart associado a T13). A etapa contém 

também o decorador de repetição, de modo que possa ser repetida sempre que um dos seus critérios 

de entrada a ativar, e o decorador de ativação manual, que dá ao CGRC a capacidade de decidir se 

deve iniciar a etapa mesmo se qualquer um dos critérios de entrada seja verdadeiro. 
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Figura 21 - INCM: Visão genérica do modelo do processo 

 

Sendo o caso de estudo um caso específico e não genérico, o trabalho associado à etapa S02 

(representado na Figura 21 e descrita pela Tabela 12) foi mais detalhado na estrutura do caso de 

estudo do que na do modelo genérico da ISO 31000, portanto, S02 contém três etapas em vez de 

três tarefas. 
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Tabela 11 - INCM: Descrição da etapa “S01 – Âmbito, contexto e critérios” 

 

 

Figura 22 - INCM: Representação gráfica da etapa "S01 - Âmbito, contexto e critérios" 

 

 

Etapa  “S01 – Âmbito, contexto e critérios” 

Executante do 
processo 

 CGRC 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T13 – Monitorizar e rever” 

 IfPart: Definida pelo CGRC 

Tabela de 
planeamento 

 SIM. Por conter elementos discricionários 

Tarefas  Tarefa discricionária manual bloqueante “T01.1+T02.1 - Identificar objetivos 
estratégicos e operacionais” 

 Tarefa discricionária manual bloqueante “T01.2+T02.2 - Identificar os ativos” 

 Tarefa discricionária manual bloqueante “T01.3+T02.3 - Identificar 
processos e atividades” 

 Tarefa discricionária manual bloqueante “T03 + T04” - Gerir estrutura do 
risco” 

Item da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M01 – Registo do risco definido” – este objetivo é atingido quando o item 
da pasta do processo é modificado 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 De ativação manual. Necessário para dar ao CGRC autoridade para decidir 
se deve ou não iniciar a etapa mesmo que algum dos seus critérios de 
entrada se verifique. 

o Exemplo: O CGRC pode considerar que o resultado da 
monitorização e revisão do processo não justifica uma nova 
execução da etapa. 

 

 O objetivo “M01” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 
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Tabela 12 - INCM: Descrição da etapa "S02 - Apreciação do risco" 

Etapa  “S02 – Apreciação do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

----- 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Etapas  “S001 - Identificação do risco” 

 “S002 - Análise do risco” 

 “S003 - Avaliação do risco” 

Item da pasta 
do processo 

----- 

Objetivo ----- 

Decoradores ----- 

 

A etapa S001 (Figura 23 e Tabela 13) executa duas tarefas humanas bloqueantes e modifica F01, cada 

vez que atinge o objetivo M02.1. Quando novos riscos são comunicados ou quando T13 origina novos 

riscos, a etapa é acionada (dois critérios de entrada OnPart). O dono do risco pode decidir se algum 

dos critérios de entrada é suficiente para iniciar a etapa. 

 

Tabela 13 - INCM: Descrição da etapa "S001 - Identificação do risco" 

Etapa  “S001 – Identificação do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da tarefa “T13 – Monitorizar e rever” 

 OnPart: Ativado pelo evento humano “E001 - Risco é comunicado” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas  Tarefa manual bloqueante “T06.1 - Identificar as componentes do risco” 

 Tarefa manual bloqueante “T06.2 - Identificar o dono do risco” 

Item da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M02.1 - Identificação atualizada no Registo do risco” 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 De ativação manual. Necessário para dar ao Dono do risco autoridade para 
decidir se deve ou não iniciar a etapa mesmo que algum dos seus critérios 
de entrada se verifique. 

o Exemplo: O Dono do risco pode considerar que o resultado da 
monitorização e revisão do processo não justifica uma nova 
execução da etapa. 

 

 O objetivo “M02.1” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 

 

A etapa S002 (Figura 24 e Tabela 14) tem uma tarefa de decisão onde é calculado o nível do risco de 

acordo com as métricas definidas no caso de estudo e modifica F01, atingindo o objetivo M02.2. Ela é 

acionada pelo evento E002 e pela conclusão de S001 (dois critérios de entrada OnPart). 
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Figura 23 - INCM: Representação gráfica da etapa "S001 - Identificação do risco" 
 

Tabela 14 - INCM: Descrição da etapa "S002 - Análise do risco" 

Etapa  “S002 – Análise do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da etapa “S001 – Identificação do risco” 

 OnPart: Ativado pelo evento humano “E002 - Alteração no nível de risco” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas  Tarefa de decisão “T07 – Analisar o risco” 

Item da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M02.2 - Análise atualizada no Registo do risco” 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

 O objetivo “M02.2” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 

 

A etapa S003 (Figura 25 e Tabela 15 ) executa quatro tarefas humanas bloqueantes e modifica o F01, 

estando o progresso desta etapa associado ao objetivo M02.3. É acionada por três critérios de entrada 

OnPart, o evento E003 e as etapas S002 e S03. O dono do risco, mais uma vez, pode decidir se algum 

dos critérios de entrada é suficiente para iniciar a etapa (decorador de ativação manual). 
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Figura 24 - INCM: Representação gráfica da etapa "S002 - Análise do risco" 
 

Tabela 15 - INCM: Descrição da etapa "S003 - Avaliação do risco" 

Etapa  “S003 – Avaliação do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do risco 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da etapa “S002 – Análise do risco” 

 OnPart: Ativado pelo evento humano “E003 - Perda de eficácia do controlo” 

 OnPart: Ativado pela conclusão da etapa “S03 – Tratamento do risco” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas  Tarefa manual bloqueante “T001 - Categorizar os riscos” 

 Tarefa manual bloqueante “T08.1 - Selecionar riscos aceitáveis/toleráveis” 

