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Resumo  

Desde 2009, todas as organizações que em Portugal gerem dinheiros, valores ou patrimónios 

públicos devem, a pedido do Concelho de Prevenção da Corrupção (CPC), elaborar um plano de gestão 

de risco de corrupção e infrações conexas (PGRCIC). 

Um estudo efetuado pelo CPC em 2015 revelou que estes planos são uma ferramenta útil no 

combate à corrupção. Contudo, verificou-se que a maioria das organizações não seguia um método 

formal na sua elaboração, o que resultou numa elevada heterogeneidade entre os diversos planos.  

Neste contexto, neste trabalho foi desenvolvido um modelo de maturidade para a avaliação de 

processos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas (MARCUS). Os modelos de maturidade 

permitem às organizações compreender como é que os processos devem evoluir ao longo do tempo 

através de níveis discretos, diagnosticar a capacidade dos seus processos e efetuar análises 

comparativas entre si. 

O MARCUS foi desenvolvido através de um processo iterativo e encontra-se alinhado com o 

processo de gestão de risco estabelecido pela norma ISO 31000. Inclui também as melhores práticas 

presentes na literatura de gestão de risco de corrupção e fraude. O MARCUS foi validado por 

especialistas com experiência relevante na área e através da sua aplicação em contexto real a quatro 

organizações, através de um questionário.  

Conclui-se que o MARCUS é uma ferramenta útil na avaliação e melhoria de um processo de gestão 

de risco de corrupção e infrações conexas e contribui para promover a homogeneização dos processos 

em diferentes organizações. 

 

 

Palavras Chave: Modelo de Maturidade, Gestão do risco, ISO 31000, Corrupção,  
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Abstract 

Since 2009, by request of Concelho de Prevenção de Corrupção (CPC), every organization involved 

in managing public assets has to prepare a risk management plan for corruption and related infractions. 

A study carried out by CPC in 2015 revealed that these plans are useful tools to fight against 

corruption. However, the same study also indicated that most of the organizations did not follow a formal 

method to guide the execution of such plans, which resulted in significant heterogeneity between the 

various plans. 

In this context, it was developed a maturity model to assess a risk management processes for 

corruption and related offenses (MARCUS). Maturity models allow organizations to understand how 

processes should evolve over time through discrete levels, diagnoses their capacity and benchmarking.  

MARCUS was developed through an iterative process and it is aligned with the risk management 

process established by the ISO 31000 standard. The best practices from risk management on corruption 

and fraud were also incorporated. MARCUS was validated by experts with relevant experience in the 

area and by its application in real context to four organizations through a self-questionnaire. 

 It was concluded that the developed maturity model can assist an organization wishing to implement 

and improve a risk management process of corruption and related infractions and contributes to promote 

the homogenization of processes across the organizations. 

 

 

Keywords: Maturity Model, Risk Management, ISO 31000, Corruption.  
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1 Introdução 

Neste capítulo, o problema em análise é contextualizado e descrito. Em seguida são apresentados 

os objetivos e o método utilizado nesta dissertação. Por fim, é apresentada a estrutura do documento.  

1.1 Definição e contextualização do problema  

Todas as organizações estão sujeitas a riscos de corrupção. Estes, por sua vez, se não forem 

corretamente geridos podem resultar em elevados níveis de corrupção. A corrupção suscita 

preocupações morais, económicas e políticas acabando por resultar, muitas vezes, na falência de 

organizações, perdas elevadas de investimentos, custos legais significativos e perda de confiança nas 

instituições e nos mercados de capitais.(CIMA, 2008) 

Com o intuito de promover uma melhor gestão dos riscos de corrupção, em setembro de 2009, o 

Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade administrativa que funciona junto do Tribunal 

de Contas, aprovou uma recomendação que desde então se encontra em vigor. Nesta recomendação, 

o CPC insta todos os organismos que gerem dinheiro, valores ou patrimónios públicos a elaborar planos 

de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas (PGRCIC), bem como a realização de relatórios 

anuais de execução (CPC, 2009). 

No dia 15 de junho de 2015, o CPC apresentou um balanço do desenvolvimento dos casos de 

PGRCIC no período entre 2009 e 2014. Este estudo indicou que até ao final de 2014, cerca de mil 

organizações já tinham seguido a Recomendação n.º 1/2009 e elaborado planos de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas. Este estudo sustenta também que os PGRCIC são ferramentas que 

promovem uma melhor gestão pública (CPC, 2015b).  

Contudo, foi possível inferir que existe uma elevada heterogeneidade entre os vários PGRCIC. Este 

facto é evidenciado pelo facto de somente 41,2% das organizações terem seguido uma estrutura formal 

de gestão de risco na elaboração dos seus respetivos planos de gestão de risco (CPC, 2015b). Por 

conseguinte, as organizações têm vindo a implementar práticas de gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas, mas nem sempre de acordo com um processo sistemático e lógico como definido 

nas estruturas de gestão de risco. 

1.2 Objetivos 

Um número significativo de organizações efetua gestão de risco de corrupção e infrações conexas 

sem ter em conta as práticas e procedimentos presentes nas estruturas formais de gestão de risco, 

como indicado anteriormente. Este facto contribui para a existência de uma elevada heterogeneidade 

entre casos de PGRCIC desenvolvidos por essas organizações.  

Neste contexto, com este trabalho pretende-se desenvolver uma ferramenta que permita às 

organizações que cumprem a Recomendação n.º 1/2009 do CPC compreender como é que o processo 

de gestão de risco deve evoluir ao longo do tempo, diagnosticar a capacidade dos seus processos de 
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gestão de risco de corrupção e infrações conexas e efetuar análises comparativas com outras 

organizações. 

Sendo assim, neste trabalho foi desenvolvido um modelo de maturidade para avaliação de 

processos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas (MARCUS). Os modelos de maturidade 

são ferramentas que descrevem o caminho evolutivo de objetos que normalmente são pessoas, 

organizações ou processos. Nos modelos de maturidade, o caminho evolutivo dos objetos é descrito 

através de patamares sucessivos discretos, sendo que para atingir o patamar seguinte é necessário 

alcançar todos os objetivos do patamar pretendido e de todos os patamares anteriores. Tem-se 

verificado uma grande popularização deste tipo de ferramentas nos últimos anos através da utilização 

de modelos de maturidade em vários domínios, por exemplo: psicologia, biologia, segurança, gestão 

de projetos. 

Para atingir este objetivo principal foram delineados uma série de objetivos intermédios secundários: 

 Definição e contextualização do problema em estudo 

 Estabelecer um método para guiar a execução da dissertação de mestrado 

 Efetuar um estudo da bibliografia sobre: as principais estruturas para gerir o risco, as principais 

referências de gestão de risco de fraude, os principais conceitos de modelos de maturidade 

aplicados à gestão de risco, os principais métodos utilizados no desenvolvimento de modelos de 

maturidade e os principais métodos de avaliação de maturidade utilizados em modelos de 

maturidade.  

 Estabelecer uma estratégia para o desenvolvimento do modelo de maturidade aplicado à gestão 

de risco de corrupção e infrações conexas 

 Desenvolver o modelo de maturidade iterativamente de acordo com a estratégia de 

desenvolvimento definida. 

 Validar o modelo de maturidade com dois especialistas com experiência relevante na área e 

posteriormente aplicá-lo em contexto real a quatro organizações. 

 Comentar os resultados obtidos e indicar possíveis trabalhos futuros que tenham como base o 

modelo de maturidade desenvolvido nesta dissertação. 

Apesar de não fazer parte dos objetivos inicias desta dissertação de mestrado, durante a 

elaboração da mesma foi desenvolvido, em conjunto com outros autores, um outro modelo de 

maturidade semelhante ao MARCUS, mas mais geral, aplicado ao domínio da gestão de risco. 

Este modelo foi descrito num artigo, intitulado Risk Management – A Maturity Model based on ISO 

31000, que foi aceite para comunicação em duas conferências:“19th IEE Conference on Business 

Informatics” e “26th Annual Conference/Meeting of the Society for Risk Analysis – Europe” (Proença et 

al., 2017).  

 

 

http://www.sraeurope.org/
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1.3 Método de Trabalho 

O método de investigação utilizado para conduzir este trabalho foi o Design Science Research 

Methodology (DRSM). Este método é utilizado para criar e avaliar artefactos com o intuito de resolver 

problemas organizacionais. Estes artefactos podem ser modelos, métodos ou realizações de 

modelos(Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). O objetivo de um processo DSRM é garantir um 

modelo que encaminhe uma pesquisa com a finalidade de produzir um artefacto que possibilite a 

resolução de um problema.  

Como se observa na Figura 1, este método é composto por seis fases e descreve um processo 

iterativo. 

 

Figura 1 – Design Science Research Methodology (DSRM) - Modelo do Processo 

Baseado neste modelo, as fases efetuadas neste trabalho foram: 

 Identificação do Problema e Motivação: definição do problema de investigação e justificação 

do valor de uma solução.  

 Definição de Objetivos da Solução: dedução dos objetivos de uma solução a partir da 

definição do problema e com conhecimento do que é possível e viável.  

 Desenho e Desenvolvimento: desenvolvimento de um modelo de maturidade no contexto da 

gestão de corrupção e infrações conexas (MARCUS) e de um questionário. A construção 

dos mesmos foi baseada na revisão da literatura de: principais estruturas para gestão de 

risco, bibliografia específica de prevenção de corrupção e fraude, modelos de maturidade e 

a sua construção.  

 Demonstração: demonstração do uso do artefacto para solucionar uma ou mais instâncias 

do problema. O MARCUS e o questionário foram aplicados a quatro organizações: AMA, 

INCM, IST e LNEC. 

 Avaliação: observação e medição da forma como o artefacto suporta as soluções do 

problema; o MARCUS e o questionário foram ambos validados por dois especialistas (um 

especialista em gestão de risco e outro em modelos de maturidade), numa primeira fase. 

Posteriormente, o MARCUS e o questionário foram aplicados em casos reais a quatro 
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organizações tendo ocorrido em paralelo as atividades de avaliação e validação. Os 

resultados obtidos foram também analisados e discutidos. 

 Comunicação: comunicar o problema e a sua importância, o artefacto, a sua utilidade, o rigor 

do seu desenho e a sua eficácia. Corresponde a este relatório de dissertação de mestrado. 

Complementarmente foi desenvolvido um artigo científico que foi aceite para comunicação 

em duas conferências. Uma das conferências com âmbito académico, 19th IEE Conference 

on Business Informatics, e outra conferência direcionada a profissionais de gestão de risco, 

“26th Annual Conference/Meeting of the Society for Risk Analysis – Europe”. 

No desenvolvimento do artefacto, as fases descritas anteriormente foram efetuadas 

sequencialmente. Foram também realizadas duas iterações: na primeira iteração o modelo de 

maturidade foi avaliado por dois especialistas como já foi referido e melhorado em função das 

recomendações dos mesmos. Posteriormente, o MARCUS e o questionário foram aplicados a casos 

reais e novamente melhorados em função do que se aprendeu com a aplicação dos mesmos. 

O método do DSRM define também quatro abordagens inicias possíveis (Peffers et al., 2007): 

 Centrada no Problema: investigação começa com a definição do problema; 

 Centrada no Objetivo: existem objetivos definidos a ser atingidos; 

 Centrada no Desenho e Desenvolvimento: resulta da existência de um artefacto, o qual ainda 

não foi formalmente pensado como solução para o domínio do problema no qual será usado; 

 Centrada no Cliente/ Contexto: limita-se à observação de uma solução prática que funcione. 

No âmbito desta dissertação, a abordagem inicial adotada é centrada no problema. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se estrutura da seguinte forma: 

 Segundo capítulo – são apresentadas as principais estruturas de gestão do risco com especial 

destaque para a norma ISO 31000, é feita também uma sumula da literatura existente sobre 

gestão de risco de fraude.   

 Terceiro capítulo – são apresentados os conceitos fundamentais de modelos de maturidade. 

Posteriormente é apresentado um estado da arte de modelos de maturidade aplicados à gestão 

de risco e uma análise crítica dos mesmos. São também apresentados os modelos de 

maturidade no domínio da gestão de risco aplicados a sectores específicos. São discutidas as 

principais limitações dos modelos de maturidade e são apresentados os principais métodos de 

desenvolvimento de modelos de maturidade. Por fim, são apresentados os métodos de avaliação 

de maturidade utlizados em modelos de maturidade. 

 Quarto capítulo – é detalhada a aplicação do método de desenvolvimento do MARCUS. 

 Quinto capítulo – são apresentados os níveis de maturidade do MARCUS, uma tabela de 

maturidade com os critérios de avaliação necessários para atingir cada um dos níveis de 

http://www.sraeurope.org/


5 

maturidade. São também apresentados o questionário de avaliação de maturidade do MARCUS 

e a rastreabilidade entre os critérios de avaliação do MARCUS e as fontes utilizadas na sua 

dedução. 

 Sexto capítulo – são apresentadas as etapas de validação do MARCUS e é descrito o que foi 

possível melhorar o modelo com o que se aprendeu. Primeiramente, o MARCUS foi validado por 

especialistas com experiência relevante na área, tendo sido novamente validado através da sua 

aplicação a casos reais.  

 Sétimo capítulo – são apresentadas as principais conclusões obtidas ao longo da dissertação 

e são perspetivados trabalhos futuros. 
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2 Revisão da Literatura sobre Gestão de Risco 

Neste capítulo serão analisadas e comparadas as principais estruturas para gerir o risco, sendo 

também estudadas as principais referências bibliográficas de gestão de risco de fraude. 

2.1 Estruturas de Gestão de risco 

No presente subcapítulo serão descritas algumas das principais estruturas de gestão de risco. As 

estruturas de gestão de risco são uma ferramenta de harmonização de processos técnicos e contribuem 

para facilitar a comunicação numa organização. As estruturas de gestão de risco estudadas neste 

subcapítulo são aplicáveis a todos os domínios da gestão de risco. 

2.1.1 ISO 31000 

 A norma ISO 31000 foi criada com o intuito de estabelecer princípios gerais para a gestão do risco, 

independentemente do domínio, e que pudessem ser aplicados a qualquer tipo de risco 

independentemente da sua natureza e das consequências serem positivas ou negativas. A norma 

estabelece um vocabulário transversal a todos os domínios de gestão dos riscos, um conjunto de 

critérios de desempenho, um processo abrangente para a identificação, análise, avaliação e tratamento 

de riscos e orientações de como o processo de gestão do risco deve ser integrado no processo de 

gestão do risco de uma organização (Purdy, 2010). A ISO 31000 não se propõe a substituir referências 

relativas a riscos e/ou setores específicos, permitindo ao invés uma abordagem comum.  

Existem dois documentos de suporte à ISO 31000: o Guia 73:2009, que contém as definições 

relacionadas com a gestão do risco, e a ISO 31010, que fornece orientações na aplicação e na seleção 

de técnicas sistemáticas para a apreciação de risco.  

A ISO 31000, por vezes é apelidada norma guarda-chuva pois existem mais de 60 referências no 

domínio da gestão do risco que estão alinhadas com esta norma. Alguns exemplos são: ISO 9000: 

sistemas de qualidade, ISO 27005 Gestão do risco de segurança da informação ou a ISO 28000: 

Gestão de cadeias de abastecimento.  

2.1.1.1 Conceitos fundamentais e princípios 

Dada a sua aplicação generalizada na grande maioria dos países do mundo e o facto de existirem 

tantas estruturas de gestão de risco alinhadas com a mesma, as definições de termos relacionados 

com gestão do risco que constam no Guia ISO 73 são aceites de forma quase canónicas: 

1. Risco: “Efeito da incerteza na consecução dos objetivos” (ISO, 2009a), sendo que um efeito é 

considerado um desvio do que é expectável, podendo ser positivo ou negativo. Normalmente, o risco é 

expresso em função da probabilidade de ocorrência de um determinado evento e das suas potenciais 

consequências. A incerteza está associada ao estado de deficiência informativa (mesmo que seja 

apenas parcial) necessária para a compreensão/conhecimento de um determinado evento, da sua 

consequência ou probabilidade. 



7 

2. Gestão de Risco: “Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que 

respeita ao risco” (ISO, 2009a). 

3. Partes interessadas: “Pessoa ou organização que pode afetar, ou sentir-se afetada por uma 

decisão ou atividade” (ISO, 2009a). 

4. Evento: “Ocorrência ou alteração de um conjunto particular de circunstâncias” (ISO, 2009a). 

5. Consequência: “Resultado de um evento que afeta objetivos” (ISO, 2009a). 

6. Dono do risco: “Pessoa ou entidade com a responsabilização e com a autoridade para gerir o 

risco” (ISO, 2009a).  

Segundo a norma ISO 31000, caso uma organização deseje realizar uma gestão do risco eficaz é 

necessário proceder de acordo com os seguintes princípios (ISO, 2009b): 

a) A Gestão do risco cria e protege o valor  

b) A gestão do risco é parte integrante de todos os processos organizacionais 

c) A gestão do risco é parte da tomada de decisão 

d) A gestão do risco considera explicitamente a incerteza 

e) A gestão do risco é sistemática, estruturada e atempada 

f) A gestão do risco baseia-se na melhor informação disponível 

g) A gestão do risco é feita à medida 

h) A gestão do risco tem em conta fatores humanos e culturais 

i) A gestão do risco é transparente e participada 

j) A gestão do risco é dinâmica, iterativa e reativa à mudança 

k) A gestão do risco facilita a melhoria contínua da organização 

2.1.1.2 Estrutura de gestão do risco 

Uma estrutura de gestão do risco é um “conjunto de elementos que fornecem os fundamentos e 

disposições organizacionais para conceber, implementar, monitorizar, rever e melhorar continuamente 

a gestão do risco, em toda a organização” (ISO, 2009a). A estrutura de gestão do risco da ISO 31000 

pode ser observada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Componentes da estrutura para gerir o risco (Adaptado de ISO, 2009b) 

 



8 

A estrutura de gestão do risco da ISO 31000 é composta pelos seguintes elementos: 

 Mandato e compromisso: é necessário que a gestão de topo tenha um compromisso forte e 

sustentado com a gestão do risco, aliado a um rigoroso planeamento estratégico que fomente 

um compromisso a todos os níveis da organização. 

 Desenho de uma estrutura para gerir o risco que inclui: 

a) Compreensão da organização e do seu contexto 

b) Estabelecimento da política de gestão do risco 

c) Responsabilização: identificar donos do risco 

d) A gestão do risco deve ser integrada em todos os processos e práticas da organização 

e) Alocação dos recursos adequados à gestão do risco 

f) Estabelecimento de mecanismos de comunicação e de relato internos 

g) Estabelecimento de mecanismos de comunicação e de relato externos 

 Implementação da gestão do risco: neste passo cabe à organização implementar a estrutura 

para gerir o risco e o processo de gestão do risco. 

 Monitorização e revisão da estrutura 

 Melhoria contínua da estrutura 

2.1.1.3 Processo de gestão do risco  

 O Processo de Gestão do Risco, como se pode observar na Figura 3, consiste na “aplicação 

sistemática de políticas, procedimentos e práticas da gestão às atividades de comunicação, consulta, 

estabelecimento do contexto e identificação, análise, tratamento e monitorização e revisão do risco”. O 

processo de gestão do risco deve estar integrado tanto na gestão da organização como nas práticas e 

na cultura da mesma e deve ser adaptado a cada organização e aos seus processos próprios. As 

atividades de gestão do risco devem ser documentadas e devidamente registadas (ISO, 2009b). 

 

Figura 3 – Processo de gestão do risco segundo a ISO 31000 (Adaptado de ISO, 2009b 
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O processo de gestão do risco segundo a ISO 31000 é constituído pelas seguintes atividades: 

 A comunicação e consulta é realizada tanto com partes interessadas internas como externas 

e deve ocorrer ao longo de todo o processo de gestão do risco. Sendo assim a elaboração de 

um plano de comunicação e consulta deve ser realizada desde o início.  

 O estabelecimento do contexto que inclui: (1) Estabelecer o contexto interno, “ambiente interno 

no qual a organização procura atingir os seus objetivos”, (2) Estabelecer o contexto externo, 

“ambiente externo no qual a organização procura atingir os seus objetivos”, (3) Estabelecer o 

contexto do processo da gestão do risco, que inclui o estabelecimento dos “objetivos, das 

estratégias, do âmbito e dos parâmetros das atividades da organização, ou das partes da 

organização, onde o processo da gestão do risco está a ser aplicado”. Devem estar também 

definidos os recursos necessários, as responsabilidades e autoridades e os registos apropriados, 

(4) Definir os critérios do risco, critérios que avaliam a importância do risco, devendo refletir os 

“valores, objetivos e recursos da organização”. 

 A apreciação de risco é o “processo global de identificação, análise e avaliação do risco”, que 

se encontra descrita na Tabela 1. 

Tabela 1 – Fases da apreciação do risco e respetivas descrições (Adaptado de ISO, 2009b) 

Fases  Descrição  

Identificação do 

risco 

Procede-se à criação de uma lista abrangente com todos os riscos que possam 

criar, melhorar, prevenir, degradar, acelerar ou atrasar a realização dos 

objetivos da organização. Nesta fase também são identificadas as principais 

fontes do risco, áreas de impacto, eventos, respetivas causas e potenciais 

consequências. 

Análise do risco 

Na análise do risco são consideradas as causas e fontes de risco, as 

consequências tanto positivas como negativas e a verosimilhança das 

respetivas consequências. O risco é analisado ao se determinar as 

consequências e a sua verosimilhança e outros atributos. Para cada risco é 

determinado o seu nível de risco multiplicando a consequência pela 

verosimilhança. A análise pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou 

quantitativa, dependendo das circunstâncias. 