 Tarefa manual bloqueante “T08.2 - Calcular o risco residual” 

 Tarefa manual bloqueante “T09 - Selecionar os controlos - riscos não 
aceitáveis” 

Item da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M02.3 - Avaliação atualizada no Registo do risco” 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 De ativação manual. Necessário para dar ao Dono do risco autoridade para 
decidir se deve ou não iniciar a etapa mesmo que algum dos seus critérios 
de entrada se verifique. 

o Exemplo: O Dono do risco pode considerar que os controlos 
aplicados são suficientes para controlar o risco e que não se 
justifica uma nova execução da etapa de avaliação dos riscos 

 

 O objetivo “M02.3” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 
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Figura 25 - INCM: Representação gráfica da etapa "S003 - Avaliação do risco” 

 

Como pode ser visto na Figura 26, a etapa S03 (Tabela 16) executa três tarefas humanas bloqueantes 

e todas as informações criadas e usadas durante essa etapa também são mantidas no item pasta do 

processo F01, sendo o objetivo M03 alcançado toda vez que F01 é modificado durante S03. 

Dependendo do resultado de S003 possui um critério de entrada OnPart associado a S003. Contém 

um segundo critério de entrada OnPart, o evento E004. 

 

Tabela 16 - INCM: Descrição da etapa "S03 - Tratamento do risco" 

Etapa  “S03 – Tratamento do risco” 

Executante do 
processo 

 Dono do controlo 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pela conclusão da etapa “S003 – Avaliação do risco” 

 OnPart: Ativado pelo evento humano “E004 - Alteração do âmbito, custo ou 
prazos do tratamento” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas  Tarefa manual bloqueante “T10 - Planear os controlos” 

 Tarefa manual bloqueante “T11 - Implementar os controlos” 

 Tarefa manual bloqueante “T12 - Verificar a qualidade dos controlos” 

Item da pasta 
do processo 

 “F01 – Registo do risco” 

Objetivo  “M03 - Registo de risco atualizado - fase do tratamento” 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

 O objetivo “M03” possui o decorador de repetição para que possa ser 
alcançado sempre que o item da pasta do processo seja modificado 
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Figura 26 - INCM: Representação gráfica da etapa "S03 - Tratamento do risco" 
 

A etapa S04 (Tabela 17) é ativada por um dos seus três eventos E01, E02 e E005 (critérios de entrada 

OnPart) e pode ser repetida sempre que algum dos eventos ocorrer (decorador de repetição). Durante 

a etapa podem ser produzidos três itens da pasta do processo diferentes (F02.1, F02.2 e F02.3), todos 

eles associados a um objetivo diferente (M04.1, M04.2 e M04.3). 

 

Tabela 17 - INCM: Descrição da etapa "S04 - Reporte" 

Etapa  “S04 – Reporte” 

Executante do 
processo 

 CRO 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pelo evento temporal “E01 – Reporte anual” 

 OnPart: Ativado pelo evento de utilizador “E02 – Reporte ad hoc” 

 OnPart: Ativado pelo evento de utilizador “E005 – Alterações no risco” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

 “F02.1 - Relatório de risco corporativo” 

 “F02.2 - Relatório de risco especializado” 

 "F02.3 - Relatório de mitigação de riscos” 

Objetivo  “M04.1 - Relatório de risco corporativo produzido” 

 “M04.2 - Relatório de risco especializado produzido” 

 “M04.3 - Relatório de mitigação de riscos produzido” 
Cada objetivo está associado a um item da pasta do processo diferente  

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 

 

 Cada um dos objetivos da etapa possui o decorador de repetição para que 
possam ser alcançados sempre que o item da pasta do processo 
correspondente seja modificado 
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A tarefa humana bloqueante T13 (Tabela 18) é acionada por dois critérios de entrada OnPart (eventos 

E03 e E04) e pode ser repetida sempre que um dos eventos ocorrer (decorador de repetição). 

 

Tabela 18 - INCM: Descrição da etapa "T13 - Monitorizar e rever" 

Tarefa:  “T13 – Monitorizar e rever” 

A cargo de:  CGRC 

Critérios de 
entrada 

 OnPart: Ativado pelo evento temporal “E03 - Monitorização e revisão 
programada” 

 OnPart: Ativado pelo evento de utilizador “E04 - Mudança de contexto” 

Tabela de 
planeamento 

----- 

Tarefas ----- 

Item da pasta 
do processo 

----- 

Objetivo ----- 

Decoradores  De repetição. Necessário para a etapa se poder executar mais do que uma 
vez (quando algum dos critérios de entrada se verificar) 
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6. Modelação da aplicação da gestão dos riscos 

Nesta seção são apresentados os modelos em UML do modelo de domínio e dos casos de uso que 

servirão de ponto de partida para a construção da aplicação da gestão dos riscos em metodologia 

Outsystems. 

 

6.1. Modelo de domínio da aplicação  

A análise e recolha de informação da estrutura de ERM da INCM permitiu a construção de um modelo 

de domínio. O resultado desse trabalho está ilustrado na Figura 27. 

 Apesar de estar em sintonia com o processo da gestão do risco descrito em [1], as estruturas de 

ERM diferem de organização para organização adequando-se ao seu contexto pelo que algumas das 

associações, classes e respetivos atributos e escalas resultam do contexto em que a INCM se insere 

e que estão definidas em [25]. 

 Descrevendo o modelo de domínio, temos como principais conceitos as classes de “Âmbito” e 

“Risco”. O âmbito refere-se ao propósito da gestão do risco, que pode ser mais do que um. No caso da 

INCM, o âmbito mais lato é o do risco corporativo, englobando-se ainda âmbitos mais especializado 

como por exemplo os âmbitos da segurança de informação (certificação ISO27001 [26]), gestão da 

qualidade (certificação ISO9001), gestão ambiental (certificação ISO14001 [27]) e da produção gráfica 

de segurança (certificação ISO14298 [28]), etc.  

 Um risco pode ser classificado como uma “Ameaça” ou uma “Oportunidade” de acordo com os 

efeitos das consequências. Caso os efeitos sejam negativos o risco constitui uma ameaça. Caso sejam 

positivos o risco é considerado uma oportunidade. 

 A classe “Risco” contém ainda um atributo, o estado do risco, que indica em que fase do seu ciclo 

de vida se encontra, e a operação nível do risco, definida na Tabela 19. Deriva de duas classes, a 

“Condição do risco”, que é composta pela operação probabilidade de perda derivada, definida na 

Tabela 19, e o “Impacto”, que contém os atributos impacto positivo e impacto negativo.  

 A classe “Controlo” caracteriza-se pelos atributos qualidade, monitorização e avaliação e pela 

operação eficácia dos controlos, definida também na Tabela 19. Possui duas especializações, os 

“Controlos de mitigação e recuperação” e os “Controlos de prevenção”. Os “Controlos de mitigação e 

recuperação” atuam sobre os impactos (classe “Impacto”) e os “Controlos de prevenção” atuam sobre 

as condições do risco (classe “Condição do risco”).  

 Por depender da probabilidade do “Evento” e das “Causas” associadas ao evento, a classe 

“Condição de risco” é uma classe-associação. Também a classe “Impacto” é uma classe-associação, 

que depende da probabilidade do “Evento” e das “Consequências” associadas ao evento. 

 As consequências associadas a eventos podem afetar os ativos da organização. A classe “Ativos” 

possui os atributos: nome, id, categoria, descrição, localização, dono, redundância, nível e 

observações. Especializa-se em “Processos” ou “Objetivos” e pode associar-se a outros ativos. 
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Tabela 19 - Operações das classes do modelo de domínio 

Operação Parâmetro(s) - Classe Tipo de retorno 

Nível do risco  Impacto Máximo – Impacto 

 Probabilidade de perda 
derivada – Condição do risco 

nível do risco 

Probabilidade de perda derivada  Probabilidade do evento – 
Evento 

 Eficácia do controlo – Controlo 
de prevenção 

probabilidade de perda derivada 

Eficácia do controlo  Qualidade – Controlo 

 Monitorização – Controlo 

 Avaliação – Controlo 

eficácia do controlo 

 

 

Figura 27 - Modelo de domínio da estrutura de ERM da INCM 
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6.2. Casos de uso da aplicação 

A presente secção descreve os principais casos de uso que afetam as classes presentes no modelo 

de domínio da aplicação. A Figura 28 ilustra os casos de uso (UC29) identificados seguindo-se a 

descrição em formato textual e em tabela de cada um dos casos de uso identificados. 

 

 

Figura 28 - Casos de uso do sistema 

 

Pela análise da Figura 28 identificam-se seis casos de usos distintos. Todos eles utilizam e/ou alteram 

classes presentes no modelo de domínio (Figura 27).  

 

 Cada um dos casos de uso identificados foi detalhado em formato tabela de modo a descrever os 

seus atributos: 

 Caso de uso. Apresenta o nome do caso de uso de acordo com a Figura 28; 

 Participante(s). Define os atores que fazem parte do caso de uso; 

                                                             

29 Tradução do acrónimo UC – Use Case 
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 Pré-condições. Define o conjunto de condições necessárias para que o caso de uso se possa 

concretizar; 

 Pós-condições. Define o conjunto de condições que terão de ocorrer para que o caso de uso 

termine, nomeadamente que artefactos foram produzidos e/ou modificados e que classes do 

modelo de domínio fizeram parte do caso de uso; 

 Cenário principal. Descrevem com maior detalhe o conjunto de ações que fazem parte do caso 

de uso. 

 

Tabela 20 - Descrição do caso de uso UC01 

Caso de uso: Definir o âmbito 

Participante(s): CGRC 

Pré-condições:  

Pós-condições: Registo do risco atualizado com o âmbito das atividades 
da gestão do risco 

Cenário Principal: 
1. CGRC define o âmbito das atividades da gestão do risco 
2. CGRC define os contextos interno e externo das atividades da 

organização 
3. CGRC determina os critérios do risco que pretende seguir 

durante a sua operacionalização 
4. CGRC regista o âmbito no Registo do risco 

 

O caso de uso UC1, detalhado pela Tabela 20, descreve a fase do processo onde o CGRC define o 

âmbito das atividades do risco da organização, o que inclui ainda a definição dos contextos interno e 

externo e dos critérios do risco a serem tidos em conta.  

 Depois de definido o âmbito este é registado na pasta do processo designada Registo do risco. 

 Para a concretização deste caso de uso é feito o acesso e registo à informação associada à classe 

do modelo de domínio “Âmbito”. 

 

Tabela 21 - Descrição do caso de uso UC02 

Caso de uso: Caracterizar o risco 

Participante(s): Dono do risco 

Pré-condições: Novo(s) risco(s) comunicado(s) 

Pós-condições: Registo do risco atualizado com os eventos, 
consequências, causas e controlos existentes (de prevenção e de 
mitigação e recuperação) 

Cenário Principal: 
1. Novo risco é comunicado 
2. Dono do risco caracteriza o risco (os eventos, consequências, 

causas e controlos existentes) 
3. Dono do risco regista características do risco no Registo do risco 

 

O caso de uso UC2, detalhado pela Tabela 21, descreve a fase do processo onde o Dono do risco 

caracteriza o(s) novo(s) risco(s) que foram comunicados. 

 Na caracterização dos novos riscos são identificados os eventos, consequências, causas e controlos 

existentes que lhe estão associados. Depois de definido o risco este é registado na pasta do processo 

Registo do risco. 