Avaliação do risco 

Nesta etapa comparam-se os níveis de risco provenientes da análise do risco 

com os critérios de riscos previamente definidos juntamente com o contexto. 

Através desta comparação são selecionados os riscos que necessitam de ser 

tratados e é estabelecida uma hierarquia de prioridade para o tratamento dos 

mesmos. 

 O tratamento do risco consiste na escolha das melhores opções e a implementação das 

mesmas para modificar o risco. O risco existente após o tratamento do risco é denominado risco 

residual e às medidas que modificam o risco dá-se a designação de controlo. O tratamento do 

risco consiste num processo cíclico onde: (1) o tratamento do risco é apreciado, (2) é decidido 

se os níveis de risco residuais são toleráveis, (3) é realizado outro tratamento do risco, caso os 

níveis de risco sejam superiores ao tolerável, (4) é apreciado o quão eficaz foi o tratamento. 
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 Monitorização e revisão: todos os aspetos do processo da gestão do risco devem ser 

monitorizados e revistos, sendo que deve existir um planeamento e as responsabilidades devem 

ser devidamente definidas. A monitorização e revisão são essenciais para assegurar um 

processo de gestão do risco eficaz em que se verifica melhoria contínua. 

À data da realização desta dissertação, a norma ISO 31000 encontra-se em processo de atualização 

para uma nova versão. A versão de rascunho que está a ser discutida contém um anexo dedicado à 

avaliação da maturidade de um processo de gestão do risco alinhado com a norma ISO 31000. De 

acordo com esta versão, a avaliação de um processo de gestão do risco pode ser conduzida utilizando 

os princípios da norma e os elementos chave da norma. Os efeitos humanos e culturais também devem 

ser considerados quando se pretende avaliar um processo de gestão do risco. Esta versão apresenta 

ainda um questionário para ajudar as organizações a escolherem um modelo de maturidade aplicado 

à gestão de risco de acordo com as suas necessidades1.  

2.1.2 COSO  

O COSO – “Comittee of Sponsoring Organizations of the Treatdway Commission”, é fruto da 

colaboração de cinco organizações privadas e teve a sua origem no ano de 1985. Tem como missão o 

desenvolvimento de estruturas de gestão do risco e fornecer orientações para: melhorar a gestão do 

risco, criar sistemas de controlo interno e elaborar mecanismos de dissuasão de fraude. 

Segundo o COSO, a gestão de risco é: 

 Um processo contínuo que flui ao longo de uma organização 

 Efetuada por pessoas a todos os níveis da organização 

 Aplicada quando se estabelece a estratégia da organização 

 Aplicada a toda a extensão da organização a todos os níveis e unidades. Isto inclui uma visão 

de risco de portefólio ao nível da organização. 

 Projetada para identificar potenciais eventos que, caso ocorram, afetarão a organização e para 

gerir o risco de acordo com o apetite de risco da organização 

 Capaz de fornecer garantias razoáveis à gestão de topo 

 Orientada para a realização dos objetivos  

Segundo esta estrutura, existe uma relação entre os objetivos e os componentes da gestão do risco 

podendo esta ser representada pela uma matriz tridimensional observada na Figura 4. Nas colunas 

verticais estão representadass as quatro categorias de objectivos: estratégicos, operacionais, 

comunicação e relato; nas linhas horizontais constam os 8 componentes da gestão do risco e, por 

fim,na última dimensão, está representada a abragência às várias unidades da organização.  

                                                      

1 Foi possível ter acesso privado a uma versão rascunho da atualização da normal ISO 31000 
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Figura 4 – Matriz tridimensional COSO (Erm et al., 2009) 

Segundo Erm et al. (2009), a estrutura de gestão do risco do COSO tem algumas falhas e limitações 

quando comparada com a ISO 31000. As mais importantes são: 

 O texto do COSO é muito extenso com detalhes pouco relevantes, sendo necessário despender 

muito tempo na compreensão da estrutura. Por outro lado, a ISO 31000 é curta e de fácil 

compreensão. 

 A estrutura do COSO foi desenvolvida por um pequeno conjunto de contabilistas enquanto que 

a ISO 31000 foi desenvolvida em colaboração com centenas de especialistas em gestão do risco. 

 A estrutura do COSO tem um foque interno, sendo que o contexto não é determinado em termos 

de fatores internos e externos. Além disso, existe pouca discussão sobre partes interessadas 

externas que nem sequer são consideradas no estabelecimento de critérios de risco. 

 A ISO 31000 articula perfeitamente uma estrutura e um processo de gestão do risco, pelo 

contrário, na estrutura do COSO estes dois conceitos não estão tão bem delimitados. 

 A estrutura do COSO é muito focada nos riscos com efeitos negativos, mas os riscos com efeitos 

positivos são pouco comtemplados na estrutura. O tratamento do risco consiste apenas na 

mitigação. 

 Existem conceitos na estrutura do COSO que estão mal definidos ou são confusos, como por 

exemplo o de risco inerente. 

 No documento do COSO, os riscos são definidos como eventos e o conceito de gestão do risco 

ocupa um parágrafo inteiro com 62 palavras. 

2.1.3 Outras estruturas de gestão do risco 

FERMA (Federation of European Risk Management Association) – estrutura de gestão do risco que 

propõe um processo de gestão de risco e que foi elaborada por uma equipa que integrou membros das 

organizações mais importantes de gestão do risco do Reino Unido: The Institute of risk Management, 

The association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) e a ALARM The National Forum for Risk 

Management in Public Sector.  

M_o_R – Estrutura desenvolvida pelo The Office of Government Commerce que também defende que 

o risco deve ser gerido como um processo. Esta referência inclui para além de um processo de gestão 
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do risco, os princípios de gestão de risco e uma abordagem para uma boa implementação de um 

processo de gestão de risco. 

As referências de gestão de risco que foram descritas no capítulo 2 são referentes a estruturas de 

gestão de risco gerais, que podem ser utilizadas por qualquer organização independentemente do seu 

domínio. Existem também outras referências específicas que não foram analisadas por não serem 

relevantes para o trabalho em questão. 

2.2 Gestão de risco de Fraude 

Os delitos incluídos no conceito de corrupção e infrações conexas, segundo a AD&C (2015), estão 

presentes na Figura 5. Estes por sua vez encontram-se descritos no apêndice A.1.   

 

Figura 5 – Delitos incluídos no conceito de corrupção e infrações conexas (AD&C, 2015) 

O CPC não disponibiliza uma referência que permita gerir os riscos de corrupção e infrações conexas 

de acordo com um processo sistemático e lógico. Por outro lado, certas organizações noutros países 

já conduziram esforços de investigação neste domínio. Nomeadamente na Austrália existe uma norma, 

a AS-8001, que tem como objetivo sugerir uma abordagem para o controlo do risco de fraude e 

corrupção (AS, 2008). Segundo a norma AS-8001, fraude é uma atividade desonesta que provoca 

perdas financeiras reais ou potenciais a qualquer pessoa ou entidade e na qual existe engano no 

momento da atividade, imediatamente antes ou imediatamente depois (AS, 2008). Pode-se considerar 

que os métodos utilizados para avaliar a gestão do risco de fraude, podem também ser utilizados para 

avaliar a gestão do risco de corrupção e infrações conexas. Apesar da fraude poder ser cometida pelas 
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mais diversas razões, o modelo do triângulo sugere que fraude ocorre devido à combinação de três 

fatores: motivação, oportunidade e racionalização, como se pode observar na Figura 6. 

 

Figura 6 – Triângulo da fraude (CIMA, 2008) 

Segundo a norma AS-8001 (AS, 2008), a gestão do risco de fraude e corrupção deve ser sustentada 

por uma política que abranja toda a organização e que tenha sido desenvolvida através de consulta 

interna e externa e baseada no resultado de análises comparativas entre as melhores práticas, 

programas de deteção e normas. Os princípios da gestão do risco geral, como o planeamento, 

monitorização e ações corretivas devem também ser aplicados à gestão do risco de fraude e corrupção. 

Para uma correta implementação da norma é necessário existir capacidade de planeamento e uma 

abordagem de gestão do risco estruturada. 

Na norma AS-8001 (AS, 2008) é argumentado que a fraude e corrupção podem ser controladas 

através do seguinte processo: (a) a entidade deve estabelecer os objetivos e os valores de controlo da 

fraude, (b) estabelecer as políticas organizacionais antifraude e anticorrupção, (c) desenvolver, 

implementar, promulgar e manter uma estrutura de integridade holística, (d) planeamento de controlo 

de corrupção e fraude, (e) a gestão do risco deve incluir todos os aspetos da identificação, análise, 

avaliação, tratamento, implementação, comunicação, monitorização e relato, (f) implementação de 

estratégias de tratamento para os riscos de fraude e corrupção, com especial atenção para os riscos 

intoleráveis, (g) monitorização e melhoria continua, (h) promover a consciencialização através do treino, 

(i) a criação de estruturas de prestação de contas claras em termos de resposta e de agravamento da 

investigação, (j) estabelecer mecanismos, politicas e procedimentos claros de relato e, (k) estabelecer 

orientações para recuperar de ações fraudulentas e implementar estratégias relevantes.  

A ACFE (2007) defende que o ambiente necessário para gerir corretamente os riscos de fraude 

numa organização é promovido pelos seguintes princípios: 

 P1 – Uma política de gestão do risco capaz de transmitir as expectativas da gestão de topo 

acerca da gestão do risco de fraude deve ser parte integrante da estrutura de governo das 

organizações.  

 P2 – Com o objetivo de identificar potenciais esquemas e eventos que necessitam de mitigação, 

a exposição de risco de fraude deve ser avaliada de forma periódica.  
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 P3 – Sempre que for possível devem ser aplicadas medidas para prevenir os riscos de fraude 

mais significantes, com o intuito de mitigar o impacto dos mesmos na organização.  

 P4 – Devem ser estabelecidas técnicas de deteção para revelar eventos fraudulentos, quando 

as medidas preventivas falham ou quando a organização se apercebe de riscos não mitigados.  

 P5 – Para que uma potencial fraude seja abordada de forma atempada e apropriada, a 

organização deve colocar em prática um sistema de comunicação com o intuito de solicitar 

contribuições acerca de potenciais fraudes e uma abordagem coordenada de investigação e 

ações corretivas. 

A consultora KPMG defende que a gestão dos riscos de fraude deve consistir num processo com 

quatro fases: apreciar, projetar, implementar e avaliar (KPMG, 2006). Para a KPMG os objetivos da 

gestão do risco de fraude devem ser prevenir, detetar e responder. A Deloitte desenvolveu um mapa 

para diagnosticar detetar e responder a riscos de fraude e uma ferramenta para avaliar o programa 

antifraude de uma organização (Deloitte, 2014). 

Em 2011 o British Standards Institution (BSI) emitiu a norma BS 10500, que foi precursora da norma 

ISO 37001, emitida em 2016. A BSI 10500 e a ISO 37001 apresentam conteúdos semelhantes, mas 

apresentam uma estrutura diferente. Ambas foram desenvolvidas com o intuito de ajudar as 

organizações a desenvolver e implementar um sistema de gestão anti suborno. O suborno é um dos 

crimes conexos, como já foi ilustrado na Figura 5. Na ISO 37001 estão contidas medidas que as 

organizações devem implementar de modo a prevenir, detetar e lidar com o suborno, sendo também 

fornecidas orientações de implementação (ISO, 2016). Apesar desta referência se focar no combate 

ao suborno, a ISO defende que as organizações podem escolher alagar o âmbito do sistema de gestão 

anti suborno desenvolvido nesta norma. de forma a incluir outras atividades que também constituem 

fraude. 

Apesar das referências citadas nesta secção estarem inseridas no domínio da fraude, não têm em 

conta a legislação portuguesa que define os conceitos de corrupção e infrações conexas. 

O CPC não apresenta nenhuma estrutura para guiar a implementação e execução de um processo 

de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. Contudo, esta entidade elaborou um guião com 

o intuito de auxiliar as entidades que, segundo a recomendação nº1/2009, têm de elaborar um Plano 

de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) (CPC, 2015a). Por recomendação 

do CPC, os planos devem estar divididos em 4 partes. Na parte I deve estar explícita a estrutura da 

entidade e os respetivos responsáveis. Esta parte deve também incluir as atribuições da entidade 

(razão de existência). Na parte II, os riscos de corrupção e infrações conexas devem ser identificados 

e caracterizados por unidade orgânica. Os riscos devem ser classificados como: elevados, moderados 

ou fracos. Para se chegar a esta classificação é necessário ter em conta a probabilidade de ocorrência 

e a gravidade da potencial consequência. Na parte III devem ser indicadas as medidas a serem 

tomadas para prevenir a ocorrência dos riscos. No documento existe uma enumeração de medidas que 

podem ser aplicadas e é também referido que se pode ter em conta as orientações técnicas da FERMA, 

do COSO ou de outros organismos. Na parte IV devem estar presentes as estratégias de avaliação, 

acompanhamento e correção das medidas propostas. 
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Para além da estrutura proposta, o CPC aprovou a 1 de julho de 2015 uma nova Recomendação 

(CPC, 2015c), que insta o desenvolvimento de ações de formação junto dos colaboradores acerca dos 

PGRCIC e a divulgação dos PGRCIC no sítio da internet da entidade ao qual este se refere. 

É importante salientar que uma grande parte da bibliografia estudada de gestão de risco de fraude 

concerne a criação de sistemas de combate à fraude. Estes sistemas incluem atividades que não fazem 

parte do âmbito da gestão de risco. Por exemplo, a aplicação de atividades corretivas após a 

materialização de um risco de fraude não faz parte do âmbito da gestão do risco, mas sim da 

governação da organização no âmbito da fraude.    
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3 Fundamentos de Modelos de Maturidade 

Maslow (1954) foi o primeiro autor a propor um modelo que, apesar de não ter sido denominado 

modelo de maturidade, cumpre todos os requisitos estabelecidos em várias definições de modelos de 

maturidades. Este modelo tem cinco níveis e descreve a evolução das necessidades humanas. 

Em 1986, o Departamento de defesa dos Estados Unidos da América necessitava de um método 

para avaliar a capacidade das empresas de software com quem trabalhava, pelo que Watts Humphrey, 

a equipa do SEI e a MITRE Corporation foram encarregados desta tarefa (Ahern et al., 2004). Em 1991 

foi lançada a primeira versão, o CMM modelo de maturidade de capacidades. Este modelo alcançou 

um sucesso notável e foi revisto e melhorado tendo evoluído para CMMI, modelo de maturidade de 

capacidade, integrado atualmente na versão 1.3(CMMI, 2010). 

Devido ao sucesso obtido, os princípios utilizados para desenvolver os modelos de maturidade do 

SEI serviram de inspiração a outros autores, tanto académicos como praticantes, existindo atualmente 

centenas de modelos aplicados a diversos domínios (Ahern et al., 2004). Kohlegger et al. (2009) 

evidenciam o uso generalizado e a elevada quantidade de modelos de maturidade, tendo identificado 

74 modelos de maturidade relacionados com os domínios de sistemas de informação e de Engenharia 

de Software. A este número pode-se somar uma grande quantidade de modelos de maturidade 

aplicados a outras áreas como a psicologia, biologia, segurança, gestão do risco e gestão de projetos. 

Atualmente, as duas grandes referências de modelos de maturidade são o CMMI e a ISO 15504, 

sendo que ambos estão relacionados com processos de Engenharia de Software. 

3.1 Conceitos Fundamentais   

Os conceitos relacionados com modelos de maturidade utilizados ao longo desta dissertação estão 

definidos nesta seção. 

No geral, maturidade pode ser definida como “uma progressão evolutiva na demonstração de uma 

habilidade específica ou na concretização de um objetivo de um estado inicial até a um estado final 

desejado” (Mettler, 2009). Para além das definições gerais, existem muitas definições de maturidade 

que estão diretamente relacionadas com o domínio a que este termo se refere. Como neste trabalho 

será desenvolvido um modelo de maturidade aplicado a um processo de gestão de risco, é também 

importante definir maturidade aplicada a um processo. Maturidade pode então ser definida como o 

“grau com que uma organização executa processos explícita e consistentemente que estão 

corretamente documentados, geridos, são mensuráveis, controlados e melhorados continuamente. A 

maturidade pode ser medida através de avaliações (CMMI, 2010). Outro conceito fundamental é 

capacidade que é definida como “competência de uma organização para realizar uma atividade 

específica ou obter o desempenho desejado de uma forma previsível e consistente” (Van Loon, 2015). 

De acordo com Pöppelbuß e Röglinger (2011), um modelo de maturidade é uma sequência de 

níveis de maturidade para certos objetos, normalmente pessoas, organizações ou processos. 

Nestes modelos está representado o caminho evolutivo, antecipado, desejado ou típico, através de 

níveis discretos. Para além do já referido, estes modelos fornecem os critérios necessários para atingir 
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cada um dos níveis de maturidade do modelo. Sendo assim, os modelos de maturidade permitem ver 

em que patamar do processo evolutivo certo objeto se encontra. Os níveis de maturidade são 

organizados de um nível inicial de menor capacidade até a um nível avançado correspondente à 

capacidade máxima da realidade em questão. Para atingir patamares de maturidade mais elevados é 

necessário que se verifique uma progressão contínua da capacidade de determinado objeto.   

O conceito de processo é fundamental no decurso desta dissertação, podendo ser definido como 

um “conjunto de atividades inter-relacionadas que transforma inputs em outputs” (CMMI, 2010). Área 

de processo é definida pelo SEI como “um conjunto de práticas relacionadas dentro de uma área que, 

quando implementadas em conjunto, satisfazem um conjunto de objetivos considerados importantes 

para fazer melhorias nessa área” (CMMI, 2010). O SEI define também modelo de maturidade 

aplicado a processos como “um modelo que contém os elementos essenciais de processos eficazes 

para uma ou mais áreas de interesse e que descreve um caminho de melhoria evolutiva a partir de um 

estado ad hoc, processos imaturos para processos disciplinados, processos maduros com boa 

qualidade e eficácia” (CMMI, 2010). Os modelos de maturidade aplicados a processos podem ter 

dois tipos de representações: contínua e por etapas. Nas representações por etapas, existem níveis 

de maturidade que correspondem ao grau de melhoria do processo ao longo do conjunto de áreas de 

processo predefinidas, no qual todos os objetivos são cumpridos/alcançados (CMMI, 2010). Nas 

representações contínuas são utilizados níveis de capacidade que representam a consecução da 

melhoria de processo em áreas do processo individuais. Este tipo de representação permite às 

organizações aferir a capacidade de cada processo individualmente selecionado, e também permite 

escolher níveis de capacidade diferentes para diferentes áreas de processo, ao passo que na 

representação por etapas o nível de maturidade corresponde ao nível do conjunto das áreas do 

processo. Todavia, a representação contínua é mais limitada quando se pretende comparar a 

organização no geral com outras organizações.  

Apesar das diferenças entre as representações contínua e por etapas, geralmente os modelos de 

maturidade que têm ambas as representações contêm formas de converter os vários níveis de 

capacidade das áreas de processo individuais da organização num nível de maturidade correspondente 

ao conjunto das áreas de processo. 

3.2 Estado da Arte de Modelos de Maturidade para Gestão do Risco 

 “Os modelos de maturidade aplicados à gestão do risco são uma ferramenta útil na compreensão 

do grau de sofisticação do processo de gestão do risco de uma organização, da respetiva confiabilidade 

e da eficácia na identificação, apreciação e gestão dos riscos e oportunidades” (Chapman, 2011). Estes 

permitem, a qualquer organização que implemente um processo de gestão do risco formal, identificar 

o nível de maturidade em que atualmente se encontra, identificar objetivos realistas para melhoria e 

realizar planos de ação, organizados de forma prioritária, para aumentar a capacidade de gestão do 

risco. Os modelos de maturidade são ferramentas úteis na análise comparativa de organizações com 

os seus concorrentes com o intuito de obtenção de vantagens competitivas (Hillson, 1997). 
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A maior parte dos modelos identificados tem entre quatro e seis níveis, sendo que na maior parte 

dos casos, o nível 1 corresponde a organizações que não têm uma abordagem estruturada à gestão 

do risco. Neste tipo de organizações, não há uma perceção da necessidade de gerir riscos e de lidar 

com incerteza. Mesmo que hajam algumas atividades relacionadas com a gestão do risco, estas são 

realizadas de uma forma ad hoc e são tendencialmente reativas, não se verificando, na maior parte das 

vezes, uma tentativa de aprender com o passado nem em se preparar para o futuro. Qualquer atividade 

de gestão do risco é muito dependente das capacidades individuais dos trabalhadores. As organizações 

no nível seguinte (nível 2), apesar de ainda não terem uma estrutura formal para a gestão do risco, já 

têm alguma experimentação com a gestão do risco, mas com capacidade de gestão do risco ainda 

bastante reduzida. Neste tipo de organizações, a gestão do risco é normalmente responsabilidade de 

um número restrito de indivíduos. O risco é gerido de maneira diferente nos vários níveis da 

organização, não se verificando integração, o que resulta num não total aproveitamento dos potenciais 

benefícios da gestão do risco. Nos níveis anteriores ao mais alto verifica-se um aumento da capacidade 

descrita. No nível mais alto verifica-se uma abordagem totalmente proactiva em que se dá a mesma 

atenção aos riscos positivos e negativos, sendo a gestão do risco utilizada como uma vantagem 

competitiva. Verifica-se também um progresso contínuo, sendo que todos os colaboradores sabem 

como gerir os riscos, estando o seu papel na gestão do risco explícito nos seus contratos. A informação 

proveniente da gestão do risco é utilizada nos processos de decisão pela gestão de topo, existe uma 

elevada da cultura de gestão do risco na organização e são utilizadas técnicas de modelação 

avançadas. Existe um alinhamento total entre as políticas de gestão do risco, o perfil, o processo, a 

estrutura de gestão do risco e os recursos.  