 A caraterização do risco inerente ao caso de uso UC02 prevê o acesso e alteração de informação 

do modelo de domínio associada às classes “Controlo”, “Causa”, “Evento”, “Consequência”, “Ativos”, 
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“Risco”, “Ameaça” ou “Oportunidade” e “Controlo de mitigação e recuperação” ou “Controlo de 

prevenção”. 

 

Tabela 22 - Descrição do caso de uso UC03 

Caso de uso: Definir nível do risco 

Participante(s): Dono do risco 

Pré-condições: Conclusão do caso de uso UC02 

Pós-condições: Probabilidade de perda derivada, impacto máximo e 
nível do risco registados no Registo do risco 

Cenário Principal: 
1. Inclui UC01 
2. Dono do risco calcula probabilidade de perda derivada 
3. Dono do risco calcula impacto máximo 
4. Dono do risco calcula nível do risco 
5. Dono do risco regista resultados no Registo do risco 

 

O caso de uso UC3, detalhado pela Tabela 22, descreve a fase do processo onde o Dono do risco, 

depois de ter caracterizado o(s) novo(s) risco(s) que foram comunicados, calcula o nível do risco.  

 Para o cálculo do nível do risco o Dono do risco calcula primeiro a probabilidade de perda derivada, 

utilizando para isso as métricas probabilidade do evento e a eficácia do controlo de prevenção, e de 

seguida o impacto máximo. O nível do risco é calculado através da interseção entre a probabilidade de 

perda derivada e o impacto máximo. 

 Todos os resultados são registados na pasta do processo Registo do risco. 

 De modo a calcular o nível do risco, o caso de uso UC03 incluiu o acesso e alteração de informação 

do modelo de domínio associada às classes “Causa”, “Evento”, “Condição do risco”, “Consequência”, 

“Ativo”, “Impacto”, “Risco” e “Ameaça” ou “Oportunidade”. 

 

Tabela 23 - Descrição do caso de uso UC04 

Caso de uso: Selecionar controlo 

Participante(s): Dono do risco 

Pré-condições: Conclusão do caso de uso UC03 

Pós-condições: Registo do risco atualizado as categorias dos riscos, os 
controlos selecionados e risco residual 

Cenário Principal: 
1. Dono do risco categoriza o(s) risco(s) em causa 
2. Dono do risco seleciona os riscos considerados aceitáveis 
3. Dono do risco seleciona os controlos existentes para os riscos 

não aceitáveis 
4. Dono do risco calcula risco residual 
5. Dono do risco regista no Registo do risco as novas informações 

geradas sobre os riscos  

 

O caso de uso UC4, detalhado pela Tabela 23, descreve a fase do processo onde o Dono do risco 

seleciona os controlos existentes para o(s) risco(s). Para tal será necessário que o nível do risco já 

esteja calculado.  

 Antes de selecionar os controlos, o Dono do risco irá categorizar o risco de acordo com o mapa de 

categorias definido pela organização (Figura 19) e selecionar os riscos considerados não aceitáveis de 

acordo com o seu nível do risco. De seguida irá selecionar os controlos existentes para esses riscos. 
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Por fim irá calcular o risco residual inerente a esses riscos. O cálculo do risco residual consiste em 

estimar o nível do risco após a implementação dos controlos. 

 Todos os resultados são registados pelo Dono do risco na pasta do processo Registo do risco. 

 A conclusão do caso de uso UC04 incluiu o acesso e alteração de informação do modelo de domínio 

associada às classes “Controlo”, “Causa”, “Evento”, “Condição do risco”, “Consequência”, “Ativo”, 

“Impacto”, “Risco”, “Ameaça” ou “Oportunidade” e “Controlo de mitigação e recuperação” ou “Controlo 

de prevenção”. 

 

Tabela 24 - Descrição do caso de uso UC05 

Caso de uso: Reportar eficácia do controlo 

Participante(s): Dono do tratamento e Dono do risco 

Pré-condições: Conclusão do caso de uso UC04 

Pós-condições: Atributo(s) do(s) controlo(s) e eficácia do(s) mesmo(s) 
registadas no Registo do risco 

Cenário Principal: 
1. Dono do tratamento planeia os tratamentos selecionados 
2. Dono do tratamento implementa os tratamentos selecionados 
3. Dono do tratamento verifica a qualidade dos tratamentos 
4. Dono do tratamento regista qualidade dos tratamentos no Registo 

do risco 

 

O caso de uso UC5, detalhado pela Tabela 24, descreve a fase do processo onde o Dono do tratamento 

reporta a eficácia do controlo aplicado. Para que este caso de uso possa ocorrer, os controlos terão de 

ter sido previamente selecionados pelo Dono do risco. 

 Nesta fase do processo o Dono do tratamento irá planear e implementar os controlos selecionados. 

O planeamento dos controlos inclui as atividades de estimar o custo/beneficio da implementação do 

controlo e a data prevista para a conclusão da implementação do controlo, entre outras. 

 O caso de uso termina com a verificação da qualidade dos controlos e com o registo de toda a 

informação gerada na pasta do processo Registo do risco. 

 Este caso de uso acede e altera a informação relativa às classes “Controlo” e “Controlo de mitigação 

e recuperação” ou “Controlo de prevenção” do modelo de domínio. 

 

Tabela 25 - Descrição do caso de uso UC06 

Caso de uso: Produzir relatório do risco 

Participante(s): CRO 

Pré-condições: ocorrência do evento que despoleta o início da produção 
do relatório 

Pós-condições: Comunicação da informação relativa a: riscos com nível 
de risco elevado; listagem com riscos agrupados ou ordenados pelo seu 
nível de risco, probabilidade ou impacto, riscos agrupados por causa, 
evento ou consequência; monitorização e implementação dos controlos de 
risco implementados 

Cenário Principal: 
1) CRO produz o relatório do risco adequado ao evento 
2) CRO partilha relatório produzido com as partes interessadas 

 

O caso de uso UC6, detalhado pela Tabela 25 descreve a fase do processo onde o CRO elabora os 

relatórios do risco. Este caso de uso, tal como ilustrado na Figura 28, especializa-se me três tipos de 
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casos de uso: UC06.1, UC06.2 e UC06.3. Esta especialização advém do evento que despoleta o início 

da produção do relatório.  

 Cada um dos três tipos de relatórios do risco previstos pela INCM está associado a um evento 

diferente, e a ocorrência de um desses eventos leva a que seja produzido o relatório do risco 

correspondente. 

 Aquando a elaboração do Relatório de Risco Corporativo, este inclui informações relativas a riscos 

com nível de risco elevado. Este caso de uso acede à informação que está associada às classes “Risco” 

e “Ameaça” ou “Oportunidade” do modelo de domínio. 

 O Relatório de Risco Especializado inclui listagens de riscos agrupadas ou ordenadas pelos 

elementos do risco identificados (por exemplo, riscos ordenados pelo seu nível de risco, probabilidade 

ou impacto, riscos agrupados por causa, evento ou consequência, entre outros) [25]. Este caso de uso 

(UC06.2), de modo a produzir o relatório do risco correspondente, acede às classes “Risco”, “Evento”, 

“Impacto”, “Consequência”, “Ativo”, “Causa”, e “Ameaça” ou “Oportunidade” e aos respetivos atributos 

das mesmas. 

 Por fim, o Relatório de Mitigação de Risco inclui informações referentes à monitorização e 

implementação dos controlos do risco implementados, acedendo por isso às classes “Controlo” e 

“Controlo de mitigação e recuperação” ou “Controlo de prevenção” do modelo de domínio. 

 Todos estes relatórios serão depois partilhados com as partes interessadas.  
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7. Análise dos resultados 

Nesta seção é descrito o método de construção e de validação dos modelos em CMMN apresentados 

e é feita uma análise comparativa entre o modelo base, referente à norma ISO 31000, e o modelo da 

INCM. 

 

7.1. Método de construção dos modelos e de validação dos 

resultados 

A construção dos modelos em CMMN dos processos da gestão do risco definidos em [1] e [25] decorreu 

num método constante e demorado de análise, modelação e avaliação.  

 Depois de uma análise detalhada aos processos definidos nos dois contextos, foram sendo 

modelados em linguagem CMMN diversas versões dos dois modelos.  

 Todas estas versões dos modelos foram alvo de análise, discussão e avaliação através de reuniões 

com o orientador e com um aluno de doutoramento conhecedor da linguagem, e no caso do modelo 

referente ao processo descrito na estrutura da ERM da INCM, também com o CRO da organização. 

 Este processo de construção foi sendo dificultado pela ambiguidade presente na especificação da 

linguagem de modelação CMMN e apenas terminou quando os modelos apresentados, e que estão 

expostos nas secções 4 e 5.2, foram aprovados por todos os intervenientes. 

 

7.2. Comparação entre os modelos base e da INCM 

A partir da análise da norma ISO31000 e da estrutura do caso de estudo, tornou-se evidente que ambos 

descreviam o processo como um case, uma vez que apenas especificavam o que devia acontecer 

durante o processo, mas não como este deveria evoluir. O fluxo do processo era determinado pelo 

julgamento do executante do processo. Os itens da pasta do processo apresentados em ambos os 

diagramas eram uma parte fundamental do processo, pois mantinham todas as informações produzidas 

por cada instância do processo e eram usados pelo executante do processo para decidir o que 

deveriam fazer a seguir. 

 A Tabela 26 coloca lado a lado os elementos que constituem cada um dos diagramas. Pela sua 

análise é possível estabelecer uma correspondência em quase todos os elementos entre os dois 

diagramas, concluindo com isso que o processo da gestão do risco presente na estrutura ERM da INCM 

segue o modelo proposto pela norma. 

 

 O processo de gestão do risco proposto pela norma ISO 31000 pretende ser uma referência 

genérica. A sua implementação num contexto específico deve levar em consideração as 

especificidades desse contexto. A especialização da norma ISO 31000 associado ao caso de estudo é 

resumida pela Tabela 27. 

 Como exemplo, e interpretando a Tabela 27, é possível verificar que a norma ISO3100 define as 

tarefas “T01” e “T02”. No entanto, no contexto da INCM, o trabalho abrangido por estas duas tarefas 

encontra-se dividido em três tarefas distintas: as tarefas “T01.1+T01.2”, “T01.2+T02.2” e “T01.3+T02.3”. 
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 Outro exemplo ilustrado na Tabela 27 envolve as tarefas “T03” e “T04”. Enquanto que no contexto 

da norma estas duas tarefas são modeladas separadamente, no contexto da INCM estas estão 

condensadas em apenas uma, estando por isso essa tarefa identificada como “T03+T04”. 

Um último exemplo prende-se com o facto de na norma estar prevista a produção de um relatório do 

risco genérico, estando esse item da pasta do processo identificado como “F02”. Já a INCM prevê a 

elaboração de três tipos distintos de relatórios do risco, estando estes por isso identificados como 

“F02.1”, “F02.2” e “F02.3”. 

 

 Também estão presentes no caso de estudo novos elementos específicos não detalhados na norma 

ISO31000. Para novos elementos utilizei uma adaptação ao formato de identificação, ao qual apenas 

introduzi um dígito “0” a seguir ao identificador-base. A título de exemplo, pelo facto do evento “Risco 

é comunicado” não estar modelado no processo da norma, foi identificado no processo da INCM como 

sendo “E001 – Risco é comunicado”. Todos os novos elementos do processo da INCM estão ilustrados 

na Tabela 28. 