3.3 Análise crítica dos modelos de maturidade de gestão do risco 

Na bibliografia constam modelos de maturidade aplicados à gestão do risco genéricos o suficiente 

para serem usados em todos os tipos de organizações em qualquer tipo de sector (Chapman, 2011; 

Ciorciari e Blattner, 2008; Hillson, 1997; Murray-Webster, 2010). 

Os modelos que serão descritos no próximo parágrafo têm forma de uma matriz que contém: níveis 

de capacidade, dimensões (alguns autores usam nomes como atributos, competências ou perspetivas) 

e critérios. As dimensões correspondem aos diferentes pontos de vista que se pretende avaliar no 

domínio do modelo de maturidade. Como por exemplo, o modelo de maturidade do Hillson (1997) avalia 

a gestão de risco em quatro dimensões, ou seja, de quatro pontos de visa diferentes: do processo, da 

cultura, da experiência e da aplicação. Os critérios de avaliação correspondem às práticas que uma 

organização necessitaria de implementar para desenvolver as suas capacidades de gestão do risco. 

Estes critérios estão, normalmente, relacionados com o conteúdo do processo de gestão do risco, 

aplicação do processo, o treino fornecido ao pessoal para compreender e implementar o processo, 

supervisão do processo por parte da gestão e incorporação do processo na organização. Nas células 

da matriz consta uma descrição dos critérios de avaliação de maturidade de gestão do risco 

necessárias para cada nível de capacidade.  
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O primeiro exemplo é o modelo proposto por Hillson, em 1997, no qual existem quatro níveis de 

maturidade: naive, novice, normalized, natural. Neste modelo, a maturidade é avaliada através de 

quatro atributos: Cultura, Processo, Experiência e Aplicação (Hillson, 1997). Cienfuegos (2013) refere 

que o modelo de Hillson não tem em conta uma perspetiva de gestão do risco moderna, mas sim uma 

abordagem de gestão do risco em projetos. Em 2002, o “Risk Management Research and Development 

Program Collaboration” (RMRPC) desenvolveu um modelo inspirado no de Hillson com os mesmos 

atributos e o mesmo número de níveis (RMRPC, 2002). Chapman propôs um modelo também com 

quatro níveis, mas no qual são avaliados os seguintes critérios: cultura, sistema, experiência, treino e 

gestão (Chapman, 2011). O Office of Commerce desenvolveu um modelo de maturidade com cinco 

níveis em que os atributos do mesmo são baseados nos princípios do M_o_R (Murray-Webster, 2010). 

Em todos os modelos acima referidos o método de avaliação de maturidade não está definido. 

Na bibliografia constam também modelos feitos por consultoras, como a Deloitte, que desenvolveu 

um modelo com cinco níveis: Initial, Fragmented, Top-Down, Integrated, Risk Intelligentt (Ahern et al., 

2004). A AON, empresa britânica de mediação de seguros e consultoria de risco, criou um modelo com 

cinco níveis e nove atributos. 

Hopkinson (2000) desenvolveu um modelo também com quatro níveis, e seis atributos (denominados 

perspetivas pelo autor): gestão, identificação de riscos, análise de riscos, controlo de riscos, revisão de 

riscos e cultura. Para cada atributo é realizada uma série de perguntas destinadas a avaliar a 

maturidade do mesmo, sendo que cada a pergunta corresponde um peso que está associado à 

importância que a mesma tem no “sistema” de gestão do risco. Neste modelo, o nível de maturidade 

da organização corresponde ao nível de maturidade do atributo com o nível mais baixo, uma vez que 

o autor defende que o “sistema” de gestão é tão forte quanto a área menos desenvolvida (Chapman, 

2011). 

Ciorciari & Blattner (2008) descrevem um modelo para avaliar a maturidade de uma organização que 

siga os princípios da estrutura do COSO (2004b) “Enterprise Risk Management—Integrated 

Framework”. Os componentes desta estrutura são: ambiente interno, definição de objetivos, 

identificação de eventos, apreciação de risco, resposta ao risco, controlo de atividades, informação 

comunicação, e monitorização. Cada componente é dividido em tópicos, que por sua vez são divididos 

em elementos aos quais correspondem critérios. Neste modelo há então 8 componentes, 26 tópicos, 

123 elementos e 615 critérios. Este modelo tem cinco níveis: Very Weak, Poor, Mid, Good e Optimized. 

A cada um dos componentes é atribuído um nível de maturidade. Como cada critério tem a mesma 

importância neste modelo, o nível de maturidade da organização corresponde à média aritmética dos 

níveis atribuídos a cada componente. Após a determinação do nível de maturidade, é criada uma lista 

de recomendações organizadas por prioridade, tendo em consideração os pontos fortes e fracos da 

gestão do risco na organização. 

O IACCM (2003) desenvolveu um modelo com quatro níveis de maturidade. Os atributos utlizados 

neste modelo são os mesmos que no modelo de Hillson. Para cada atributo é feita uma tabela com 

subatributos (denominados características). Assim, cada linha da tabela contém um subatributo e a 

respetiva descrição para cada nível de maturidade cada subatributo é classificado de 1 a 4 de acordo 
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com o desempenho da organização, sendo que o nível de maturidade de cada atributo corresponde à 

média aritmética das classificações de todos os subatributos que o compõem. Para aferir acerca da 

maturidade da organização é feita a média aritmética das classificações dos níveis de maturidade 

(IACCM, 2003). Macgillivray et al. (2007) argumentam que tanto este modelo como o de Hillson ao não 

serem focados no processo de gestão do risco, não refletem corretamente os princípios de construção 

dos modelos de maturidade. Apesar do referido, devido à sua simplicidade e à sua aplicação não 

consumir muito tempo e recursos, estes modelos de maturidade podem ser úteis para as organizações. 

Giorgino e Monda (2013) desenvolveram um questionário com 22 perguntas de resposta fechada 

para avaliar a maturidade da gestão do risco em organizações, tendo cada resposta possível uma 

classificação que reflete a importância da mesma para a gestão do risco corporativo. A maturidade é 

avaliada através do índice ERMi que é obtido somando a classificação obtida em cada pergunta. O 

número de perguntas presentes no questionário, a importância relativa de cada pergunta, e as 

perguntas a incluir no questionário foram determinados por um painel de especialistas em gestão do 

risco (composto por académicos, consultores e profissionais) através do método de Delphi. 

3.4 Modelos de maturidade aplicados a sectores específicos 

Além dos modelos de maturidade para gestão do risco genéricos apresentados no capítulo anterior, 

foram também desenvolvidos modelos de maturidade aplicados à gestão do risco em domínios 

específicos. Ren e Yeo (2004) desenvolveram um modelo de maturidade aplicado à gestão do risco 

para sistemas de produtos complexos (CoPS). Shah et al. (2009) desenvolveram um modelo de 

maturidade de gestão do risco baseado nos princípios do CMMI do SEI para empresas de fabricação. 

Zou et al. (2010) criaram um modelo direcionado para a gestão do risco em organizações de 

construção. Mayer e Lemes Fagundes (2009) desenvolveram um modelo de maturidade para avaliar o 

processo de gestão do risco no domínio da segurança de informação em organizações que sigam os 

princípios presentes na ISO 27005, que define diretrizes para o processo de gestão dos riscos de 

segurança da informação. Neste estudo estão também incluídas uma matriz de responsabilidades para 

as atividades do processo e um mapa de controlo. A única referência bibliográfica para organizações 

que seguem a ISO 31000 é um modelo de maturidade aplicado à gestão do risco em sistemas de 

informação (Murray-Webster, 2010). 

3.5 Limitações dos modelos de maturidade 

Cienfuegos (2013) defende que a maioria dos modelos de maturidade aplicados à gestão do risco 

tem algumas limitações. Estes modelos têm poucas fundamentações teóricas e não têm explícita a 

lógica por trás dos níveis de maturidade (Cienfuegos, 2013). Isto não é verdade para todos os modelos 

de maturidade, esta lógica passa a existir quando o conceito de maturidade é definido no modelo, mas 

tal não aconteceu na grande maioria dos modelos de maturidade aplicados à gestão de risco 

estudados. Mesmo alguns modelos em que os autores dizem que podem ser aplicados a qualquer 

domínio, têm uma abordagem relevante para empresas que trabalhem por projetos. Deveria existir uma 
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melhor inclusão do processo de gestão do risco nos modelos de maturidade (Cienfuegos, 2013). 

Macgillivray et al. (2007) argumenta que apesar dos vários autores afirmarem que os seus modelos de 

maturidade são capazes de ajudar na implementação formal ou no melhoramento do processo atual 

de gestão do risco, não são prescritivos, servindo apenas como ferramentas de diagnóstico. Como 

acima referido, este autor também defende que existem modelos que não seguem corretamente os 

princípios dos modelos de maturidade. 

Os modelos de maturidade no geral têm sofrido críticas de alguns autores por simplificarem 

demasiado a realidade (De Bruin et al., 2005), além de ignorarem a existência de outros caminhos 

possíveis para atingir a maturidade (Teo e King, 1997). A inexistência de um esforço adicional de 

investigação acerca de como desenvolver um modelo de maturidade aliado ao facto dos autores que 

desenvolvem modelos de maturidade muitas vezes não oferecerem esclarecimentos das motivações 

por trás do desenvolvimento dos mesmos, ou mesmo a falta de definição do método processual e da 

análise que dá origem ao resultado das avaliações, tem originado o desenvolvimento de modelos de 

maturidade que são muito semelhantes e também alguma arbitrariedade no seu desenvolvimento e 

aplicação (Becker et al., 2009). 

3.6 Princípios de desenho de modelos de maturidade 

Pöppelbuß e Röglinger (2011) criaram uma classificação para modelos de maturidade em função do 

propósito da sua utilização. Sendo assim, os modelos podem ser agrupados em:  

 Modelos descritivos – Neste tipo de modelos as capacidades de uma organização são 

avaliadas de acordo com determinados critérios, sendo apenas descrita o desempenho atual. 

Deste modo, são apenas ferramentas de diagnóstico que fornecem informações às partes 

interessadas, internas ou externas (Pöppelbuß e Röglinger, 2011). 

 Modelos prescritivos – Neste tipo de modelos está explícito como identificar os níveis de 

maturidade desejáveis e estão presentes orientações relativas a medidas de melhoria 

(Pöppelbuß e Röglinger, 2011). 

 Modelos comparativos – Neste tipo de modelos é possível realizar análises comparativas 

internas ou externas. Podem ser comparados os níveis de maturidade de organizações ou 

unidades de negócio semelhantes, caso existam dados históricos suficientes provenientes de 

um grande número de avaliações (Pöppelbuß e Röglinger, 2011). 

No mesmo trabalho, o autor descreve, para além dos princípios básicos de desenho de modelos de 

maturidade, os princípios para o desenvolvimento de modelos de maturidade de natureza descritiva e 

prescritiva, como se pode observar na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Princípios de desenho de modelos de maturidade (Adaptado de Pöppelbuß e Röglinger, 2011) 

Grupo Princípios de desenho de Modelos de maturidade 

Básico 1.1  Informação básica 

a) Domínio e pré-requisitos de aplicação 

b) Propósito de utilização  
c) Grupo-alvo  
d) Classe de entidades investigadas 
e) Diferenças dos modelos de maturidade semelhantes 
f) Processo de desenho e validação empírica 

1.2 Definição das construções centrais relacionadas com maturidade e maturação 

a) Maturidade e dimensões de maturidade 

b) Níveis de Maturidade e caminhos de maturidade 
c) Níveis existentes de granularidade de maturação 
d) Fundamentos teóricos subjacentes à evolução e à mudança 

1.3 Definição dos principais conceitos relacionadas com o domínio de aplicação  

1.4 Documentação orientada para o grupo-alvo 

Descritivo 2.1 Critérios intersubjetivos verificáveis para cada nível de maturidade e nível de 
granularidade 

2.2  Métodos de avaliação orientadas para o grupo-alvo 

a) Modelo de procedimento  

b) Conselhos nos critérios de avaliação  

c) Conselhos na adaptação e configuração dos critérios  

d) Experiência de especialistas em aplicações precedentes   

Prescritivo  3.1 Medidas de melhoria para cada nível de maturidade e nível de granularidade  

3.2  Cálculos de decisão para selecionar as medidas de melhoria 

a) Explicação acerca dos objetivos relevantes 

b) Explicação dos fatores relevantes de influência   
c) Distinção entre as perspetivas de comunicação externa e da perspetiva de melhoria 
interna. 

3.3 Métodos de decisão orientada para Grupo-alvo  

a) Modelo de procedimento 
b) Conselhos nas variáveis de avaliação  
c) Conselhos na concretização e adoção de medidas de melhoria 
d) Conselhos na adaptação e na configuração dos cálculos de decisão  
e) Conhecimento de especialistas de aplicações precedentes  

 

Os modelos descritivos devem incluir os princípios de desenho dos modelos de maturidade básicos 

e os princípios dos modelos de maturidade descritivos. Analogamente, os modelos prescritivos devem 

incluir, para além dos próprios princípios, os princípios dos modelos básicos e descritivos 

Os autores não incluíram os princípios de desenho dos modelos comparativos, uma vez que estes 

dependem de fatores externos como, por exemplo, informação para análises comparativas, avaliadores 

externos e especificações estandardizadas e disponíveis publicamente.  
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3.7 Métodos para o desenvolvimento de modelos de maturidade  

Na literatura foram identificados três métodos de desenvolvimento de modelos de maturidade que 

serão descritas ao longo deste subcapítulo. 

3.7.1 Método proposto por Becker, Pöppelbuß e Knackstedt 

Becker et al. (2009) argumentam que os modelos de maturidade são artefactos que servem para 

resolver o problema de avaliar a capacidade e daí obter medidas de melhoria. Segundo SIG (2007), o 

método Design Research Science permite criar artefactos tais como construções, modelos, métodos e 

instanciações que ajudam a melhorar as capacidades de resolução de problemas. Sendo assim, os 

autores afirmam que o método de Design Research Science é apropriado para o desenvolvimento de 

modelos de maturidade, pelo que, baseados neste método, Becker et al. (2009) desenvolveram os 

seguintes oito requisitos para o desenvolvimento de modelos de maturidade: 

 R1 (Comparação com modelos já existentes) – devem ser analisados e comparados modelos 

de maturidade existentes como forma de sustentar a necessidade do desenvolvimento de um 

novo modelo de maturidade ou simplesmente o melhoramento de um modelo de maturidade 

antigo. 

 R2 (Procedimento iterativo) – o desenvolvimento de modelos de maturidade deve seguir um 

método iterativo. 

 R3 (Avaliação) – os princípios, premissas, a utilidade, qualidade e a efetividade dos modelos de 

maturidade devem ser avaliadas iterativamente. 

 R4 (Um procedimento multi-metodológico) – devem ser utilizados vários métodos no 

desenvolvimento de modelos de maturidade tendo estas de ser devidamente fundamentadas. 

 R5 (Identificação da relevância do problema) – deve ser demonstrada o quão importante a 

solução do problema é para investigadores e/ou praticantes. 

 R6 (Definição de problema) – antes de se iniciar o desenvolvimento de um modelo, devem ser 

definidos o domínio de aplicação, as condições de aplicação e os benefícios que se pretende 

que o modelo de maturidade traga. 

 R7 (Apresentação de resultados a um público-alvo) – As condições de aplicação e as 

necessidades dos utilizadores devem ser/estar refletidas na apresentação do modelo de 

maturidade. 

 R8 (Documentação científica) – é necessário que exista uma correta documentação do método 

de construção do modelo de maturidade, devendo esta ser detalhada, abranger cada passo do 

método, as partes envolvidas, os métodos utlizados e os resultados. 

No mesmo estudo, Becker et al. (2009) propõe um procedimento para o desenvolvimento de modelos 

de maturidade composto por oito tarefas, que pode ser observado na Figura 7. Todas as tarefas devem 

ser documentadas de acordo com o R8. As tarefas modelo são: 

 Definição do problema, que deve incluir o R5 e o R6.  
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 Comparação com modelos de maturidade já existentes, tal como estipulado em R1.  

 Determinação de uma estratégia de desenho do modelo.  

 Desenvolvimento iterativo do modelo de maturidade (R2), que por sua vez é composta 

por subactividades: seleção do nível de desenho que estabelece a arquitetura do modelo de 

maturidade, seleção da abordagem (R4), desenho da seção do modelo e o teste de 

resultados (R3). 

 Conceção de transferência e avaliação (R4) 

 Implementação de meios de transferência (R7) 

 Avaliação (R3) do modelo de maturidade. Se tiver um resultado positivo deve-se seguir para 

a primeira tarefa para fazer uma nova iteração do procedimento 

 Rejeição em caso de a avaliação ter um resultado negativo. Se for decidido rejeitar o modelo 

de maturidade, devem-se documentar as razões para tal. 

 

Figura 7 – Método de desenvolvimento de um modelo de maturidade (Becker et al., 2009) 
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3.7.2 Método proposto por Mettler 

Mettler (2009) baseou-se novamente no design science para o desenvolvimento de modelos de 

maturidade e estabeleceu parâmetros de decisão divididos em duas perspetivas: a perspetiva do 

criador (desenvolvimento) e a perspetiva do utilizador (implementação). Apesar desta distinção, o autor 

considera que o desenvolvimento e a aplicação dos modelos de maturidade estão intimamente 

relacionados, não podendo ser separados como pode ser observado na Figura 8 

 

Figura 8 – Relação entre desenvolvimento e aplicação de modelos de maturidade 

O desenvolvimento segue um ciclo composto pelas seguintes fases: (1) objetivo e campo de 

aplicação, (2) desenho do modelo, (3) desenho da avaliação, e (4) reflexão do desenho. Por outro lado, 

a implementação também deve seguir um ciclo que compreende: (1) seleção do modelo, (2) preparar 

implementação do modelo, (3) aplicação do modelo, e (4) execução de medidas corretivas. Os 

parâmetros de decisão e as respetivas caraterísticas do desenvolvimento de modelos de maturidade 

podem ser consultados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros de decisão a considerar no desenvolvimento de modelos de maturidade 
(Adaptado de Mettler, 2009) 

Fase Parâmetro de 
decisão 

Características 

Objetivos e 
campo de 
aplicação 

Foco Problema geral Problema específico 

Nível de análise/ 
profundidade 

Decisão em 
grupo 

Considerações 
organizacionais 

Considerações inter-
organizacionais  

Considerações 
globais e sociais 

Novidade Emergente Pacing Disruptivo Maturo 

Público Orientado 
para a gestão 

Orientado para a tecnologia Ambos 

Disseminação Aberta Exclusiva 

Desenho do 
modelo 

Definição de 
maturidade 

Focada no 
método 

Focada num 
objeto 

Focada em pessoas Combinação 

Função objetivo Unidimensional Multidimensional 

Processo de desenho Teórico Baseado na experiência de praticantes Ambos 

Desenho do produto  Descrição 
textual da 

forma 

Descrição textual da forma e do 
funcionamento 

Instanciação 
(ferramenta de 

avaliação) 

Método de aplicação Auto avaliação Assistida por terceiros Profissionais 
certificados 

Encarregados pela 
resposta 

Gestão Funcionários Parceiros de 
negócio 

Combinação 

Desenho da 
avaliação 

Sujeito a avaliação Desenho do 
método 

Desenho do produto Ambos 

Janela temporal Ex-ante Ex-post Ambos 

Método de avaliação Naturalista Artificial 

Reflexão do 
desenho  

Sujeito a mudança Nenhuma Forma Funcionamento Forma e 
funcionamento 

Frequência Recorrente Não recorrente 

Estrutura da 
mudança 

Externa/Aberta Interna/Inclusiva 
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3.7.3 Método proposto por Clarkson, Moultrie e Maier 

Maier et al. (2012) propõem um mapa para o desenvolvimento da tabela de maturidade (neste 

trabalho, tabela de maturidade é utilizada com o mesmo significado de modelo de maturidade) com 

quatro fases: (1) planeamento, (2) desenvolvimento, (3) avaliação, (4) manutenção. A ordem destas 

fases é importante, mas a progressão entre fases pode ser iterativa fazendo com que parte do trabalho 

realizado tenha de ser revisto. Cada uma das quatro fases inclui pontos de decisão, que são 

apresentados em seguida: 

Fase I: Planeamento – contém os seguintes pontos de decisão: 

1. Definição da audiência: segundo os autores a audiência consiste em todas as partes 

interessadas que participarão no processo de avaliação de maturidade. 

2. Definição do objetivo: escolher entre dois paradigmas de melhoria, o de análise comparativa e 

o analítico. No primeiro, as práticas da organização são comparadas com as melhores práticas 

num determinado domínio. No paradigma analítico, pretende-se identificar quais as melhorias 

necessárias e avaliar se as melhorias implementadas estão a ter sucesso.  

3. Clarificação da abrangência: neste ponto é necessário decidir se se pretender desenvolver um 

modelo geral ou apenas aplicável a um domínio específico.  

4. Definir critérios de sucesso: são determinados no início com o intuito de verificar se o 

desenvolvimento e a aplicação estão a ser bem-sucedidos. 