 Descrevendo estes novos elementos: 

 “E001”, “E002”, “E003” e “E004” - resultam do facto do processo da INCM ser um caso concreto 

e como tal define no seu processo eventos concretos que se ajustam ao seu contexto. 

 “T001” - a INCM possui os seus riscos categorizados, algo que não está previsto na norma. 

 “S001”, “S002” e “S003” - resultam da sintaxe de modelação da linguagem da CMMN. 

Querendo decompor uma tarefa em várias tarefas é necessário incluí-las numa etapa. 

Tomando como exemplo a fase de identificação do risco: enquanto que no processo da norma 

esta é identificada simplesmente pela tarefa “T06”, no contexto da INCM ela inclui as tarefas 

“T06.1”, “T06.2”, o item da pasta do processo “F01” e o objetivo “M02.1”. Como tal, todos estes 

elementos estão agrupados dentro da etapa “S001 – Identificação do risco”. 

 

Um último exemplo da especialização do caso de estudo relaciona-se com critério de entrada extra na 

etapa “S003”.  

 Como podemos ver na Figura 29, a tarefa “T08” apenas contém o critério de entrada ativado pela 

tarefa “T07”, enquanto que na Figura 30 a etapa “S003” contém os critérios de entrada ativados pela 

etapa “S002” e pela etapa “S003” (o critério de entrada do evento “E003”, tal como explicado em cima, 

decorre do facto da INCM definir no seu processo eventos concretos que se ajustam ao seu contexto). 

 Isto resulta da fase do processo onde cada um dos contextos executa as tarefas “T09” e “T12”. 

Enquanto que no contexto da norma as tarefas “T09” e “T12” se executam na etapa “S03”, no contexto 

da INCM a tarefa “T09” executa-se na etapa “S003” e a tarefa “T12” na etapa “S03”. Podendo a tarefa 

“T12” originar uma nova execução da tarefa “T09”, estando esta última modelada em etapas diferentes 

como acontece no processo da INCM, é necessário que a etapa onde se insere a tarefa “T12” ative 

novamente a etapa onde se insere a tarefa “T09”, obrigando assim a um novo critério de entrada 

associado à etapa “S003” (Figura 31). 
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Tabela 26 - Comparação dos elementos CMMN dos diagramas dos processos da ISO31000 e INCM 

ISO31000 INCM 

Identificador Nome Identificador Nome 

S01 Âmbito, contexto e critérios S01 Âmbito, contexto e critérios 

T01 Definição do âmbito das atividades da 
gestão do risco 

T01.1 + T01.2 
 
T01.2 + T02.2 
T01.3 + T02.3 

Identificar objetivos estratégicos e 
operacionais 
Identificar os ativos 
Identificar processos e atividades 

T02 Estabelecer o contexto interno e externo 
do processo da gestão do risco 

T03 Definir os critérios do risco T03+T04 Gerir a estrutura do risco 

T04 Rever os critérios do risco 

F01 Registo do risco F01 Registo do risco 

M01 Registo do risco definido M01 Registo do risco definido 

S02 Apreciação do risco S02 Apreciação do risco 

  S001 Identificação do risco 

T06 Identificar o risco T06.1 Identificar as componentes do 
risco 

T06.2 Identificar do dono do risco 

  E001 Risco é comunicado 

  S002 Análise do risco 

T07 Analisar o risco T07 Analisar o risco 

  E002 Alteração do nível do risco 

  S003 Avaliação do risco 

T08 Avaliar o risco T08.1 Selecionar riscos 
aceitáveis/toleráveis 

T08.2 Calcular o risco residual 

  T001 Categorizar os riscos 

  E003 Perda da eficácia do controlo 

F01 Registo do risco F01 Registo do risco 

M02 Apreciação atualizada no Registo de 
risco 

M02.1 Identificação atualizada no 
Registo do risco 

M02.2 Análise atualizada Registo do 
risco  

M02.3 Avaliação atualizada no Registo 
do risco  

S03 Tratamento do risco S03 Tratamento do risco 

T09 Formular e selecionar opções de 
tratamento do risco 

T09 Selecionar os controlos – risco 
não aceitáveis  

T10 Planear o tratamento T10 Planear o tratamento 

T11 Implementar o tratamento T11 Implementar o tratamento 

T12 Avaliar a eficácia do tratamento T12 Avaliar a qualidade do controlo 

F01 Registo do risco F01 Registo do risco 

M03 Tratamento atualizado no Registo do 
risco 

M03 Tratamento atualizado no Registo 
do risco 

  E004 Alteração no âmbito, custo ou 
prazos do tratamento 

S04 Reporte S04 Reporte 

F02 Relatório do risco F02.1 Relatório do risco corporativo 

F02.2 Relatório do risco especializado 

F02.3 Relatório de mitigação dos riscos 

M04 Relatório do risco produzido M04.1 Relatório de risco corporativo 
produzido 

M04.2 Relatório de riscos especializado 
produzido 

M04.3 Relatório de mitigação de riscos 
produzido 

E01 Reporte programado E01 Reporte anual 

E02 Reporte ad hoc E02 Reporte ad hoc 

  E005 Alteração do risco 

T13 Monitorizar e rever T13 Monitorizar e rever 

E03 Monitorização e revisão programada E03 Monitorização e revisão 
programada 

E04 Mudança de contexto E04 Mudança de contexto 
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Tabela 27 - Elementos CMMN distintos entre os diagramas dos processos da ISO31000 e INCM 