Fase II: Desenvolvimento – define a arquitetura da tabela de maturidade e é composto pelos 

seguintes pontos de decisão: 

1. Selecionar a área de processo: neste ponto devem ser identificadas áreas de processo que 

sejam mutuamente exclusivas e que no seu conjunto sejam exaustivas. Os autores defendem 

que esta seleção deve ser feita baseada nos princípios de melhores práticas do domínio, na 

experiência que os criadores do modelo têm no domínio e através de uma revisão bibliográfica. 

Ou alternativamente podem ser identificados os objetivos necessários para que a organização 

alcance os seus objetivos e a partir dos mesmos deduzir áreas de processo mais importantes. 

2. Selecionar os níveis de maturidade: os níveis têm que ser distintos, estar bem definidos e 

obedecer necessariamente a uma progressão lógica. 

3. Formulação das células da tabela de maturidade: Descrição precisa, concisa e clara das 

características do processo para nível de maturidade. Isto necessariamente inclui: (1) a decisão 

acerca da natureza do modelo, prescritiva ou descritiva, (2) a justificação das fontes de 

informação usadas para descrever as características do processo e (3) a decisão sobre o 

mecanismo de formulação, podendo ser feita uma descrição para cada nível de maturidade, ou 

alternativamente uma descrição individual de cada processo para cada nível. 

4. Definir o mecanismo de aplicação: a escolha do mecanismo de aplicação está normalmente 

relacionada com os objetivos da avaliação da maturidade. Se o objetivo for a análise 

comparativa, os questionários eletrónicos oferecem possibilidade de incluir um maior número de 

participantes. Por outro lado, se o objetivo principal for a sensibilização e a melhoria de 
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processos, entrevistas ou workshops podem gerar melhores resultados. É de realçar que 

também é possível utilizar uma combinação de ambos os mecanismos.  

Fase III: Avaliação – ao realizar a avaliação, a tabela de maturidade deve ser melhorada 

iterativamente a cada utilização até ao ponto em que não haja recomendações relevantes ou até os 

resultados da avaliação serem satisfatórios. Nesta fase os pontos de decisão são; 

1. Validação: neste ponto é necessário assegurar que os resultados obtidos através da aplicação 

da tabela de maturidade são corretos, precisos e repetíveis.  

2. Verificação: através da aplicação do modelo desenvolvido, verificar se está de acordo com os 

critérios de sucesso definidos na Fase I. 

Fase IV: Manutenção – A fase da manutenção deve ser contínua. A disponibilização de recursos 

necessários à manutenção afetará a evolução e utilização futura do modelo. É necessário fornecer 

treino e documentação, especialmente se quem for responsável pela avaliação da maturidade não for 

o autor. Em modelos de natureza prescritiva a manutenção é mais importante, pois podem ficar 

rapidamente desatualizados. Se o modelo foi desenvolvido com o intuito de análise comparativa, os 

dados das melhores práticas devem ser atualizados. 

3.8 Métodos de avaliação de maturidade em modelos de maturidade 

Neste subcapítulo é estudado como a avaliação de maturidade 2  é conduzida em modelos de 

maturidade aplicados a processos. Neste contexto, avaliação é um método sistemático para obter 

feedback sobre o desempenho de uma organização e identificar problemas que afetam o desempenho. 

A avaliação de maturidade permite às organizações obterem dados sobre o seu desempenho, 

identificar fatores importantes que ajudam ou inibem a obtenção dos resultados desejados de um 

processo e efetuarem análises comparativas com outras organizações, ou seja, determinação da 

capacidade (ISO, 2004) . O resultado de uma avaliação será um conjunto de diretrizes que permitirão 

a melhoria do processo. A melhoria dos processos é uma forma de melhorar a abordagem utilizada 

para organizar e gerir processos organizacionais e pode envolver também a execução de melhorias 

nos sistemas existentes. A relação entre conceitos de avaliação, determinação da capacidade e 

melhoria do processo é apresentada na Figura 9.  

 

Figura 9 – Relação entre conceitos fundamentais (ISO, 2004) 

                                                      

2 Avaliação da Maturidade – este conceito é uma tradução livre “maturity assessment” de ISO (2004). 
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Mettler (2009) classificou os métodos de avaliação de maturidade em três categorias: 

1. Questionário – Existem diretrizes e formulários para uma organização realizar a avaliação; 

2. Assistida por terceiros – uma pessoa externa à organização auxilia a organização a aplicar 

o método de avaliação; 

3. Certificada por profissionais – As organizações podem solicitar a certificação. Sendo que, 

a avaliação de maturidade é efetuada por assessores com as competências necessárias. 

Os modelos de maturidade mais consensuais possuem os três métodos de avaliação descritos, 

nomeadamente o CMMI, a ISO 15504. Estes modelos permitem uma avaliação inicial com recurso a 

um questionário de avaliação. Então, quando as organizações reconhecem as vantagens do modelo 

de maturidade podem solicitar uma avaliação assistida ou certificação para realizar uma avaliação 

mais profunda. 

Alguns dos modelos de maturidade aplicados à gestão de risco estudados nas seções 3.3 e 3.4 

foram classificados de acordo com o método de avaliação utilizado, como pode ser observado na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Proecessos de avaliação utilizados em modelos de maturiade aplicados à gestão de risco 

Modelo de Maturidade Método de Avaliação 

Hillson (1997) Nenhum 

IACCM (2003) Questionário 

Ren e Yeo (2004) Questionário 

Ciorciari e Blattner (2008) Questionário 

Shah et al. (2009) Questionário 

Zou et al. (2010) Questionário 

Chapman (2011) Nenhum 

Giorgino e Monda (2013) Questionário 

 

É importante salientar que alguns autores que desenvolvem modelos de maturidade e não 

especificam nenhum método de avaliação de maturidade. A análise da Tabela 4 permite concluir que  

o método do questionário foi o único utilizado em todos os modelos de maturidade aplicados à gestão 

de risco. Isto ocorre porque estes modelos foram desenvolvidos por académicos que não conseguem 

assegurar os recursos necessários para implementar os outros métodos de avaliação.  

3.8.1 Avaliação de processos de acordo com a ISO 15504 

A ISO 15504 contém informações e conceitos gerais sobre a avaliação de processos organizacionais 

e a utilização dos mesmos no contexto de melhoria do processo e no contexto da determinação da 

capacidade do processo. As etapas da avaliação de um processo, segundo a norma ISO 15504, são 

descritas em seguida:  

 Iniciação – esta etapa inclui: (1) identificação do patrocinador e definição do propósito da 

avaliação, (2) definição do âmbito da avaliação e das restrições existentes, (3) identificação de 

informação adicional necessária, (4) escolha dos participantes e da equipa de avaliação e 
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definição dos papéis dos membros da equipa e (5) definição de todas as contribuições para a 

avaliação e a sua aprovação pelo patrocinador. 

 Planeamento – desenvolvimento do plano de avaliação que inclui a descrição de todas as 

atividades necessárias para a avaliação. Este plano e a respetiva calendarização têm que ser 

documentados. São identificados os recursos necessários à avaliação dos processos, tendo em 

conta o âmbito do projeto. São também determinados os métodos para conferir, rever, validar e 

documentar a informação necessária. Por fim, é planeada a coordenação entre os participantes 

da organização. 

 Reunião informativa – o líder da equipa de avaliação assegura que as contribuições, o processo 

e os resultados da avaliação são compreendidos pela equipa de avaliação. Para além do referido, 

a unidade organizacional é também informada de que a avaliação irá ser realizada.  

 Recolha de dados – recolha sistemática da informação necessária para a avaliação do 

processo. São identificadas e demonstradas as técnicas de seleção, recolha, análise de 

informação e justificação dos parâmetros. Os parâmetros consistem numa escala ordinal com os 

seguintes intervalos percentuais de realização dos atributos do processo: N (não alcançado) – 0 

a 15%, P (parcialmente) – de 15% a 50%, L (amplamente) – de 50% a 85%, e F (totalmente) – 

de 85% a 100%. Todos os processos definidos no âmbito da avaliação são avaliados de acordo 

com as evidências, sendo que as evidências recolhidas acerca de cada atributo de cada 

processo devem ser suficientes para alcançar o propósito e o âmbito da avaliação. 

 Validação de dados – nesta etapa é assegurado que os dados são precisos e abrangem o 

âmbito da avaliação, através de atividades como: procurar informação de fontes independentes, 

utilizar resultados de avaliações passadas e realizar sessões de feedback. Parte da validação 

pode ocorrer durante a recolha de dados.  

 Classificação dos atributos do processo – a cada atributo do processo avaliado é atribuído 

uma classificação, baseada em dados validados na etapa anterior. Deve ser assegurada a 

rastreabilidade entre as evidências objetivas recolhidas e a classificação dos atributos do 

processo. As relações entre os indicadores e as evidências têm de ser registadas, para cada 

atributo do processo classificado. 

 Reporte dos resultados – Análise e apresentação dos resultados da avaliação através de um 

relatório. O relatório deve também incluir questões importantes levantadas durante a avaliação: 

áreas de força e de franqueza e riscos descobertos. 

3.8.2 Avaliação de processos de acordo com CMMI 

Para avaliar a maturidade dos seus modelos, o SEI (Software Engineerging Institute) criou o 

Strandard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI). Este método é composto de 

três processos: planeamento e preparação da avaliação, condução da avaliação e reporte dos 

resultados, como pode ser observado na Figura 10 
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Figura 10 – Método SCAMPI 

As principais diferenças entre os métodos de avaliação do CMMI e da ISO 15050 prendem-se com 

o uso de terminologias distintas e o facto do método de avaliação do SEI ser destinado a ser utilizado 

apenas em modelos CMMI (SCAMPI Team e CMMI Institute, 2014), como pode ser observado na 

Tabela 5. Por outro lado, o processo de avaliação da ISO 15504 não é exclusivo aos processos que 

estão definidos na mesma, podendo também ser utilizado noutros domínios, como por exemplo em SIG 

(2007), que é utilizada na engenharia automóvel. Para além do exemplo já referido, o processo de 

avaliação de processos definido pela ISO 15504 é também utilizado no COBIT5, que consiste numa 

estrutura de governo e gestão de tecnologia de informação em organizações (ISACA, 2012). 

Tabela 5 – Equivalência entre as etapas do método de avaliação do CMMI e da SO15504 

SCAMPI ISO 15504 

Planeamento e preparação da avaliação Iniciação 

Planeamento 

Reunião informativa 

Condução da Avaliação Recolha de dados 

Validação da informação 

Classificação dos atributos do processo 

Reporte dos resultados Reporte dos resultados 
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4 Método de desenvolvimento do MARCUS 

Como foi referido anteriormente, uma das críticas que recorrentemente alguns autores apontam aos 

modelos de maturidade é o facto de não apresentarem uma fundamentação empírica e rastreabilidade 

(Cienfuegos, 2013; Ulrich Buhl et al., 2012). Estas críticas são fundamentadas pelo facto de existir um 

número significativo de modelos de maturidade que não seguem uma estrutura ou método teórico para 

o seu desenvolvimento. 

O método de desenvolvimento do MARCUS foi adaptado do método e requisitos descritos por Becker 

et al. (2009), estudado no capítulo 3. Esta escolha foi motivada pelo facto de Becker et al. (2009) 

apresentarem evidências que modelos de maturidade consensuais, como o CMMI e a ISO 15504, 

cumprem os requisitos definidos pelos autores, apesar de terem sido desenvolvidos anteriormente à 

criação deste método. Para além do referido, o facto de este já ter sido utlizado por diferentes autores 

na construção de modelos de maturidade de diversas áreas também contribuiu para esta escolha.  

O método utilizado no desenvolvimento do MARCUS pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Método seguido no desenvolvimento do MARCUS 

O método de desenvolvimento é iterativo e constituído por várias fases. A primeira fase consistiu na 

contextualização, definição do problema e dos principais objetivos desta dissertação.  

Posteriormente foi efetuada uma revisão bibliográfica com o intuito de deduzir critérios que 

permitissem a avaliação da maturidade de um processo de gestão de risco. Os critérios de avaliação 

deduzidos são mutuamente exclusivos e foram desenvolvidos com o intuito de avaliar a maturidade do 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Da análise das referências de gestão do risco mais consensuais foi possível concluir que todas 

defendem que a gestão do risco deve ser implementada como um processo nas organizações. A norma 

ISO 31000 é a principal referência de gestão do risco devido, entre outras razões, ao facto de não ter 

incoerências, ter sido elaborada por um grande número de especialistas em gestão do risco de vários 

países e por ser de fácil interpretação e prática utilização. Para além de ser uma referência consensual 

a ISO 31000 é abrangente, podendo “ser aplicada a qualquer tipo de risco, qualquer que seja a sua 

natureza” (ISO, 2009b). Sendo assim, concluiu-se que todos os critérios de avaliação de maturidade 

do MARCUS deviam estar alinhados com o processo de gestão do risco definido pela norma ISO 

31000. Sendo assim, a norma ISO 31000, foi utilizada como a principal referência bibliográfica para a 

dedução de critérios de avaliação de maturidade. 
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Foram também utilizadas referências no domínio da gestão de risco de fraude, nomeadamente a 

ISO 37001 e a BS 10500 e as Recomendações CPC, na dedução de critérios de avaliação. Ao contrário 

do que sucede com a ISO 31000, o MARCUS, não segue todos os princípios presentes nas estruturas 

ISO 37001 e a BS 10500. Uma vez que, estas estruturas, têm como objetivo criar um sistema para 

prevenir, detetar e combater o suborno3, sendo que a gestão de risco é apenas uma componente deste 

sistema. Para além do referido foram também adaptados critérios de avaliação do CMMI, um dos 

modelos de maturidade no domínio dos processos mais consensuais.  

Após a dedução dos critérios de avaliação, foram deduzidos níveis de maturidade para o MARCUS 

que têm como base os níveis propostos pelo CMMI Product Team (2010). Na bibliografia constam um 

elevado número de modelos de maturidade no domínio da gestão de risco que também se baseiam 

nos níveis desenvolvidos pelo CMMI, nomeadamente: Cienfuegos, (2013); Ciorciari e Blattner (2008); 

Kriouile (2012) e Ren e Yeo (2004). 

Foi também desenvolvida uma tabela de maturidade na qual os critérios de avaliação deduzidos 

foram agrupados de acordo com os níveis de maturidade desenvolvidos anteriormente. A tabela de 

maturidade desenvolvida, apenas tem uma única dimensão (atributo, competências, perspetivas) e não 

pode ser representada em forma de uma matriz, ao contrário de número significativo de modelos de 

maturidade de gestão de risco estudados na bibliografia. Esta escolha foi motivada pelo facto do 

MARCUS descrever a evolução que o processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas 

deve ter ao longo do tempo, sendo que esta é única dimensão do modelo de maturidade. Para atingir 

um determinado nível de maturidade a organização necessita cumprir com todos os critérios de 

avaliação desse nível e de todos os critérios de avaliação dos níveis anteriores. Sendo assim, o 

MARCUS tem exclusivamente uma representação por etapas. 

Na bibliografia foram encontrados três tipos de métodos de avaliação de maturidade em modelos de 

maturidade: por profissionais certificados, assistido por terceiros e questionário. O método de avaliação 

escolhido para o MARCUS foi um questionário. Este método permite que um número elevado de 

organizações possa continuar a aplicar o MARCUS, mesmo após a conclusão desta dissertação. Este 

método é o mais utilizado em modelos de maturidade desenvolvidos em trabalhos académicos, e, dos 

três tipos de métodos é o que requer menos recursos. Uma vez que a avaliação da maturidade será 

feita através de um inquérito a seleção dos respondentes ao questionário dentro da organização 

assume uma elevada importância, uma vez que é necessário garantir uma representação precisa das 

características da organização que se pretende avaliar (Enticott et al., 2008). Consequentemente os 

respondentes ao questionário do MARCUS serão pessoas responsáveis pela elaboração dos planos 

de gestão de risco de corrupção e infrações conexas ou que estejam diretamente envolvidas na 

supervisão da conformidade do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas onde o 

MARCUS seja aplicado. Para cada critério de avaliação do MARCUS foi desenvolvida uma pergunta 

                                                      

3 Apesar do âmbito destas referências ser o suborno, este foi alargado de forma a comtemplar todas as atividades 
que constituem corrupção e infrações conexas. A hipótese de alargar o âmbito de forma a incluir outras 
componentes da fraude está contemplada em ambas as referências (ISO, 2016). 



33 

com o objetivo de aferir acerca da existência do critério e foram deduzidas evidências que permitem 

sustentar a existência do critério, como está detalhado no capítulo 5.3. 

O método de desenvolvimento do MARCUS foi iterativo e consistiu num total de duas iterações. Após 

o desenvolvimento do questionário para aplicação do MARCUS foi efetuada uma validação com um 

especialista em gestão de risco e outro em modelos de maturidade. As recomendações e sugestões 

feitas pelos especialistas foram incorporadas no MARCUS, com isto finalizando a primeira iteração. Na 

segunda iteração o MARCUS foi aplicado a quatro organizações:  

1. Agência para modernização administrativa (agência pública);  

2. INCM (produção de moeda e documentos); 

3. Instituto Superior Técnico (instituição de ensino superior pública).  

4. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (investigação e desenvolvimento) 

A segunda iteração terminou com uma nova revisão do MARCUS com base no que se aprendeu 

com a aplicação do mesmo para a versão final que consta neste relatório de dissertação de mestrado. 

Na Tabela 6 são apresentadas evidências em como o desenvolvimento do MARCUS seguiu os 

requisitos definidos por Becker et al. (2009). 

Tabela 6 – Requisitos para o desenvolvimento MARCUS (Adaptado de Becker et al., 2009)  

Requisitos (Becker et al., 2009) Evidências 

R1 – Comparação com outros 

modelos de Maturidade 

No capítulo 3 são estudados os modelos de maturidade 

aplicados à gestão de risco e é efetuada uma análise critica dos 

mesmos. 

R2 – Processo iterativo O MARCUS foi desenvolvido através um processo iterativo, 

tendo sido efetuadas duas iterações antes da versão final que é 

apresentada neste documento. 

R3 – Avaliação O MARCUS foi avaliado iterativamente durante o seu 

desenvolvimento. 

R4 – Multimetodológico O MARCUS foi desenvolvido de acordo com as melhores 

práticas presentes na bibliografia de gestão de risco e modelos 

de maturidade. 

R5 – Definição do problema O problema que motivou o desenvolvimento o MARCUS foi 

definido e contextualizado no capítulo 1. Sendo assim, o 

MARCUS foi desenvolvido com o intuito de resolver o problema 

definido. 

R6 – Relevância do problema Aquando da contextualização do problema no capítulo 1, foram 

salientados benefícios que se pretende que o modelo de 

maturidade traga. 

R7 – Apresentação a um público 

alvo 

O MARCUS foi apresentado e aplicado em organizações que 

efetuam processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas. 

R8 – Documentação O desenvolvimento do MARCUS foi documentado, assim como a 

estratégia de desenvolvimento, o racional por detrás dos níveis e 

dos critérios de avaliação deduzidos e o que se aprendeu com as 

várias iterações do modelo. 
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O desenvolvimento do MARCUS seguiu também os princípios de desenho de modelos de 

maturidade propostos por Pöppelbuß e Röglinger (2011) estudados no capítulo 3. Na Tabela 7 para 

cada um dos princípios de desenho de modelos de maturidade é indicada a secção correspondente 

neste documento. 

Tabela 7 – Rastreabilidade dos princípios de desenho de modelos de maturidade para o MARCUS 

Grupo Princípios de desenho de Modelos de maturidade 
Seções do 
documento 

Básico 1.1  Informação básica  

a) Domínio e pré-requisitos de aplicação 1.1 

b) Propósito de utilização  1.1 

c) Grupo-alvo  1.1 

d) Classe de entidades investigadas 1.1, 6.2 

e) Diferenças dos modelos de maturidade semelhantes 3.4, 3.5, 4 

f) Método de desenho e validação empírica 4, 6.1, 6.2 

1.2 Definição das construções centrais relacionadas com maturidade e 
maturação 

 

a) Maturidade e dimensões de maturidade 4, 5.1 

b) Níveis de Maturidade e caminhos de maturidade 5.1 

c) Níveis existentes de granularidade de maturação 5.1,,5.3 

d) Fundamentos teóricos subjacentes à evolução e à mudança 4, 5.1 

1.3 Definição dos principais conceitos relacionadas com o domínio de 
aplicação  

2.1 

1.4 Documentação orientada para o grupo-alvo 5.2 

Descritivo 2.1 Critérios intersubjetivos verificáveis para cada nível de maturidade e 
nível de granularidade 

5.1, 5.3 

2.2 Métodos de avaliação orientadas para o grupo-alvo  

a) Modelo de procedimento  5.3 

b) Conselhos nos critérios de avaliação  5.2 

c) Conselhos na adaptação e configuração dos critérios 5.2 

d) Experiência de especialistas em aplicações precedentes  5.2, 6.1, 6.2 

Prescritivo  3.1 Medidas de melhoria para cada nível de maturidade e nível de 
granularidade  

5.2 

3.2 Cálculos de decisão para selecionar as medidas de melhoria  

a) Explicação acerca dos objetivos relevantes 5.1, 5.2 

b) Explicação dos fatores relevantes de influência  5.2 

c) Distinção entre as perspetivas de comunicação externa e da perspetiva de 
melhoria interna. 