ISO31000 INCM 

Identificador Nome Identificador Nome 

T01 Definir o âmbito das atividades da 
gestão do risco 

T01.1 + T02.1 
 
T01.2 + T02.2 
 
T01.3 + T02.3 

Identificar objetivos estratégicos e 
operacionais 
 
Identificar os ativos 
 
Identificar processos e atividades 

T02 Estabelecer o contexto interno e externo 
do processo da gestão do risco 

T03 Definir os critérios do risco T03+T04 Gestão da estrutura do risco 

T04 Rever os critérios do risco 

T06 Identificar o risco T06.1 Identificar as componentes do 
risco 

T06.2 Identificar do dono do risco 

T08 Avaliar o risco T08.1 Selecionar riscos 
aceitáveis/toleráveis 

T08.2 Calcular o risco residual 

M02 Apreciação atualizada no Registo de 
risco 

M02.1 Identificação atualizada no 
Registo do risco 

M02.2 Análise atualizada Registo do 
risco  

M02.3 Avaliação atualizada no Registo 
do risco  

F02 Relatório do risco F02.1 Relatório de risco corporativo 

F02.2 Relatório de risco especializado 

F02.3 Relatório de mitigação de riscos 

M04 Relatório do risco produzido M04.1 Relatório de risco corporativo 
produzido 

M04.2 Relatório de riscos especializado 
produzido 

M04.3 Relatório de mitigação de riscos 
produzido 

 

Tabela 28 - Elementos CMMN únicos no modelo do processo da INCM 

INCM 

Identificador Nome 

S001 Identificação do risco 

S002 Análise do risco 

S003 Avaliação do risco 

T001 Categorizar os riscos 

E001 Risco é comunicado 

E002 Alteração do nível do risco 

E003 Perda da eficácia do controlo 

E004 Alteração no âmbito, custo ou prazos do tratamento 

E005 Alteração do risco 

 

 

 

Figura 29 - ISO31000: Análise dos critérios de entrada da tarefa "T08" 
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Figura 30 - INCM: Análise dos critérios de entrada da etapa "S003" 

 

 

Figura 31 - INCM: Critério de entrada extra associado à etapa "S003" 
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8. Conclusões e trabalho futuro 

Este capítulo apresenta as conclusões finais da dissertação, bem como possíveis ideias para dar 

continuidade à mesma. 

 

8.1. Conclusões 

A implementação de um ERM eficiente apresenta-se como uma vantagem competitiva no mundo 

empresarial. Embora não sejam obrigatórias, as organizações, incluindo o caso de estudo detalhado 

neste documento, vêm desenvolvendo estruturas de ERM seguindo as boas práticas descritas nas 

normas ISO31000 e COSO. 

 Embora as organizações tentem automatizar os seus processos para otimizar o seu ritmo de 

trabalho e maximizar o lucro, muitos desses processos envolvem colaboração entre vários 

intervenientes e dependem do julgamento destes intervenientes durante a execução dos processos. O 

crescimento das técnicas de case management, nomeadamente a linguagem de modelação CMMN, 

tem desempenhado um papel importante no apoio a este tipo de processos que são imprevisíveis, 

intensivos em conhecimento e fracamente estruturáveis. 

 Neste trabalho, foi realizada uma análise intensiva tanto ao processo descrito na norma ISO31000 

como à estrutura da gestão do risco definida na INCM e concluiu-se que ambos eram passíveis de 

serem modelados através da linguagem CMMN. A partir dos resultados da modelação CMMN caso de 

estudo, foi possível estabelecer uma comparação entre os dois processos e concluir que o processo 

descrito no caso de estudo segue o modelo proposto na norma. 

 Apesar das características da linguagem permitirem que os modelos resultantes sejam mais 

flexíveis e de mais fácil compreensão, há que notar que a linguagem CMMN é um pouco ambígua. 

Tanto a especificação da linguagem como as restantes fontes consultadas ainda incluem poucos 

exemplos práticos que traduzam os detalhes da linguagem. Este facto deixou a modelação presente 

nesta dissertação um pouco à interpretação que o autor teve da especificação da linguagem. 

 Ainda com base no processo descrito na estrutura da gestão do risco definida na INCM foi 

desenvolvido em UML um modelo de domínio e um diagrama de casos de uso que servirão de ponto 

de partida para a construção de uma aplicação de gestão dos riscos. 

 

8.2. Trabalho futuro 

O CMMN, por se tratar de uma linguagem de modelagem recente, ainda carece de alguma 

documentação para suportá-lo. Assim, no futuro e à medida que mais informações se tornarem 

públicas, ela tornar-se-á num modelo e notação mais relevantes para a caso management. 

 Ainda dentro do mesmo âmbito, com o crescimento da linguagem e das ferramentas que suportam 

a modelação da mesma, nomeadamente o Enterprise Architect, espera-se um contínuo 

aperfeiçoamento das opções de modelação que estas ferramentas oferecem de modo a que possam 

deixar cada vez mais de possuir limitações à modelação usando o CMMN. 
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 Como passos futuros, e dando seguimento ao trabalho aqui desenvolvido, nomeadamente aos 

modelos em UML do modelo de domínio e casos de uso, continuar-se-á a desenvolver uma aplicação 

em tecnologia Outsystems, estando esse trabalho já a decorrer numa outra dissertação. 

 

Bibliografia 

 

[1]  Instituto Português da Qualidade, “NP ISO 31000:2018,” Gestão do risco. Linhas de orientação, 

pp. 5-20, 16 Abril 2018.  

[2]  K. Soin e P. Collier, “Risk and risk management in management accounting and control 

(editorial),” Management Accounting Research, vol. 24, pp. 82 - 87, 2013.  

[3]  Financial Reporting Council, The Uk corporate governance code, Julho 2018.  

[4]  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, “Enterprise Risk 

Management,” Integrating with Strategy and Performance, Junho 2017.  

[5]  International Organization for Standardization, “ISO 9001:2008,” Quality managemnt systems - 

Requirements, 15 Novembro 2008.  

[6]  P. Hopkin, Fundamentals of Risk Management : Understanding, evaluating and implementing 

effective risk management, Kogan Page Limited, 2010.  

[7]  I. Routis, M. Nikolaidou e D. Anagnostopoulos, “Modeling Collaborative Processes with CMMN: 

Success or Failure? An Experience Report,” 19th International Conference on International 

Conference on Business Process Modeling, Development and Support, pp. 199-210, 2018.  

[8]  K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger e S. Chatterjee, “A Design Science Research 

Methodology for Information Systems Rsearch,” Journal of Management Information Systems, 

vol. 24, nº 3, pp. 45-78, 2007.  

[9]  Instituto Português da Qualidade, “Terminologia portuguesa da Gestão do Risco,” Comissão 

Técnica 180 – Gestão do Risco, 20 Abril 2017.  

[10]  International Organization for Standardization, “ISO 31000:2009,” Risk management – 

Principles and guidelines, 15 Novembro 2009.  

[11]  Institute of Risk Management, “Review of the 2018 version of the ISO 31000 risk management 

guidelines and commentary on the use of this standard by risk professionals,” A Risk 

Practitioners Guide to ISO 31000 - 2018, 2018.  

[12]  International Organization for Standardization, “IEC 31010:2009,” Risk management – risk 

assessment techniques, Novembro 2009.  

[13]  B. W. Nocco e R. M. Stulz, “Enterprise Risk Management: Theory and Practice,” Journal of 

Applied Corporate Finance, vol. 18, nº 4, pp. 8-20, Julho 2006.  



62 
 

[14]  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, “Enterprise Risk 

Management,” Integrated Framework, Setembro 2004.  

[15]  M. A. Marin, H. Lotriet e J. A. V. D. Poll, “Measuring Method Complexity of the Case 

Management Modeling and Notation (CMMN),” em Proceedings of the Southern African 

Institute for Computer Scientist and Information Technologists Annual Conference 2014 on 

SAICSIT 2014 Empowered by Technology, Centurion, South Africa, 2014.  

[16]  M. A. Marin, M. Hauder e F. Matthes, “Case Management: An Evaluation of Existing 

Approaches for Knowledge-Intensive Processes,” em Business Process Management 

Workshops: BPM 2015, 13th International Workshops, Innsbruck, Austria, 2015.  

[17]  A. Grudzinska-Kuna, “Supporting knowledge workers: case management model and notation 

(CMMN),” Information Systems in Management, vol. 2, nº 1, pp. 3-11, 2013.  

[18]  M. A. Marin, “Introduction to the Case Management Model and Notation (CMMN),” 18 Agosto 

2016. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/1608.05011.pdf%20-

%20conceitos%20cmmn22.pdf. 

[19]  N. Passos e J. L. Pereira, “Business Process Modeling: how CMMN and DMN complement 

BPMN,” em 2018 Proceedings. 7, 2018.  

[20]  R. Breitenmoser e T. Keller, “Case Management model and notation - A showcase,” em 

European Scientific Journal, 2015.  

[21]  Object Management Group, “Case Management Model and Notation (CMMN),” 01 Dezembro 

2016. [Online]. Available: http://www.omg.org/spec/CMMN/1.1. 

[22]  K. Hinkelmann, “Case Management Model and Notation - CMMN,” 2018. [Online]. Available: 

http://knut.hinkelmann.ch/lectures/bpm2018/04-2_CMMN.pdf. 

[23]  Object Management Group, “Decision Model and Notation (DMN),” 01 Junho 2016. [Online]. 

Available: https://www.omg.org/spec/DMN/1.1. 

[24]  A. Zensen e J. M. Kuster, “A Comparison of Flexible BPMN and CMMN in Practice: A Case Study 

on Component Release Processes,” em 22nd International Enterprise Distributed Object 

Computing Conference (EDOC), Estocolmo, 2018.  

[25]  R. Vieira, “PA18 - Descrição do processo. Framework de gestão de riscos corporativos,” INCM, 

2018. 

[26]  International Organization for Standardization, “ISO/IEC 27001:2013,” Information tecnology - 

Security techniques - Information security management systems - Requirements, 01 Outubro 

2013.  

[27]  Instituto Português da Qualidade, “NP EN ISO14001:2015,” Sistemas de gestão ambiental. 

Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização (ISO14001:2015), 15 Janeiro 2016.  

[28]  International Organization for Standardization, “ISO 14298:2013,” Graphic technology -- 

Management of security printing processes, Abril 2013.  

 


	1. Introdução
	1.1. Descrição do problema
	1.2. Motivação e resultados
	1.3. Método de desenvolvimento
	1.4. Organização do documento

	2.  Conceitos fundamentais da gestão do risco
	2.1. Norma ISO 31000
	2.2. Gestão dos riscos num contexto empresarial (ERM)
	2.3. Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (COSO)

	3. Conceitos fundamentais da modelação de processos
	3.1. Case Management Model and Notation (CMMN)
	3.2. Decision model and notation (DMN)

	4.  Análise preliminar: Modelação do processo genérico da gestão do risco
	5. Análise e solução do problema: modelação do processo da gestão do risco da INCM
	5.1. Estrutura da ERM da INCM
	5.2. Modelação CMMN do processo da gestão do risco da INCM

	6. Modelação da aplicação da gestão dos riscos
	6.1. Modelo de domínio da aplicação
	6.2. Casos de uso da aplicação

	7. Análise dos resultados
	7.1. Método de construção dos modelos e de validação dos resultados
	7.2. Comparação entre os modelos base e da INCM

	8. Conclusões e trabalho futuro
	8.1. Conclusões
	8.2. Trabalho futuro
	Bibliografia