- 

3.3 Métodos de decisão orientada para Grupo-alvo   

a) Modelo de procedimento 5.2 

b) Conselhos nas variáveis de avaliação  - 

c) Conselhos na concretização e adoção de medidas de melhoria 5.2 

d) Conselhos na adaptação e na configuração dos cálculos de decisão  N/A 

e) Conhecimento de especialistas de aplicações precedentes 6.1, 6.2 

 

É importante salientar que o MARCUS cumpre todos os princípios de desenho para modelos de 

maturidade de utilização descritiva e um número significativo dos princípios de desenho para modelos 

de maturidade de utilização prescritiva. O MARCUS não apresenta concelhos de como os resultados 
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obtidos através da utilização do mesmo devem ser comunicados interna e externamente. O MARCUS 

também não apresenta conselhos para implementar e concretizar as medidas propostas. 

O MARCUS não cumpre com estes princípios de desenho porque se pretende aplicá-lo a 

organizações com estruturas e tamanhos muito diferentes. Sendo assim, optou-se por não se cumprir 

estes princípios de desenho permitindo um âmbito mais abrange para o MARCUS.  

O MARCUS permite identificar critérios de avaliação que a organização cumpre e quais os que faltam 

cumprir para atingir uma maior maturidade, possibilitando uma identificação dos pontos fortes e fracos 

do processo. Para além do referido, para cada critério de avaliação o MARCUS apresenta evidências 

que a organização deve constatar de forma a cumprir com o critério de avaliação. Uma organização 

que pretenda melhorar o seu processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas poderá 

utilizar as evidências propostas no MARCUS como medidas de melhorias no seu processo. Sendo 

assim, apesar do MARCUS cumprir todos os princípios de desenho de modelos de maturidade de 

utilização prescritiva, indica como um processo de gestão de risco de corrupção e infrações deve evoluir 

ao longo de tempo para atingir maturidade plena. 
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5 Resultados 

O MARCUS tem cinco níveis de maturidade: inicial, gerido, definido, gerido quantitativamente e 

otimizado, como pode ser observado na Figura 12. Os níveis de maturidade do MARCUS têm como 

base os níveis propostos pelo CMMI (CMMI Product Team, 2010) que atualmente é reconhecido como 

uma fonte consensual no domínio dos modelos de maturidade. 

Figura 12 – Níveis de maturidade do MARCUS 

Com o intuito de avaliar a maturidade dos processos de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas foram deduzidos um total de 39 critérios de avaliação para o MARCUS. Estes, por sua vez, 

foram agrupados em função dos 5 níveis de maturidade, anteriormente definidos, de forma a criar a 

tabela de maturidade que pode ser observada na Figura 13.  

Foi atribuído um identificador (ID) a cada um dos critérios de avaliação do MARCUS. Sendo que o 

primeiro algarismo identifica o nível de maturidade do critério e os restantes o número do critério. Por 

exemplo: o critério com o número 4.3 corresponde ao terceiro critério do nível de 4. É importante 

salientar que em cada nível de maturidade, os critérios estão numerados apenas de modo a facilitar a 

sua organização/compreensão e não refletem uma ordem específica pela qual a organização tem de 

os cumprir. Posteriormente, no questionário desenvolvido na seção 5.3, todas as perguntas são 

identificadas com o ID utilizado na tabela de maturidade. 
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Figura 13 – Tabela de maturidade do MARCUS  
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5.1 Níveis de maturidade e critérios de avaliação 

Nesta subsecção são apresentados os 5 níveis de maturidade do MARCUS e os critérios de 

avaliação que as organizações necessitam cumprir para atingir cada um dos níveis de maturidade.  

5.1.1 Nível de maturidade 1 – Inicial 

No nível de maturidade 1 organização compreende a necessidade de um processo de gestão de 

risco de corrupção e infrações conexas, mas apenas executa algumas atividades de gestão de risco, 

que normalmente são ad hoc e caóticas, reativas ao invés de preventivas. A organização carece de um 

ambiente estável no qual se possa estabelecer um processo de gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas. O sucesso neste tipo de organizações depende da competência de pessoas e não 

da utilização de processos comprovados. Sendo assim, os resultados são imprevisíveis e difíceis de 

replicar. 

O critério deduzido para o nível de maturidade 1 e o seu principal objetivo é o seguinte: 

1.1 Existência de um PGRCIC – Aferir se a organização cumpre as recomendações do CPC de 1 

Julho de 2009, nas quais esta entidade instou todas as organizações que gerem recursos públicos a 

elaborarem planos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

5.1.2 Nível de maturidade 2 – Gerido 

No nível de maturidade 2 existe um esforço para que as atividades necessárias para a realização 

da gestão de risco de corrupção e infrações conexas sejam planeadas e executadas de acordo com as 

políticas de gestão de risco definidas pela organização em conjunto com as partes interessadas. 

Contudo, a gestão de risco de corrupção e infrações conexas acaba por ser mais influenciada pela 

repetição de atividades que resultaram no passado, do que por um processo de gestão de risco formal. 

As atividades de gestão de risco de corrupção e infrações conexas estão alocadas a pessoas com 

capacidades, responsabilidades definidas e os recursos necessários para gerirem o risco de forma a 

criarem resultados de certa forma repetíveis. Neste nível não existe uma uniformização da gestão de 

risco de corrupção e infrações conexas na organização. Sendo assim, em departamentos diferentes da 

organização o risco pode ser gerido de maneira diferente. 

Os critérios deduzidos para o nível de maturidade 2 e os principais objetivos dos mesmos são:  

 2.1 Alocação de pessoas – Garantir que os responsáveis pela gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas na organização têm as competências, experiência e aptidões adequadas para 

efetuar a gestão de risco de corrupção e infrações conexas 

 2.2 Recursos – Garantir que os responsáveis pela gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas na organização têm os recursos adequados para efetuarem a mesma. 

 2.3 Partes interessadas – A identificação, o registo e a consideração das perceções das partes 

interessadas têm como objetivos:  
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 - Compreensão, pelas partes interessadas, dos fundamentos das decisões tomadas e as razões 

pelas quais são necessárias ações específicas.  

 - Obter informações acerca das perceções das partes interessadas para que as mesmas possam 

ser consideradas nas tomadas de decisão. 

5.1.3 Nível de maturidade 3 – Definido 

No nível de maturidade 3 o processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é 

caracterizado, compreendido e descrito através de procedimentos, ferramentas e métodos. O processo 

assegura o estabelecimento de consistência ao longo da organização, existindo uma abordagem 

centralizada à gestão de risco. O processo estabelecido é melhorado ao longo do tempo. 

Os critérios deduzidos para o nível de maturidade 3 e os principais objetivos dos mesmos são:  

 3.1 Consciencialização e treino – Proporcionar o treino adequado aos colaboradores da 

organização para efetuarem a gestão de risco de corrupção e infrações conexas e desenvolver 

uma cultura de combate à corrupção e infrações conexas 

 3.2 Fundamentação e âmbito do processo – Aferir se a organização estabelece as fronteiras 

para a aplicabilidade do processo de gestão de risco e se a organização tem um fundamento 

para gerir o risco de corrupção e infrações conexas 

 3.3 Responsável pela conformidade – Aferir se a organização estabelece as fronteiras para a 

aplicabilidade do processo de gestão de risco e se a organização tem um fundamento para gerir 

o risco de corrupção e infrações conexas. 

 3.4 Donos do risco – Assegurar que para os riscos de corrupção e infrações conexas existe 

uma pessoa com a responsabilidade e autoridade para os gerir. 

 3.5 Outras responsabilidades – Assegurar que todos os colaboradores compreendem o seu 

papel na gestão de risco de corrupção e infrações conexas e estão cientes dos riscos de 

corrupção e infrações conexas, controlos e tarefas sobre os quais têm responsabilidade. 

 3.6 Política de gestão de risco – Criar uma cultura de consciencialização acerca do risco de 

corrupção e infrações conexas na organização. 

 3.7 Plano de comunicação e consulta – Assegurar que em todas as atividades do processo de 

gestão de risco de corrupção e infrações conexas ocorre comunicação e consulta. As atividades 

do processo de gestão de risco são: estabelecimento do contexto, identificação de risco, análise 

do risco, avaliação do risco, tratamento do risco, monitorização e revisão do risco. 

 3.8 Comunicação e consulta das atividades – Assegurar que em todas as atividades do 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas ocorre comunicação e consulta. 

As atividades do processo de gestão de risco são: estabelecimento do contexto, identificação de 

risco, análise do risco, avaliação do risco, tratamento do risco, monitorização e revisão do risco. 

 3.9 Contexto interno – O objetivo da consideração do contexto interno no estabelecimento do 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é entender o que no seio da 
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organização pode influenciar a forma como a organização irá gerir o risco de corrupção e 

infrações conexas. 

 3.10 Contexto externo – O objetivo da consideração do contexto externo na implementação do 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é assegurar que os objetivos e 

as preocupações das partes interessadas externas são tomados em consideração no 

desenvolvimento dos critérios do risco. 

 3.11 Justificação dos recursos – Os objetivos da justificação dos recursos utilizados são a 

compreensão da alocação dos recursos consumidos pelo processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas, a deteção de ineficiências e a transparência do processo de 

gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

 3.12 Critérios de risco – Os critérios de risco servem como referência para a organização avaliar 

a significância dos riscos de corrupção e infrações conexas 

 3.13 Padronização e objetivos comuns – A definição de objetivos comuns a toda a organização 

tem como objetivo assegurar que existe coerência na forma como os riscos de corrupção e 

infrações conexas são geridos em toda a organização, evitando a criação de “silos” dentro da 

organização onde o risco é gerido de forma diferente do resto da organização. 

 3.14 Identificação de riscos – A criação de uma lista abrangente dos riscos de corrupção e 

infrações conexas, que tenha como base os eventos que possam ter efeitos na consecução dos 

objetivos da organização. 

 3.15 Riscos com consequências positivas – Uma identificação mais minuciosa dos riscos de 

corrupção e infrações conexas que afetam a organização. 

 3.16 Risco de acordo com funções – Perceção do tipo de risco de corrupção e infrações 

conexas a que cada função na organização está mais sujeita. 

 3.17 Níveis de risco – Uma identificação mais minuciosa dos riscos de corrupção e infrações 

conexas que afetam a organização. 

 3.18 Comparação com critérios de risco – Aferir quais são os riscos de corrupção e infrações 

conexas que necessitam de ser tratados 

 3.19 Priorização dos riscos – Proceder prioritariamente ao tratamento dos riscos de corrupção 

e infrações conexas mais relevantes. 

 3.20 Interdependência – Aferir se a organização tem em conta a interdependência dos 

diferentes riscos e suas fontes 

 3.21 Sensibilidade e pressupostos dos níveis de risco – Assegurar que as partes 

interessadas estão a par do grau de confiança com que os níveis de risco de corrupção e 

infrações conexas são definidos. 
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 3.22 Seleção de opções de tratamento – Aferir se a seleção de opções de tratamento de riscos 

de corrupção e infrações conexas tem em conta o custo de tratar um determinado risco de 

corrupção e infrações conexas e o potencial benefício de o tratar. 

 3.23 Riscos secundários – O objetivo é que os riscos de corrupção e infrações conexas 

secundários, que ocorrem após o tratamento de determinados riscos de corrupção e infrações 

conexas, sejam geridos. 

 3.24 Registo do processo – Compreender como são realizadas as atividades do processo de 

gestão de risco de corrupção e infrações conexas. O rastreamento do processo é a base para a 

melhoria dos métodos, das ferramentas utilizadas e do próprio processo. 

 3.25 Monitorização e revisão de todas as atividades – Aferir se existem iniciativas de 

monitorização e revisão em todas as atividades do processo de gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas. 

5.1.4 Nível de Maturidade 4 – Gerido Quantitativamente 

No nível de maturidade 4, a organização recorre a métodos estatísticos e analíticos para gerir, medir 

e avaliar o desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Os critérios deduzidos para o nível de maturidade 4 e os principais objetivos dos mesmos são:  

 4.1 Objetivos de desempenho – Identificar se existem objetivos de desempenho que permitam 

a avaliação do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

 4.2 Parâmetros e ferramentas – Aferir se a organização utiliza parâmetros e ferramentas 

analíticas na gestão quantitativa do processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas. 

 4.3 Análise do desempenho – Verificar se os parâmetros selecionados são analisados de forma 

a quantificar o desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

 4.4 Indicadores de desempenho – Aferir se existem indicadores de desempenho do processo 

de gestão de risco de corrupção e infrações conexas e se os mesmos são utilizados para 

determinar se o desempenho pretendido pela organização está a ser atingido. 

 4.5 Comunicação do desempenho – Informar as partes interessadas acerca do desempenho 

do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas da organização 

5.1.5 Nível de Maturidade 5 – Otimizado 

No nível de maturidade 5, o processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é 

melhorado continuamente com base nas informações recolhidas no nível anterior. Todos os 

colaboradores têm um elevado nível de dedicação para com a gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas e esta é encarada como uma ferramenta estratégica para a organização. As organizações 

neste nível estão constantemente a tentar inovar ao desenvolver e procurar novas formas de otimizar 
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a gestão de risco na organização, por conseguinte as organizações neste nível fazem contribuições 

científicas para o desenvolvimento da gestão de risco como domínio. 

Os critérios deduzidos para o nível de maturidade 5 e os principais objetivos dos mesmos são:  

 5.1 Potenciais áreas de melhoria – Identificar potenciais áreas de melhoria que permitam um 

melhor desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas 

 5.2 Seleção e implementação de melhorias – Garantir que as opções de melhoria do processo 

são tomadas com base numa avaliação de custos, benefícios e outros fatores. 

 5.3 Avaliação dos efeitos das melhorias – Determinar se a organização recorre a métodos 

quantitativos para avaliar os efeitos das melhorias no processo de gestão de risco de corrupção 

e infrações conexas. 

 5.4 Causas de consequências selecionadas – Aferir se a organização determina 

sistematicamente a causa de consequências selecionadas. 

 5.5 Intervir nas causas de consequências selecionadas – Identificar se a organização 

implementou e avaliou medidas propostas na análise de consequências 

 5.6 Reconhecimento da comunidade – Aferir se e a organização dissemina procedimentos 

impetrados e abordagens inovadoras à gestão de risco de corrupção e infrações conexas e se a 

comunidade científica e os pares da organização a encaram como um bom exemplo da gestão 

de risco de corrupção e infrações conexas. 

5.2 Questionário  

Para aferir o nível de maturidade do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas 

das organizações foi elaborado um questionário. Para cada um dos critérios de avaliação de maturidade 

deduzido foi criada uma questão que pretende avaliar se a organização cumpre determinado critério. 

O questionário está divido em 5 partes, correspondentes aos níveis de maturidade do modelo de 

maturidade. Sendo assim, para cada nível de maturidade existe um conjunto de perguntas que serve 

para determinar o nível de maturidade do processo de gestão de risco de determinada organização. 

Uma vez que se pretende avaliar se a organização cumpre um determinado critério, todas as questões 

têm apenas duas opções de resposta: sim ou não.  

Cada pergunta está estruturada numa tabela com os seguintes campos: 

ID: identifica o nível de maturidade a que a questão diz respeito e o número a que cada questão 

corresponde em determinado nível. Por exemplo, o ID 3.2 refere-se à segunda pergunta do nível 3. 

Título: nome do critério de avaliação a que a questão se refere; 

Questão: descreve a questão utilizada para avaliar o critério; 

Objetivo: descreve o objetivo da questão;  

Notas/Evidências: clarifica alguns aspetos e/ou termos da questão ou detalha exemplos de 

evidências para fundamentar a resposta para a pergunta. Assim, apresenta são medidas e/ou 

atividades que devem estar presentes na organização para que este critério seja cumprido; 
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Resposta: descreve as duas respostas possíveis à questão: não ou sim; 

Fonte: detalha as fontes utilizadas na construção da questão; 

As tabelas com as perguntas dos níveis de maturidade 2, 3, 4 e 5 encontram-se no apêndice A.2. 

Contudo, como o nível de maturidade 1 tem apenas um critério, a pergunta correspondente é 

apresentada na Tabela 8, como exemplo. 

Tabela 8 – Pergunta do questionário referente ao nível de maturidade 1 

ID 1.1 

Título Existência de um PGRCIC 

Questão 
A organização elabora um plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas e os 
respetivos relatórios anuais de execução? 

Objetivo 
Aferir se a organização cumpre as recomendações do CPC de 1 Julho de 2015, nas quais 
esta entidade instou todas as organizações que gerem recursos públicos a elaborarem 
planos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 
Publicação do plano e dos relatórios anuais de gestão de risco de corrupção e infrações 
conexas no sítio da internet da organização. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte CPC – Recomendação nº1/2015 (CPC, 2015c) 
 

As questões e evidências deduzidas para o nível de maturidade 2 são apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Questões e evidências do nível de maturidade 2 

ID Questão Notas/Evidências 

2.1 A organização aloca à gestão 

de risco de corrupção e 

infrações conexas pessoas 

com competências, 

experiência e aptidões? 

Cabe à gestão de topo nomear as pessoas e as responsabilidades na 

gestão de risco e corrupção e infrações conexas. 

2.2 A organização aloca recursos 

à gestão de risco de corrupção 

e infrações conexas? 

Alguns exemplos de recursos que a organização deve alocar à gestão 

de risco de corrupção e infrações conexas são: procedimentos, 

métodos, ferramentas e sistemas de gestão de informação e do 

conhecimento. A organização deve facultar recursos que permitam 

verificar e melhorar os controlos, monitorizar os riscos de corrupção e 

infrações conexas e comunicar acerca dos riscos a ambas as partes 

interessadas, internas e externas. 

2.3 As perceções das partes 

interessadas internas e 

externas são identificadas, 

registadas e tidas em 

consideração no processo de 

tomada de decisão? 

A ISO 31000 define partes interessadas como "pessoa ou organização 

que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão ou 

atividade". Uma evidência de comunicação entre a organização e as 

partes interessadas é um documento onde está registado quem são as 

partes interessadas internas e externas e as suas perceções. As 

comunicações devem ser abrangentes e contínuas ao longo do tempo.  
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As questões e evidências deduzidas para o nível de maturidade 3 são apresentadas nas Tabela 10 

Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13. 

Tabela 10 - Questões e evidências do nível de maturidade 3 (Parte 1) 

ID Questão Notas/Evidências 

3.1 A organização promove a 

consciencialização e o treino 

da gestão de risco de 

corrupção e infrações 

conexas? 

Exemplos de formas da organização fornecer treino e consciencializar 

os seus colaboradores em gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas são: 

- Explicar os procedimentos da organização para o combate à 

corrupção e infrações conexas 

- Salientar a obrigatoriedade de cumprir as regras de combate ao risco 

de corrupção e infrações conexas e potencias consequências do não 

cumprimento das mesmas. 

- Explicar os benefícios da gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas 

- Realizar ações de reflexão acerca dos planos de gestão de corrupção 

e infrações conexas 

3.2 A organização apresenta uma 

fundamentação para gerir o 

risco de corrupção e infrações 

conexas e define o âmbito do 

processo de gestão de risco de 

corrupção de corrupção e 

infrações conexas? 

Existência de um plano de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas no qual conste como se pretende que a gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas seja integrada nas práticas e processos 

da organização e as razões que levam a organização a querer gerir o 

risco de corrupção e infrações conexas. Este plano deve ser integrado 

noutros planos organizacionais. Como evidência deve ser registado 

nas atas das reuniões em que se tomam decisões que ocorreram 

discussões explícitas sobre o risco de corrupção e infrações conexas. 

3.3 A organização tem um 

responsável pela 

conformidade do processo de 

gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas? 

Um responsável pela conformidade é uma pessoa na organização com 

experiência e qualificações necessárias para supervisionar a 

implementação do processo de gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas 

3.4 A organização identifica donos 

para os riscos de corrupção e 

infrações conexas? 

Existência de um documento onde estão identificados os donos do 

risco de corrupção e infrações conexas da organização 

3.5 As restantes 

responsabilidades no 

processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas 

são identificadas a todos os 

níveis da organização? 

Todos os colaboradores aceitam integralmente as suas 

responsabilidades na gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas. Sendo assim, as responsabilidades no processo de gestão 

de risco de corrupção e infrações conexas devem fazer parte da 

descrição da função dos colaboradores na organização. 

3.6 A organização estabeleceu e 

comunicou a sua política de 

gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas? 

Um documento no qual a organização expresse a proibição de 

corrupção e infrações conexas na organização e que irá tomar medidas 

com o intuito de prevenir, detetar, reportar e agir perante atividades que 

possam constituir corrupção ou infrações conexas. Esta política deve 

ser comunicada pela gestão de topo e deve estar disponível a todos os 

colaboradores por exemplo no sítio da internet da organização. 

3.7 Existe um plano de 

comunicação e 

consulta focado na gestão de 

risco de corrupção e infrações 

conexas? 

Exemplos de evidências da existência de um plano de comunicação e 

consulta podem ser a existência de um processo contínuo e iterativo, 

desenvolvido numa fase inicial do processo gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas, que aborda questões relacionadas com 

o próprio risco, as suas causas, as suas consequências e as medidas 

que estão a ser tomadas para o tratar. 
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Tabela 11 – Questões e evidências do nível de maturidade 3 (Parte 2) 

  

ID Questão Notas/Evidências 

3.8 A comunicação e consulta 

ocorre em todas as atividades 

do processo de gestão de risco 

de corrupção e infrações 

conexas? 

Documento onde se detalha como, para cada atividade do processo, 

se procede à comunicação e consulta. 

3.9 A organização considerou o 

contexto interno no 

estabelecimento do processo 

de gestão de risco de 

corrupção e infrações 

conexas? 

O contexto interno consiste no ambiente interno em que a organização 

procura atingir os seus objetivos. Assim, para considerar o contexto 

interno, a organização deve refletir acerca de: 

"- Governação, estrutura organizacional, funções e responsabilizações; 

- Políticas, objetivos e estratégias implementadas para os atingir; 

- Capacidades, compreendidas em termos de recursos e conhecimento 

(p. ex. capital, tempo, pessoas, processos, sistemas e tecnologias); 

- Relações com as partes interessadas internas, suas perceções e 

valores; 

- Cultura da organização; 

- Sistemas de informação, fluxos de informação e processos de tomada 

de decisão (formais e 

informais); 

- Normas, linhas de orientação e modelos adotados pela organização; 

- Forma e extensão das relações contratuais." 

3.10 A organização considerou o 

contexto externo no 

estabelecimento do processo 

de gestão de risco de 

corrupção e infrações 

conexas? 

O contexto externo consiste no ambiente externo em que a 

organização procura atingir os seus objetivos. Assim, para considerar 

o contexto externo a organização deve refletir acerca de: 

“- Envolventes social e cultural, política, legal, regulamentar, financeira, 

tecnológica, económica, natural 

e competitiva, seja ao nível internacional, nacional, regional ou local; 

- Fatores chave e tendências com impacto nos objetivos da 

organização; 

- Relações com as partes interessadas externas, suas perceções e 

valores.” 

3.11 Os recursos utilizados na 

implementação do processo 

de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas 

são devidamente justificados? 

A existência de um documento onde, para cada atividade do processo 

de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, estão 

discriminados os recursos utilizados.  

3.12 A organização estabelece os 

critérios de risco para o 

processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações 

conexas? 

Os critérios de risco devem refletir os valores, objetivos e recursos da 

organização. Estes são definidos no início do processo, têm que ser 

consistentes com a política de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas e devem ser revistos regularmente. 

3.13 As metas e os objetivos 

definidos para a gestão de 

risco de corrupção e infrações 

conexas são comuns a toda a 

organização? 

As metas objetivos a definir pela organização devem ser 

compreendidas por todos os colaboradores, criadas pela gestão de 

topo em conjunto com todos os departamentos e devem ser alinhadas 

com os outros objetivos organizacionais. 
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Tabela 12 – Questões e evidências do nível de maturidade 3 (Parte 3) 

  

ID Questão Notas/Evidências 

3.14 Existe um processo bem 

definido e contínuo de 

identificação, reconhecimento 

e registo de riscos de 

corrupção e infrações 

conexas? 

Regularmente, a organização procede à identificação de fontes de 

risco de corrupção e infrações conexas e principais áreas de impacto. 

Os eventos relevantes também devem ser identificados, assim como 

as suas causas e possíveis consequências. Uma vez que um risco não 

identificado nesta fase, não será apreciado, é importante que a 

informação recolhida seja pertinente e atualizada. Dada a importância 

da identificação de risco de corrupção e infrações conexas, esta deve 

ser executada por pessoas com conhecimentos e experiência 

necessários. 

3.15 Existe um procedimento para a 

identificação dos riscos de 

corrupção e infrações conexas 

com consequências positivas? 

Os riscos com consequências positivas são normalmente 

denominados oportunidades. 

3.16 Estão especificados os riscos 

de corrupção e infrações 

conexas de acordo com as 

funções existentes na 

organização? 

 

Deve existir um documento em que estejam descritas as situações 

mais propicias a existência de corrupção e infrações conexas, para 

cada função existente na organização 

3.17 A organização determina os 

níveis dos riscos de corrupção 

e infrações conexas? 

Aferir se a organização determina os níveis dos riscos de corrupção e 

infrações conexas identificados. A ISO 31000 define nível de risco 

como a "combinação de consequências e respetivas verosimilhanças". 

A determinação dos níveis de risco de corrupção e infrações conexas 

pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa 

3.18 Os riscos de corrupção e 

infrações conexas 

identificados são comparados 

com os critérios de risco 

previamente definidos? 

Os riscos de corrupção e infrações conexas com nível de risco 

superiores aos critérios de risco, anteriormente definidos, devem ser 

tratados. O tratamento do risco, segundo a ISO 31000, implica a 

seleção de uma ou várias opções com o intuito de modificar o risco e a 

implementação das mesmas. 

3.19 Existe um procedimento para a 

priorização dos riscos de 

corrupção e infrações 

conexas? 

Existência de um plano de tratamento de risco em que conste a ordem 

pela qual os riscos devem ser tratados 

3.20 É considerada a 

interdependência dos 

diferentes riscos e suas 

fontes? 

Existência de um documento onde se a interdepenêcia dos riscos e as 

suas fontes. 

3.21 A confiança, a sensibilidade e 

os pressupostos dos níveis de 

risco de corrupção e infrações 

conexas são comunicados às 

partes interessadas? 

Segundo a ISO 31000, a "divergência de opinião entre especialistas, 

incerteza, disponibilidade, qualidade, quantidade e a continuada 

pertinência da informação ou limitações na modelação" devem ser 

comunicados 

3.22 A seleção de opções de 

tratamento de riscos de 

corrupção e infrações conexas 

tem conta a ponderação do 

custo/benefício do tratamento 

de riscos de corrupção e 

infrações conexas? 

Um exemplo de um tipo de análise custo/benefício é o cálculo do valor 

atual líquido, agregando o valor monetário de todos os custos e 

benefícios para as partes interessadas. Após a seleção de uma ou mais 

opções de tratamento de risco de corrupção e infrações conexas, a 

organização deve implementar o tratamento, apreciar o tratamento e 

decidir se o nível de risco após o tratamento é tolerável. Caso não seja 

tolerável, proceder a novo tratamento e voltar a apreciar o tratamento. 
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Tabela 13 - Questões e evidências do nível de maturidade 3 (Parte 4) 

 

As questões e evidências deduzidas para o nível de maturidade 4 são apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14 - Questões e evidências do nível de maturidade 4 

 

ID Questão Notas/Evidências 

3.23 Os riscos secundários são 

apreciados, tratados, 

monitorizados e revistos? 

Não se deve proceder à criação de um novo plano de tratamento de 

um determinado risco de corrupção e infrações conexas secundário, 

este deve ser incluído no plano de tratamento do risco original. A 

ligação entre o risco de corrupção e infrações conexas original e 

secundário deve ser documentada e mantida. 

3.24 As atividades do processo de 

gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas são 

rastreáveis? 

Documento no qual, para cada atividade do processo de gestão de 

risco de corrupção e infrações conexas, se detalham os métodos e as 

ferramentas utilizadas 

3.25 É efetuada a monitorização e 

revisão de todas as atividades 

do processo de gestão de risco 

de corrupção e infrações 

conexas? 

As atividades do processo de gestão de risco incluem: estabelecimento 

do contexto, identificação do risco, análise do risco, avaliação do risco, 

tratamento do risco. O Plano de comunicação, os objetivos, a política 

de gestão de risco, os recursos e as responsabilidades no processo 

também deve ser revistos e monitorizados. A organização deve 

também estabelecer uma calendarização para a monitorização e 

revisão. 

ID Questão Notas/Evidências 

4.1 Os objetivos de desempenho 

do processo de gestão de risco 

de corrupção e infrações 

conexas estão estabelecidos e 

são mantidos? 

À medida que existe um maior conhecimento do desempenho do 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexa, este 

torna-se mais previsível. Os objetivos de desempenho do processo e 

gestão de risco de corrupção e infrações conexas devem ser 

atualizados de forma a incluir potenciais alterações nas necessidades 

e prioridades das partes interessadas relevantes.   

4.2 Existe um conjunto de 

parâmetros e ferramentas 

analíticas para gestão 

quantitativa? 

Simulações Monte Carlo, análises de Markov, árvores de falhas entre 

outros métodos podem  ser utilizados pelas organizações para 

determinar parâmetros quantitativos do processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas. 

4.3 O desempenho do processo 

de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas 

é analisado? 

Estabelecer a distribuição de consequências que caraterizam o 

desempenho expetável do processo de gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas. A estabilidade do processo deve ser determinada, 

assim como os impactos do contexto e dos fatores que possam afetar 

as consequências obtidas. 

4.4 A organização determina 

indicadores de desempenho 

para o processo de gestão de 

risco de corrupção e infrações 

conexas? 

Os indicadores de desempenho do processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas têm de ser coerentes com outros 

indicadores de desempenho definidos pela organização. 

4.5 O desempenho do processo 

de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas 

é comunicada às partes 

interessadas? 

A gestão de topo deve estar informada acerca do desempenho, uma 

vez que é responsável pelo estabelecimento dos objetivos do processo 

de gestão de risco de corrupção e infrações conexas 
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As questões e evidências deduzidas para o nível de maturidade 3 são apresentadas na Tabela 15. 

Tabela 15 - Questões e evidências do nível de maturidade 5 

 

Com o intuito de registar as respostas ao questionário do MARCUS foi criado um ficheiro em Excel, 

como pode ser observado na Figura 14. O ficheiro encontra-se dividido em sete separadores. Os 

primeiros cinco separadores, contêm as perguntas dos cinco níveis de maturidade do MARCUS 

respetivamente. O separador seguinte contem a tabela de maturidade do MARCUS. Caso a 

organização responda positivamente à questão, o critério de avaliação correspondente a essa pergunta 

surge a verde. Caso contrário, se a resposta for negativa, surge a vermelho. Na eventualidade da 

organização cumprir todos os critérios de um determinado nível de maturidade, este nível surgirá a 

verde. Como pode ser observado na Figura 14, a organização cumpre todos os critérios dos três 

ID Questão Notas/Evidências 

5.1 São identificadas potenciais 

áreas de melhoria do processo 

de gestão de risco de 

corrupção e infrações 

conexas? 

A organização deve proceder a uma análise proativa para aferir que 

áreas poderão prejudicar o desempenho do processo de gestão de 

risco de corrupção e infrações conexas, determinar as suas causas e 

resolvê-las. As consequências desta atividade devem ser utilizadas 

para avaliar e priorizar potenciais melhorias. 

5.2 Existe um procedimento para 

selecionar e implementar 

melhorias no processo de 

gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas? 

Lista ordenada de sugestões com as opções que devem ser tomadas 

para melhorar o processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas. Esta lista deve ser criada em função do rácio custo-benefício 

tendo em contas os objetivos de desempenho do processo, recursos 

disponíveis e melhorias que advêm da seleção e validação de 

determinada opção. 

5.3 Existe um procedimento para 

avaliar os efeitos das 

melhorias do processo de 

gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas 

implementadas? 

Um registo em que, para cada opção de melhoria selecionada, é 

descriminada a melhoria que efetivamente ocorreu no processo. 

5.4 Existe uma seleção e análise 

de consequências para 

determinar as causas? 

As consequências selecionadas são consequências que afetam o 

desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas, por exemplo partes do processo que não estejam a atingir os 

resultados desejados. A seleção de consequências pode ser reativa, 

se for despoletada por um evento, ou pode ser planeada 

periodicamente (proativa). 

5.5 A organização intervém nas 

causas de consequências 

selecionadas e avalia os 

efeitos? 

A organização pode intervir nas causas para prevenir ou reduzir a 

ocorrência de consequências selecionadas negativas ou incorporar 

causas de sucesso no processo com o intuito de melhorar o 

desempenho futuro. Após alterações no processo, o efeito das 

medidas deve ser avaliado de forma a aferir se ocorreram melhorias no 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

5.6 A organização partilha os 

resultados obtidos com a 

comunidade científica e é 

encarada como exemplo a 

seguir na gestão de risco de 

corrupção e infrações 

conexas? 

A organização deve publicar artigos científicos e participar em 

congressos e outras atividades relacionadas com o domínio da gestão 

de risco. Quando a organização é encarada como um exemplo a seguir 

na gestão de risco, significa que as suas praticas estão ao nível do 

melhor que se faz em gestão de risco e que estão a ser continuamente 

melhoradas 
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primeiros níveis, dois critérios de nível 4 e um critério do nível 5. Sendo assim, a organização encontra-

se no nível de maturidade 3, estando os três primeiros níveis a verde. 

 

Figura 14 – Printscreen da implementação MARCUS em excel 

5.3 Rastreabilidade dos Critérios de Avaliação 

Tal como definido anteriormente, no nível 1 do MARCUS, as organizações reconhecem a 

importância da gestão do risco de corrupção e infrações conexas, mas apenas executam algumas 

atividades de gestão de risco de forma ad hoc, não existindo um ambiente estável para a criação de 

um processo de gestão de risco. Sendo assim, foi deduzido um único critério de avaliação para este 

nível: 1.1. Existência de um PGRCIC. Os PGRCIC das organizações podem não ter sido elaborados 

de acordo com todas as melhores práticas estabelecidas nas estruturas de gestão de risco e na restante 

bibliografia de gestão de risco fraude, terem uma estrutura ad-hoc e nem atingir um elevado grau de 

implementação na organização. Mas o facto de uma organização elaborar um plano de gestão de risco 

de corrupção e infrações conexas é uma evidência de que a organização atribui um grau de importância 

à gestão de corrupção e infrações conexas, sendo suficiente para pertencer ao nível 1 do MARCUS. 

O nível 2 do MARCUS é caracterizado pela existência de um planeamento das atividades de gestão 

de risco, um envolvimento das partes interessadas e pela execução de atividades de gestão de risco 

por pessoas com responsabilidades definidas, capacidades e recursos para gerarem resultados de 

certa forma repetíveis. Sendo assim, foram deduzidos os seguintes critérios: 2.1 Alocação de 
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pessoas, 2.2 Recursos, 2.3 Partes interessadas. Estes critérios foram deduzidos dos capítulos 4.2 – 

Mandato e compromisso e 4.3 – Conceção da estrutura para gerir e o risco da norma ISO 31000. Para 

uma melhor compreensão da rastreabilidade dos critérios de avaliação, a Figura 15 apresenta o 

capítulo 4 – Estrutura e o capítulo 5 – Processo da ISO 31000. Os critérios deduzidos para o nível 2 

não fazem parte de nenhuma atividade do processo de gestão de risco definido pela ISO 31000, todavia 

fazem parte da estrutura necessária ao estabelecimento de um processo de gestão de risco, como se 

observar na Figura 15 . 

 

Figura 15 – Estrutura e processo de gestão de risco da ISO 31000 

As organizações que atingem o nível 3 do MARCUS efetuam um processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas consistente e centralizado. Uma organização que pretenda atingir este 

nível tem que ser capaz de efetuar um processo de gestão de risco como estabelecido na ISO 31000 

(Figura 15). 

Sendo assim, para este nível foram deduzidos critérios de avaliação para todas as atividades do 

processo de gestão de risco definidas na Seção 5 – Processo da ISO 31000. Para além da ISO 31000, 

foram utilizadas referências complementares de gestão de risco de fraude, nomeadamente a ISO 37001 

e as recomendações do Conselho da Prevenção da Corrupção (CPC), que tinham sido previamente 

estudadas nos capítulos 2 e 3. O mapeamento do MARCUS às atividades do processo de gestão 

definas pela ISO 31000 pode ser observado na Tabela 16, onde estão também mapeadas as 

referências complementares. 
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Tabela 16 – Critérios de avaliação do processo de gestão de risco 

Atividades do 
Processo de Gestão 
de Risco 

Critérios de Avaliação 
Fonte 

ISO 31000 ISO 37001 CPC 

Comunicação e 

consulta 

3.7 Plano de comunicação e consulta 5.2   

3.8 Comunicação e consulta das atividades 5.2   

Estabelecimento do 

contexto 

3.9 Contexto interno 5.3.3   

3.10 Contexto externo 5.3.2   

3.11 Justificação dos recursos 5.3.4   

3.12 Critérios de risco 5.3.5   

3.13 Padronização e objetivos comuns 5.3.4, 4.2   

Identificação do risco  3.14 Identificação de riscos 5.4.2   

3.15 Riscos com consequências positivas  5.4.2 6.1  

3.16 Risco de acordo com funções 5.4.2 7.3 3ª 

Análise do risco 3.17 Níveis de risco 5.4.3   

3.20 Interdependência 5.4.3   

3.21 Sensibilidade e pressupostos dos níveis 

de risco 

5.4.3   

Avaliação do risco 3.18 Comparação com critérios de risco 5.4.4   

3.19 Priorização dos riscos 5.4.4, 5.5.2   

Tratamento do risco 3.22 Seleção de opções de tratamento 5.5.2   

3.23 Riscos secundários 5.5.2   

Monitorização e 

Revisão 

3.25 Monitorização e revisão de todas as 

atividades 

5.6   

Registo de processo 

de gestão de risco 

3.24 Registo do processo 5.7   

 

Para além dos critérios de avaliação definidos para o processo de gestão de risco, neste nível 

também foram deduzidos critérios das seções 4.2 – Mandato e compromisso e 4.3 – Conceção da 

estrutura para gerir o risco, uma vez que apesar de não fazerem parte do processo de gestão de risco 

de corrupção e infrações conexas, são necessários para a implementação do mesmo. Estes por sua 

vez não foram incluídos no nível 2 do MARCUS porque já são evidência de uma abordagem mais 

centralizada e definida, característica do nível 3.  

Os restantes critérios deduzidos para este nível foram: 3.1 Consciencialização e treino, 3.2 

Fundamentação e âmbito do processo, 3.3 Responsável pela conformidade, 3.4 Donos do Risco, 

3.5 Outras Responsabilidades, 3.6 Política de Gestão de risco. Apesar destes 6 critérios estarem 

rastreados à ISO 31000, os objetivos do cumprimento dos critérios e as evidências que suportam a 

existência dos mesmos foram complementados pela bibliografia antifraude, uma vez que fornecem um 

maior detalhe neste campo. Em relação ao critério de avaliação 3.2, é importante salientar que a ISO 

31000 defende que o processo de gestão de risco deve ser aplicado a todos os processos da 

organização. Todavia, a gestão de corrupção e infrações conexas tem um escopo mais reduzido e a 

bibliografia específica nesta área indica que a organização deve definir o âmbito e o grau de cobertura 

do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. É também importante salientar que 

apesar da ISO 31000 referir que devem ser estabelecidas responsabilidades no processo de gestão de 

risco, não menciona diretamente o cargo de responsável pela conformidade do processo de gestão de 

risco, estando a função descrita no critério 3.3 associada à bibliografia de gestão de risco de fraude. 
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No critério 3.6 Política de gestão de risco, o conceito de política de gestão de risco é o conceito 

presente na ISO 37001 e consiste num documento onde a organização expressa a proibição de 

corrupção e infrações conexas na organização e que irá tomar medidas com o intuito de prevenir, 

detetar, reportar e agir perante atividades que possam constituir corrupção ou infrações conexas. 

O nível 4 do MARCUS é caracterizado pela existência de métodos estatísticos e analíticos para 

gerir, medir e avaliar o desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Organizações que atingem este nível são capazes de efetuar uma monitorização e revisão da estrutura 

de gestão de risco, que corresponde ao capítulo 4.5 – Monitorização e revisão da estrutura da norma 

ISO 31000 (Figura 15). A ISO 31000, não clarifica como é que um processo de gestão de risco deve 

ser medido e o seu desempenho avaliado, sendo assim adaptados critérios de avaliação do CMMI: 4.1 

Objetivos de desempenho, 4.2 Parâmetros e ferramentas, 4.3 Análise e desempenho e 4.4 

Indicadores de desempenho. Apesar da ISO 31000 não indicar como o processo de gestão de risco 

deve ser gerido e medido quantitativamente, refere que o desempenho do mesmo deve ser 

comunicado, daí a existência do critério de avaliação 4.6 Comunicação do desempenho. 

No nível 5 do MARCUS, o processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é 

melhorado continuamente, tendo em conta as informações recolhidas nos níveis anteriores e a 

organização é encarada como uma referência na gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Sendo assim, uma organização no nível 5 tem a capacidade de melhorar continuamente a sua estrutura 

para gerir o risco, como indicado no capítulo 4.6 – Melhoria continua da estrutura da ISO 31000 (Figura 

15). Novamente, a ISO 31000 não fornece evidências de critérios para avaliar este nível, sendo assim 

foram uma vez mais adaptados critérios de avaliação de modelos de maturidade do domínio dos 

processos. Os critérios de avaliação: 5.1 Potenciais áreas de melhoria, 5.2 Seleção de Opções de 

tratamento, 5.3 validação dos efeitos das melhorias, 5.4 Causas de consequências selecionadas, 

5.5 Intervir nas causas de consequências selecionadas, foram adaptados do CMMI. Por sua vez, o 

critério 5.6 Reconhecimento da comunidade, foi adaptado do COBIT 4.1.  
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6 Validação dos resultados 

No presente capítulo será discutida a validação e os resultados da aplicação do MARCUS a casos 

reais. A validação do MARCUS ocorreu em duas fases. A primeira fase da validação foi efetuada por 

especialistas com experiência relevante na área. A segunda fase foi realizada através da aplicação do 

MARCUS a quatro organizações. Os resultados obtidos pelas quatro organizações serão também 

comentados. 

6.1 Validação com especialistas 

Após o desenvolvimento da primeira versão do MARCUS, esta foi validada por dois especialistas 

com experiência relevante na área. Ambos estão a realizar o doutoramento no Instituto Superior 

Técnico, um no domínio da gestão de risco e outro no domínio dos modelos de maturidade. Como foi 

referido anteriormente no capítulo 4, o desenvolvimento do MARCUS foi um processo iterativo, tendo 

as sugestões feitas pelos especialistas sido utilizadas para reformular o mesmo. Em seguida são 

apresentadas as principais alterações realizadas nesta iteração. 

Como o MARCUS pretende avaliar o processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, 

numa primeira fase foram deduzidos critérios de avaliação exclusivamente referentes ao processo de 

gestão de risco definido pela ISO 31000. Contudo, a validação realizada pelos especialistas permitiu 

concluir que seria necessário também deduzir critérios de avaliação da estrutura definida pela IS0 

31000 que, apesar de não fazerem diretamente parte do processo de gestão de risco, são fundamentais 

para a implementação do processo de gestão de risco.  

Para além do referido, foram também efetuadas alterações em diferentes critérios de avaliação. O 

critério de avaliação 4.5 Comunicação do desempenho, pertencia originalmente ao nível de maturidade 

3. O racional para a alteração de nível do critério de avaliação 4.5 foi o seguinte: apesar de fazer parte 

da atividade comunicação e consulta do processo de gestão de risco, o desempenho do processo de 

gestão de risco só pode ser corretamente comunicado se a mesma for devidamente medida, o que 

apenas acontece no nível 4. Foram retirados alguns critérios de avaliação do modelo original, uma vez 

que não eram mutuamente exclusivos. Outros critérios de avaliação foram retirados porque se concluiu 

que não se encontravam no âmbito da gestão de risco de corrupção e infrações conexas, mas no 

âmbito da governação da organização. Um exemplo de um critério que foi retirado pretendia avaliar se 

existiam procedimentos definidos para lidar com corrupção e infrações conexas quando detetadas. Este 

critério claramente não está no âmbito da gestão de risco, uma vez que o risco já se materializou. 

Alguns critérios de avaliação, evidências, objetivos e perguntas foram também reformulados. Por 

exemplo as perguntas e as evidências associadas ao critério 3.13 Padronização e objetivos comuns, 

foram alteradas com o intuito de melhor refletirem o objetivo do critério. Na versão original deste critério 

pretendia-se determinar se a organização não efetuava a gestão de risco em “silos” ao estabelecer 

objetivos comuns a toda a organização, mas conclui-se que para evitar os silos, para além de 

estabelecimento de objetivos comuns, devem também existir um procedimento padrão de gestão de 
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risco na organização para gerir o risco, ou na eventualidade da existência de vários procedimentos, os 

mesmos devem estar alinhados. 

6.2 Aplicação e validação a casos reais 

Com o intuito de validar o MARCUS pretendia-se, numa primeira fase, aplicar o modelo e o 

questionário através da análise dos casos de PGRCIC que se encontram disponíveis nos sítios da 

Internet de algumas organizações. Contudo, aquando da análise dos casos de PGRCIC verificou-se 

que para responder ao questionário seria necessário um nível de detalhe não abrangido pelos casos 

de PGRCIC.  

Por conseguinte, o MARCUS e o questionário foram aplicados em organizações num contexto real. 

Para tal, diversas organizações que elaboram planos de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas foram convidadas a participar no questionário de avaliação do MARCUS. Assim, foi possível 

observar se os resultados gerados pelo MARCUS conseguiam refletir a maturidade da gestão de risco 

de corrupção e infrações conexas das organizações. Foi obtida resposta de quatro organizações: 

Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), 

Instituto Superior Técnico (IST) e Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). As respostas ao 

questionário do MARCUS foram recolhidas em reuniões com representantes das organizações. 

6.2.1 Agência para a Modernização Administrativa 

A AMA é o instituto público responsável pela promoção e desenvolvimento da modernização 

administrativa em Portugal. A sua atuação divide-se em três eixos: atendimento, transformação digital 

e simplificação. O representante da AMA que respondeu, ao questionário do MARCUS é atualmente o 

responsável na organização pela conformidade do processo de gestão de risco de corrupção e 

infrações conexas.  

Como pode ser observado na Tabela 17, o processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas da AMA encontra-se no nível de maturidade 2 do MARCUS, uma vez que cumpre todos os 

critérios de avaliação deste nível de maturidade. Para atingir o nível de maturidade 3, a AMA 

necessitará de efetuar um plano de comunicação e consulta e de se assegurar que ocorre comunicação 

e consulta em todas as atividades do processo de gestão de risco. Os recursos necessários ao 

processo de gestão de risco devem ser devidamente justificados. A organização necessitará de 

estabelecer um processo bem definido e continuo de identificação, reconhecimento e registo de risco. 

Necessitará também de estabelecer um procedimento para identificar risco com consequências 

positivas. É importante também ter em conta a interdependência dos diferentes riscos e a suas fontes, 

e o grau de confiança com que os níveis de risco são definidos. A seleção de opções de tratamento de 

risco necessitará de ter em conta a ponderação do custo/beneficio. Os riscos secundários, que surgem 

após o tratamento de determinados riscos. deverão ser apreciados, tratados, monitorizados e revistos. 

O processo de gestão de corrupção e infrações conexas deverá ser rastreável, ou seja, deverão estar 

registados os métodos e ferramentas utilizados para todas as atividades do processo de gestão de risco 

de corrupção e infrações conexas. A organização necessitará também de efetuar uma monitorização e 
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revisão de todas as atividades do processo, das responsabilidades, do plano de comunicação, dos 

objetivos, da política de gestão de risco, e dos recursos. 

Tabela 17 – Repostas da AMA ao questinário 

Níveis ID Critérios 

5. Otimizado 

5.1 Potenciais áreas de melhoria 

5.2 Seleção e implementação de melhorias  

5.3 Avaliação dos efeitos das melhorias 

5.4 Causas de consequências selecionadas 

5.5 Intervir nas causas de consequências selecionadas 

5.6 Reconhecimento da comunidade 

4. Gerido 
Quantitativamente 

4.1 Objetivos de desempenho  

4.2 Parâmetros e ferramentas 

4.3 Análise do desempenho 

4.4 Indicadores de desempenho 

4.5 Comunicação do desempenho  

3. Definido 

3.1 Consciencialização e treino 

3.2 Fundamentação e âmbito do processo 

3.3 Responsável pela conformidade 

3.4 Donos do risco 

3.5 Outras responsabilidades 

3.6 Política de gestão de risco 

3.7 Plano de comunicação e consulta 

3.8 Comunicação e consulta das atividades 

3.9 Contexto interno  

3.10 Contexto externo  

3.11 Justificação dos recursos  

3.12 Critérios de risco 

3.13 Padronização e objetivos comuns 

3.14 Identificação de riscos  

3.15 Riscos com consequências positivas  

3.16 Risco de acordo com funções 

3.17 Níveis de risco 

3.18 Comparação com critérios de risco 

3.19 Priorização dos riscos 

3.20 Interdependência  

3.21 Sensibilidade e pressupostos dos níveis de risco  

3.22 Seleção de opções de tratamento 

3.23 Riscos secundários 

3.24 Registo do processo 

3.25 Monitorização e revisão de todas as atividades  

2. Gerido 

2.1 Alocação de pessoas  

2.2 Recursos 

2.3 Partes interessadas 

1. Inicial 1.1 Existência de um PGRCIC 

6.2.2 Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda faz parte do sector empresarial do Estado Português produz 

e fornece bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança, nomeadamente: moedas, notas, 

documentos como o cartão de cidadão e passaportes A pessoa que respondeu ao questionário do 

MARCUS pela INCM é um consultor externo à organização, a realizar um doutoramento em gestão de 

risco, que está a trabalhar em conjunto com a organização para melhorar os seus processos de gestão 

de risco. 

Tal como a AMA, a INCM encontra-se no nível de maturidade 2, como se pode observar na Tabela 

18.  
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Tabela 18 – Repostas da INCM ao questinário 

Níveis ID Critérios 

5. Otimizado 

5.1 Potenciais áreas de melhoria 

5.2 Seleção e implementação de melhorias  

5.3 Avaliação dos efeitos das melhorias 

5.4 Causas de consequências selecionadas 

5.5 Intervir nas causas de consequências selecionadas 

5.6 Reconhecimento da comunidade 

4. Gerido 
Quantitativamente 

 

4.1 Objetivos de desempenho  

4.2 Parâmetros e ferramentas 

4.3 Análise do desempenho 

4.4 Indicadores de desempenho 

4.5 Comunicação do desempenho  

3. Definido 

3.1 Consciencialização e treino 
3.2 Fundamentação e âmbito do processo 
3.3 Responsável pela conformidade 
3.4 Donos do risco 
3.5 Outras responsabilidades 
3.6 Política de gestão de risco 
3.7 Plano de comunicação e consulta 
3.8 Comunicação e consulta das atividades 
3.9 Contexto interno  
3.10 Contexto externo  
3.11 Justificação dos recursos  
3.12 Critérios de risco 
3.13 Padronização e objetivos comuns 
3.14 Identificação de riscos  
3.15 Riscos com consequências positivas  
3.16 Risco de acordo com funções 
3.17 Níveis de risco 
3.18 Comparação com critérios de risco 
3.19 Priorização dos riscos 
3.20 Interdependência  
3.21 Sensibilidade e pressupostos dos níveis de risco  
3.22 Seleção de opções de tratamento 
3.23 Riscos secundários 
3.24 Registo do processo 
3.25 Monitorização e revisão de todas as atividades  

2. Gerido 

2.1 Alocação de pessoas  

2.2 Recursos 

2.3 Partes interessadas 

1. Inicial 1.1 Existência de um PGRCIC 

 

Contudo, a análise dos resultados permite salientar que já cumpre muitos dos critérios do nível 3. 

Para o atingir o nível de maturidade 3 a organização necessitará de consciencializar e treinar os seus 

colaboradores no domínio da gestão de risco de corrupção e infrações conexas. Necessitará também 

alinhar os vários processos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas existentes na 

organização, uma vez que os vários departamentos da organização gerem o risco de corrupção e 

infrações como “silos”. A organização terá também que estabelecer um processo contínuo de 

identificação de riscos que tenha em conta os riscos com consequências positivas. É importante 

também ter em conta a interdependência dos diferentes riscos e a suas fontes, e o grau de confiança 

com que os níveis de risco são definidos. A seleção de opções de tratamento de riscos, não deverão 

ser ad-hoc, mas sustentadas através de análises de custo-benefício. Por último a organização deverá 

avaliar, tratar, monitorizar e rever os riscos que surgem devido ao tratamento de um determinado risco. 

Também é relevante salientar que, apesar de não cumprir nenhum dos critérios de avaliação no nível 
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de maturidade 4, a organização cumpre um dos critérios de avaliação do nível de maturidade 5. Este 

tipo de situação é relativamente comum em modelos de maturidade. A identificação de potenciais áreas 

de melhoria no processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, seria mais proveitosa à 

organização se ocorresse num contexto em que a organização gere e avalia quantitativamente o 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, que apenas ocorre quando todos os 

critérios de avaliação do nível de maturidade 4 são atingidos. 

6.2.3 Instituto Superior Técnico 

O Instituto Superior Técnico é uma instituição de ensino superior pública que conta com cerca de 

cerca de 11500 alunos e 853 docentes sendo a maior escola de arquitetura, engenharia, ciência e 

tecnologia de Portugal. Na Tabela 19 são apresentados os resultados obtidos para o IST. 

Tabela 19 – Repostas do IST ao questinário 

Níveis ID Critérios 

5. Otimizado 

5.1 Potenciais áreas de melhoria 

5.2 Seleção e implementação de melhorias  

5.3 Avaliação dos efeitos das melhorias 

5.4 Causas de consequências selecionadas 

5.5 Intervir nas causas de consequências selecionadas 

5.6 Reconhecimento da comunidade 

4. Gerido 
Quantitativamente 

4.1 Objetivos de desempenho  

4.2 Parâmetros e ferramentas 

4.3 Análise do desempenho 

4.4 Indicadores de desempenho 

4.5 Comunicação do desempenho  

3. Definido 

3.1 Consciencialização e treino 

3.2 Fundamentação e âmbito do processo 

3.3 Responsável pela conformidade 

3.4 Donos do risco 

3.5 Outras responsabilidades 

3.6 Política de gestão de risco 

3.7 Plano de comunicação e consulta 

3.8 Comunicação e consulta das atividades 

3.9 Contexto interno  

3.10 Contexto externo  

3.11 Justificação dos recursos  

3.12 Critérios de risco 

3.13 Padronização e objetivos comuns 

3.14 Identificação de riscos  

3.15 Riscos com consequências positivas  

3.16 Risco de acordo com funções 

3.17 Níveis de risco 

3.18 Comparação com critérios de risco 

3.19 Priorização dos riscos 

3.20 Interdependência  

3.21 Sensibilidade e pressupostos dos níveis de risco  

3.22 Seleção de opções de tratamento 

3.23 Riscos secundários 

3.24 Registo do processo 

3.25 Monitorização e revisão de todas as atividades  

2. Gerido 

2.1 Alocação de pessoas  

2.2 Recursos 

2.3 Partes interessadas 

1. Inicial 1.1 Existência de um PGRCIC 
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No IST, a gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é responsabilidade da Área para a 

qualidade e auditoria interna (AQAI). Os resultados da aplicação foram através de uma reunião onde 

participaram a coordenadora da AQAI e a responsável pela elaboração do plano de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas e também pela conformidade do processo de gestão de risco.  

Das organizações analisadas, o IST foi a única que atingiu o nível de maturidade 3, o que é indicativo 

da existência de procedimentos, ferramentas e métodos que permitem que o processo de gestão de 

risco de corrupção e infrações conexas seja compreendido, consistente e gerido centralmente na 

organização, verificando-se também um esforço de melhoria ao longo do tempo. Como se pode 

observar na Tabela 19, se o IST pretender atingir o nível de maturidade 4, é necessário utilizar 

parâmetros e ferramentas quantitativas no processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas. Os parâmetros selecionados devem ser utilizados a quantificar o desempenho e a 

estabilidade do processo de gestão de corrupção e infrações conexas e comunicados às partes 

interessadas. Tal como no INCM, o IST cumpre um critério de avaliação do nível de maturidade 5 sem 

cumprir todos os critérios de avaliação do nível de maturidade 4. 

6.2.4 Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil é uma instituição pública portuguesa de investigação e 

desenvolvimento científico e tecnológico que tem como finalidade contribuir para a criação, 

desenvolvimento e difusão da investigação em domínios relacionados com a engenharia civil. No LNEC 

a pessoa que respondeu ao questionário do MARCUS é atualmente a responsável pela elaboração do 

plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Como pode ser observado na Tabela 20, o processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas do LNEC corresponde ao nível 2 de maturidade do MARCUS. Para atingir o nível de 

maturidade 3, o LNEC necessitará de fornecer treino a todos os colaboradores envolvidos no processo 

de gestão de risco e fomentar a consciencialização acerca da importância da gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas. Necessitará também desenvolver um plano de comunicação e consulta 

formal que aborde questões relacionadas com o próprio risco, as suas causas, as suas consequências 

e as medidas que estão a ser tomadas para o tratar. A organização necessitará de estabelecer um 

processo bem definido e continuo de identificação, reconhecimento e registo de risco. Necessitará 

também de estabelecer um procedimento para identificar risco com consequências positivas. A 

interdependência dos diferentes riscos e as suas fontes deverá ser considerada. A seleção de opções 

de tratamento deverá ter em conta o custo de tratar um determinado risco de corrupção e infrações 

conexas e o potencial benefício de o tratar. Os riscos secundários que surgem após a implementação 

de medidas de tratamento para determinados riscos deverão ser apreciados, tratados e revistos. O 

processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas do LNEC deverá ser rastreavel, ou seja, 

deverão ser registados e detalhados os métodos e as ferramentas utilizados em cada uma das 

atividades do processo de gestão de risco. O LNEC necessitará também de proceder à monitorização 

e revisão de todas as atividades do processo de gestão de risco, das responsabilidades, do plano de 

comunicação, dos objetivos, da política de gestão de risco, e dos recursos.   
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Tabela 20 – Respostas do LNEC ao questionário 

Níveis ID Critérios 

5. Otimizado 

5.1 Potenciais áreas de melhoria 

5.2 Seleção e implementação de melhorias  

5.3 Avaliação dos efeitos das melhorias 

5.4 Causas de consequências selecionadas 

5.5 Intervir nas causas de consequências selecionadas 

5.6 Reconhecimento da comunidade 

4. Gerido 
Quantitativamente 

4.1 Objetivos de desempenho  

4.2 Parâmetros e ferramentas 

4.3 Análise do desempenho 

4.4 Indicadores de desempenho 

4.5 Comunicação do desempenho  

3. Definido 

3.1 Consciencialização e treino 

3.2 Fundamentação e âmbito do processo 

3.3 Responsável pela conformidade 

3.4 Donos do risco 

3.5 Outras responsabilidades 

3.6 Política de gestão de risco 

3.7 Plano de comunicação e consulta 

3.8 Comunicação e consulta das atividades 

3.9 Contexto interno  

3.10 Contexto externo  

3.11 Justificação dos recursos  

3.12 Critérios de risco 

3.13 Padronização e objetivos comuns 

3.14 Identificação de riscos  

3.15 Riscos com consequências positivas  

3.16 Risco de acordo com funções 

3.17 Níveis de risco 

3.18 Comparação com critérios de risco 

3.19 Priorização dos riscos 

3.20 Interdependência  

3.21 Sensibilidade e pressupostos dos níveis de risco  

3.22 Seleção de opções de tratamento 

3.23 Riscos secundários 

3.24 Registo do processo 

3.25 Monitorização e revisão de todas as atividades  

2. Gerido 

2.1 Alocação de pessoas  

2.2 Recursos 

2.3 Partes interessadas 

1. Inicial 1.1 Existência de um PGRCIC 

6.2.5 Apreciações gerais 

Os resultados da aplicação do MARCUS estão em linha com o que era espectável. Ou seja, em 

situações reais o MARCUS fornece um nível de maturidade para o processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas, permitindo que as organizações efetuem análises comparativas entre 

si. O MARCUS indica também os critérios de avaliação que a organização já conseguiu cumprir e os 

critérios de avaliação que necessitará de cumprir no futuro se pretender alcançar um determinado nível 

de maturidade. Isto permite que as organizações compreendam os seus pontos fortes e fracos e como 

um processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas deve evoluir ao longo do tempo.  

As questões, os seus objetivos e as evidências necessárias para cumprir um determinado critério de 

avaliação na organização foram compreendidas pelas pessoas que participaram no MARCUS. Porém 

em algumas questões foi necessário fornecer esclarecimentos adicionais de forma a que os inquiridos 

compreendessem o que era pretendido. Esta situação motivou uma revisão do questionário do 



60 

MARCUS de forma a ter uma linguagem mais clara para os utilizadores. Foi solicitada a opinião aos 

participantes acerca do MARCUS e do questionário. Sendo que todos os envolvidos concordam que 

eram ferramentas úteis para gestão de um processo de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas. 

 Relativamente às organizações em que o MARCUS foi aplicado, verificou-se que o LNEC, a 

Imprensa Nacional da Casa da Moeda e a AMA se encontram no nível de maturidade dois, o que indica 

que os seus processos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas são caracterizados pela 

existência de um planeamento das atividades de gestão de risco, um envolvimento das partes 

interessadas e pela execução de atividades de gestão de risco por pessoas com responsabilidades 

definidas, capacidades e recursos para gerarem resultados de certa forma repetíveis. Todavia, as 

organizações referidas já cumprem um número significativo de critérios de avaliação de maturidade do 

nível de maturidade três. Verificou-se também que o Instituto Superior Técnico é a única organização 

que atingiu o nível de maturidade três, ou seja, é a única que efetua um processo de gestão de risco 

de corrupção e infrações conexas consistente e centralizado. É ainda de salientar que nenhuma das 

organizações se encontra no nível de maturidade quatro e cinco. 
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7 Conclusões 

No presente capítulo serão apresentadas as principais conclusões obtidas ao longo deste trabalho 

a algumas recomendações de trabalhos futuros.  

7.1  Conclusões  

Existe uma elevada heterogeneidade entre planos de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas das várias organizações que os elaboram. Sendo assim, esta dissertação tem como principal 

objetivo o desenvolvimento de um modelo de maturidade que permita que as organizações 

compreendam como é que o processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas deve 

evoluir ao longo do tempo, identifiquem os seus pontos fracos e fortes e façam análises comparativas 

entre si. Devendo o modelo de maturidade promover uma sistematização e homogeneização dos 

processos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas nas organizações. 

Da análise das principais estruturas de gestão de risco estudadas, foi possível concluir que a gestão 

de risco deve ser efetuada como um processo. Entre as principais estruturas para gerir o risco, a ISO 

31000 é considerada a mais consensual pelo facto de não ter incoerências, ter sido elaborada por um 

grande número de especialistas em gestão do risco de vários países e por ser de fácil interpretação e 

prática utilização. Sendo assim, conclui-se que um modelo de maturidade aplicado à gestão de risco 

deve estar alinhado com esta norma. 

O estado da arte de modelos de maturidade aplicados à gestão do risco permitiu concluir que estes 

não são muito abundantes e a maior parte dos existentes têm falhas de conceção graves 

nomeadamente: não explicitam a lógica por trás do desenvolvimento dos níveis de maturidade, não 

incluem a totalidade do processo de gestão de risco ou o seu desenvolvimento não segue um método 

formal. Apesar de existirem modelos de maturidade no domínio da gestão de risco aplicados a sectores 

específicos, não existe na literatura nenhum modelo de maturidade aplicado à gestão de risco de 

fraude. 

 Assim, o método de desenvolvimento de modelos de maturidade utilizado foi adaptado do  

processo iterativo definido por Becker et al. (2009), de forma a evitar as falhas de conceção enunciadas 

anteriormente. Esta escolha foi fundamentada pelo facto de ser um dos métodos de desenvolvimento 

de modelos de maturidade mais consensual entre a comunidade cientifica e de já ter sido utilizado no 

passado no desenvolvimento de outros modelos de maturidade. Uma vez que o MARCUS descreve a 

evolução que um processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas deve ter ao longo do 

tempo, concluiu-se que o modelo de maturidade teria uma única dimensão. O MARCUS tem 5 níveis 

de maturidade baseados nos níveis de maturidade do CMMI, considerado um dos modelos de 

maturidade mais consensuais atualmente.  

A validação do MARCUS ocorreu em duas fases. Uma primeira foi feita por especialistas, um em 

gestão de risco e outro em modelos de maturidade, e uma segunda validação através da aplicação do 

MARCUS a casos reais. Da validação com especialistas foi possível concluir que o MARCUS 
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necessitava de alterações antes de ser aplicado num contexto real. As recomendações dos 

especialistas foram incorporadas no MARCUS  

Da aplicação do MARCUS foi possível concluir que os resultados obtidos estão em linha com o que 

era expectável. O MARCUS fornece um nível de maturidade para o processo de gestão de risco de 

corrupção e infrações conexas de uma organização, possibilitando a análise comparativa com outras 

organizações. O MARCUS e o questionário indicam também quais os critérios de avaliação que a 

organização cumpre e quais os que faltam cumprir para atingir uma maior maturidade, possibilitando 

uma identificação dos pontos fortes e fracos do processo. Sendo assim, o MARCUS indica um caminho 

de como os processos de gestão de risco de corrupção e infrações devem evoluir ao longo de tempo 

para atingirem maturidade plena.  

A recolha de respostas aos questionários foi feita pessoalmente, em reuniões com responsáveis pela 

gestão de risco e corrupção de infrações conexas nas organizações. Esta escolha permitiu 

compreender se os responsáveis do processo de gestão de risco de risco de corrupção e infrações 

conexas entendiam as questões, os seus objetivos e as evidências necessárias para cumprir um 

determinado critério de avaliação na organização. Regra geral, o questionário foi compreendido pelos 

inquiridos, não tendo sido necessário, para a grande maioria das perguntas, fornecer explicações 

adicionais para além da informação contida no questionário. As questões que suscitaram dúvidas foram 

alteradas de forma a terem uma linguagem mais clara para os utilizadores. Após a resposta ao 

questionário foi também pedido aos participantes para fornecerem a sua opinião sobre se o MARCUS 

e o questionário eram ferramentas úteis para gestão de um processo de gestão de risco de corrupção 

e infrações conexas. Todos os envolvidos responderam positivamente. 

Por fim concluiu-se que o MARCUS foi capaz de efetuar o pretendido e poderá ser utilizado no futuro 

para promover uma gestão de risco de corrupção e infrações conexas mais eficiente e sistemática e 

contribuir para uma homogeneização dos processos de gestão de risco de corrupção e infrações 

conexas entre as organizações. 

7.2 Trabalho Futuro 

O MARCUS e o questionário poderão ser disponibilizados online de forma a ficarem acessíveis a 

quem os pretender consultar, responder e utiliza-los como ponto de partida para trabalhos futuros. Uma 

vez que o MGRCIC e o questionário são baseados em conceitos da norma ISO 31000, conceitos 

genéricos aplicáveis a qualquer indústria, é possível fazer uma adaptação e generalização a outros 

domínios da gestão de risco para além do domínio da gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Por outro lado, outra opção de trabalho futuro poderia passar pelo desenvolvimento de um modelo de 

maturidade no domínio da gestão de risco de corrupção e infrações mais especifico para um 

determinado sector. 

O trabalho futuro poderá também passar por aplicar o MARCUS e o questionário a um maior número 

de organizações em diferentes indústrias. Tal fazia parte do plano original de trabalho, mas não ocorreu 

devido a limitações temporais e a uma taxa de resposta diminuta por parte das organizações. Com uma 
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maior taxa de resposta será possível tirar conclusões importantes como a maturidade dos processos 

de gestão de risco de corrupção e infrações conexas em diferentes sectores. 

 No futuro também poderá ser desenvolvida uma parceria com CPC para a manutenção e 

continuação do desenvolvimento do MARCUS e do questionário. 
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Apêndice 

A.1 Código Penal – Crimes de Corrupção e Conexos  

Tabela 21 – Delitos que constituem corrupção e infrações conexas (AD&C, 2015) 

Infração  Conceito 

Corrupção ativa 
(Artigo 374.º) 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento 
daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.º 1 do 
artigo 373. 

Corrupção 
passiv 
(Artigo 373.º) 

O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou 
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou 
não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão, 
contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou 
aceitação. 

Abuso de Poder 
(Artigo 382.º) 

O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de 
poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para 
si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 

Tráfico de 
influência 
(Artigo 335.º) 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não 
patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, 
junto de qualquer entidade pública. 

Peculato 
(Artigo 375.º) 

O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra 
pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha 
sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas 
funções. 

Peculato de uso 
(Artigo 376.º) 

1 – O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins 
alheios àqueles a que se destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de valor 
apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua 
posse ou lhe forem acessíveis em razão das suas funções 
2 – Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, 
der a dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está 
legalmente afetado. 

Concussão 
(Artigo 379.º) 

O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de fato delas 
decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou 
ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em 
erro ou aproveitamento de  vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, 
ou seja superior à devida. 

Suborno (Artigo 
363.º) 

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa 
de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os fatos previstos nos 
artigos 359.º ou 360.º, sem que estes venham a ser cometidos. 

Participação 
económica em 
negócio (Artigo 
377.º) 

1 – O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação 
económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo 
ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender 
ou realizar.  
2 – Funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, 
vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que 
tinha, por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a 
disposição, administração ou fiscalização, ainda que sem os lesar. 

Apropriação 
ilegítima de bens 
públicos (Artigo 
234.º) 

1 – Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a administração, gerência 
ou simples capacidade de dispor de bens do setor público ou cooperativo, e por 
qualquer forma deles se apropriar ilegitimamente ou permitir intencionalmente que 
outra pessoa ilegitimamente se aproprie.  
2– A tentativa é punível. 

Apropriação 
ilegítima de bens 
públicos (Artigo 
234.º) 

1 – Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a administração, gerência 
ou simples capacidade de dispor de bens do setor público ou cooperativo, e por 
qualquer forma deles se apropriar ilegitimamente ou permitir intencionalmente que 
outra pessoa ilegitimamente se aproprie.  
2– A tentativa é punível. 
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Tabela 22 – Delitos que constituem corrupção e infrações conexas (Continuação) (AD&C, 2015) 

Infração  Conceito 

Administração 
danosa  
(Artigo 235.º) 

1 – Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras económicas 
de uma gestão racional, provocar dano patrimonial importante em unidade 
económica do setor público ou cooperativo  
2 – A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a expetativa fundada do 
agente. 

Violação de 
segredo por 
funcionário  
(Artigo 383.º) 

1 – O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que 
tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no exercício das suas 
funções, ou cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com 
intenção de obter, para si ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência 
de causar prejuízo ao interesse público ou a terceiros.  
2 – Se o funcionário praticar o fato previsto no número anterior criando perigo para 
a vida ou para a integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de 
valor elevado. 

Falsificação 
praticada 
por funcionário 
(Artigo 257.º) 

O funcionário que, no exercício das suas funções: 
a) Omitir em documento, a que a lei atribui fé pública, fato que esse documento se 
destina a certificar ou autenticar; ou 
b) Intercalar ato ou documento em protocolo, registo ou livro oficial, sem cumprir as 
formalidades legais; com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, 
ou de obter para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo. 

Usurpação de 
funções 
(Artigo 358.º) 

Quem: 
a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar atos próprios de 
funcionário, de comando militar ou de força de segurança pública, arrogando-se, 
expressa out tacitamente, essa qualidade; 
b) Exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão para a qual a lei exige 
título ou preenchimento de certas condições, arrogando-se, expressa ou 
tacitamente, possuí-lo ou preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche;  
c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe ter sido oficialmente 
notificada demissão ou suspensão de funções. 

Abuso de 
confiança 
(Artigo 205.º) 

1 – Quem ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido entregue 
por título não translativo da propriedade. 
2 – A tentativa é punível. 
3 – Se o agente tiver recebido a coisa em depósito imposto por lei em razão de 
ofício, emprego ou profissão, ou na qualidade de tutor, curador ou depositário 
judicial. 

Garantias de 
Imparcialidade, 
Secção II, 
Incompatibilidades 
com outras 
funções, 
(Artigo 20.º) 

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade. 

Garantias de 
Imparcialidade, 
Secção II, 
Incompatibilidades 
com outras 
funções, 
(Artigo 20.º) 

1 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções 
públicas não remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse 
público. 
2 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções 
públicas remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto interesse 
público e apenas nos seguintes casos: 
a) Participação em comissões ou grupos de trabalho; 
b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros 
órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos; 
c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da 
Administração Pública e da educação e que, sem prejuízo do cumprimento da 
duração semanal do trabalho, não se sobreponha em mais de um quarto ao horário 
inerente à função principal; 
d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e 
outras atividades de idêntica natureza. 
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Tabela 23 – Delitos que constituem corrupção e infrações conexas (Continuação) (AD&C, 2015) 

Infração  Conceito 

Garantias de 
Imparcialidade, 
Secção II, 
Acumulação com 
Funções ou 
atividades 
privadas (Artigo 
22.º) 

1 – O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou 
atividades privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou subordinado, 
com ou sem remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com as funções 
públicas. 
2 – Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se concorrentes, 
similares ou conflituantes com as funções públicas as atividades privadas que, 
tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam 
desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao mesmo círculo de 
destinatários. 
3 – O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades 
privadas que: 
a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas; 
b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao 
das funções públicas; 
c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das 
funções públicas; 
d) Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses 
legalmente protegidos dos cidadãos. 
4 – No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os trabalhadores 
da Administração Pública não podem praticar quaisquer atos contrários aos 
interesses do serviço a que pertencem ou com eles conflituantes. 
5 – A violação do disposto no número anterior determina a revogação da 
autorização para acumulação de funções, constituindo ainda infração disciplinar 
grave 

Garantias de 
Imparcialidade, 
Secção II, 
Proibições 
Específicas 
(Artigo 24)º 

1 – Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por interposta pessoa, 
em regime de trabalho autónomo ou subordinado, serviços no âmbito do estudo, 
preparação ou financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que 
devam ser submetidos à sua apreciação ou decisão ou à de órgãos ou serviços 
colocados sob sua direta influência. 
2 – Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de atos ou 
tomar parte em contratos em cujo processo de formação intervenham órgãos ou 
unidades orgânicas colocados sob sua direta influência. 
3 – Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se colocados sob 
direta influência do trabalhador os órgãos ou serviços que: 
a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela; 
b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados; 
c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo 
como representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos 
procedimentos em causa; 
d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados; 
e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos de um ano, sido 
beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à 
avaliação do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido intervenção; 
4 – Para efeitos das proibições constantes dos n.ºs 1 e 2, é equiparado ao 
trabalhador: 
a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes 
em qualquer grau, colaterais até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em 
união de facto; 
b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou indiretamente, por 
si mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas na alínea anterior, uma 
participação não inferior a 10 /prct.. 
5 – A violação dos deveres referidos nos n.ºs 1 e 2 constitui infração disciplinar 
grave. 
6 – Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os 
trabalhadores devem comunicar ao respetivo superior hierárquico, antes de 
tomadas as decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos 
n.ºs 1 e 2, a existência das situações referidas no n.º 4. 
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Tabela 24 – Delitos que constituem corrupção e infrações conexas (Continuação) (AD&C, 2015) 

Infração  Conceito 

Garantias de 
Imparcialidade, 
Secção II, 
Deveres do 
trabalhador 
Artigo 73.º 

1 – O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros 
diplomas legais e regulamentos e no instrumento de regulamentação coletiva de 
trabalho que lhe seja aplicável. 
2 – São deveres gerais dos trabalhadores: 
a) O dever de prossecução do interesse público; 
b) O dever de isenção; 
c) O dever de imparcialidade; 
d) O dever de informação; 
e) O dever de zelo; 
f) O dever de obediência; 
g) O dever de lealdade; 
h) O dever de correção; 
i) O dever de assiduidade; 
j) O dever de pontualidade. 
3 – O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no 
respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos. 
4 – O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, 
pecuniárias ou outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce. 
5 – O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com 
equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem 
discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito 
pela igualdade dos cidadãos. 
6 – O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a 
informação que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não 
deva ser divulgada. 
7 – O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e 
regulamentares e as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como 
exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando 
as competências que tenham sido consideradas adequadas. 
8 – O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos 
superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal. 
9 – O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação 
aos objetivos do órgão ou serviço. 
10 – O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos 
ou serviços os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos. 
11 – Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao 
serviço regular e continuamente e nas horas que estejam designadas. 
12 – O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e 
aperfeiçoamento profissional na atividade em que exerce funções, das quais 
apenas pode ser dispensado por motivo atendível. 
13 – Na situação de requalificação, o trabalhador deve observar os deveres 
especiais inerentes a essa situação. 

Conflitos de 
interesses 
(Recomendação 
CPC, de 
7/11/2012) 

«(…) 
1 – Introdução – enquadramento e noções de conflitos de interesses 
Na linha das noções que têm sido apresentadas pelos principais organismos 
internacionais, como a ONU, a OCDE e o GRECO (Conselho da Europa), o conflito 
de interesses no sector público pode ser definido como qualquer situação em que 
um agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, 
tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de 
qualquer natureza, que possam afetar, ou que possam estar em causa, interesses 
particulares seus ou de terceiros e que por essa via 
prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas 
que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção 
e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas. (…)» 
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Tabela 25 – Delitos que constituem corrupção e infrações conexas (Continuação) (AD&C, 2015) 

Infração  Conceito 

Garantias de 
Imparcialidade, 
Secção VI: Casos 
de impedimentos 
de titulares de 
órgãos e de 
agentes da 
Administração 
Pública, Artigo 
44.º 

1 – Nenhum titular de órgão ou agente da Administração Pública pode intervir em 
procedimento administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado 
da Administração Pública nos seguintes casos: 
a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de 
negócios de outra pessoa; 
b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse o 
seu cônjuge, algum parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha 
colateral, bem como qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 
c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em 
questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique 
em relação a pessoa abrangida pela alínea anterior; 
d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou haja 
dado parecer sobre questão a resolver; 
e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu 
cônjuge, parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem 
como qualquer pessoa como quem viva em economia comum; 
f) Quando contra ele, seu cônjuge ou parente em linha reta esteja intentada ação 
judicial proposta por interessado ou pelo respetivo cônjuge; 
g) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua 
intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com 
intervenção destas. 
2 – Excluem-se do disposto no número anterior as intervenções 
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A.2 Questonário do MARCUS 

Tabela 26 – Perguntas do nível 1 do questionário do MARCUS 

ID 1.1 

Título Existência de um PGRCIC 

Questão 
A organização elabora um plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas e os 
respetivos relatórios anuais de execução? 

Objetivo 
Aferir se a organização cumpre as recomendações do CPC de 1 Julho de 2015, nas quais 
esta entidade instou todas as organizações que gerem recursos públicos a elaborarem 
planos de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 
Publicação do plano e dos relatórios anuais de gestão de risco de corrupção e infrações 
conexas no sítio da internet da organização.  

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte CPC: Recomendação nº1/2015 (CPC, 2015c) 

 

Tabela 27 – Perguntas do nível 2 do questionário do MARCUS 

ID 2.1 

Título Alocação de pessoas  

Questão 
A organização aloca à gestão de risco de corrupção e infrações conexas pessoas com 
competências, experiência e aptidões? 

Objetivo 
Garantir que os responsáveis pela gestão de risco de corrupção e infrações conexas na 
organização têm as competências, experiência e aptidões adequadas para efetuar a gestão 
de risco de corrupção e infrações conexas 

Notas/Evidências 
Cabe à gestão de topo nomear as pessoas e as responsabilidades na gestão de risco e 
corrupção e infrações conexas. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 4.3.5 Recursos (ISO, 2009b) 
   

ID 2.2 

Título Recursos 

Questão A organização aloca recursos à gestão de risco de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Garantir que os responsáveis pela gestão de risco de corrupção e infrações conexas na 
organização têm os recursos adequados para efetuarem a mesma.  

Notas/Evidências 

Alguns exemplos de recursos que a organização deve alocar à gestão de risco de corrupção 
e infrações conexas são: procedimentos, métodos, ferramentas e sistemas de gestão de 
informação e do conhecimento. A organização deve facultar recursos que permitam verificar 
e melhorar os controlos, monitorizar os riscos de corrupção e infrações conexas e comunicar 
acerca dos riscos a ambas as partes interessadas, internas e externas. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 4.2 Mandato e compromisso, 4.3.5 Recursos (ISO, 2009b) 
   

ID 2.3 

Título Partes interessadas 

Questão 
As perceções das partes interessadas internas e externas são identificadas, registadas e 
tidas em consideração no processo de tomada de decisão? 

Objetivo 

A identificação, o registo e a consideração das perceções das partes interessadas têm como 
objetivos:  
- Compreensão, pelas partes interessadas, dos fundamentos das decisões tomadas e as 
razões pelas quais são necessárias ações específicas.  
- Obter informações acerca das perceções das partes interessadas para que as mesmas 
possam ser consideradas nas tomadas de decisão. 

Notas/Evidências 

A ISO 31000 define partes interessadas como "pessoa ou organização que pode afetar, ser 
afetada ou sentir-se afetada por uma decisão ou atividade".  
Uma evidência de comunicação entre a organização e as partes interessadas é um 
documento onde está registado quem são as partes interessadas internas e externas e as 
suas perceções. As comunicações devem ser abrangentes e contínuas ao longo do tempo.  
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Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 5.2 Comunicação e consulta e A.3.4 Comunicações continuadas (ISO, 2009b) 

 

Tabela 28 – Perguntas do nível 3 do questionário do MARCUS 

ID 3.1 

Título Consciencialização e treino 

Questão 
A organização promove a consciencialização e o treino da gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas? 

Objetivo 
Proporcionar o treino adequado aos colaboradores da organização para efetuarem a gestão 
de risco de corrupção e infrações conexas e desenvolver uma cultura de combate à 
corrupção e infrações conexas 

Notas/Evidências 

Exemplos de formas da organização fornecer treino e consciencializar os seus 
colaboradores em gestão de risco de corrupção e infrações conexas são: 
- Explicar os procedimentos da organização para o combate à corrupção e infrações conexas 
- Salientar a obrigatoriedade de cumprir as regras de combate ao risco de corrupção e 
infrações conexas e potencias consequências do não cumprimento das mesmas. 
- Explicar os benefícios da gestão de risco de corrupção e infrações conexas 
- Realizar ações de reflexão acerca dos planos de gestão de corrupção e infrações conexas 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 4.3.5 Resources, A.3.2 Responsabilização total pelos riscos (ISO, 2009b) 
ISO 37001 - 7.3 Awareness and training (ISO, 2016) 
CPC: Recomendação nº1/2015 (CPC, 2015c) 

   

ID 3.2 

Título Fundamentação e âmbito do processo 

Questão 
A organização apresenta uma fundamentação para gerir o risco de corrupção e infrações 
conexas e define o âmbito do processo de gestão de risco de corrupção de corrupção e 
infrações conexas? 

Objetivo 
Aferir se a organização estabelece as fronteiras para a aplicabilidade do processo de gestão 
de risco e se a organização tem um fundamento para gerir o risco de corrupção e infrações 
conexas 

Notas/Evidências 

Existência de um plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas no qual conste 
como se pretende que a gestão de risco de corrupção e infrações conexas seja integrada 
nas práticas e processos da organização e as razões que levam a organização a querer 
gerir o risco de corrupção e infrações conexas. Este plano deve ser integrado noutros planos 
organizacionais. Como evidência deve ser registado nas atas das reuniões em que se 
tomam decisões que ocorreram discussões explícitas sobre o risco de corrupção e infrações 
conexas. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 4.3.4 Integração nos processos organizacionais e A.3.3 Aplicação da gestão 
de risco de corrupção e infrações conexas em todas as tomadas de decisão (ISO, 2009b)  
ISO 37001 - 4.3 Determining the scope of the anti-bribery management system (ISO, 2016) 

   

ID 3.3 

Título Responsável pela conformidade 

Questão 
A organização tem um responsável pela conformidade do processo de gestão de risco de 
corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
O responsável pela conformidade tem como objetivos supervisionar a implementação da 
gestão de risco de corrupção e infrações conexas na organização e elaborar o relatório de 
gestão de risco. 

Notas/Evidências 
Um responsável pela conformidade é uma pessoa na organização com experiência e 
qualificações necessárias para supervisionar a implementação do processo de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 

ISO 31000 - 5.3.4 Estabelecimento do contexto do processo da gestão do risco (ISO, 
2009b) 
ISO 37001 - 5.3.2 Anti-bribery compliance function (ISO, 2016) 
CPC: Recomendação nº1/2015 (CPC, 2015c) 
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ID 3.4 

Título Donos do risco 

Questão A organização identifica donos para os riscos de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Assegurar que para os riscos de corrupção e infrações conexas existe uma pessoa com a 
responsabilidade e autoridade para os gerir. 

Notas/Evidências 
Existência de um documento onde estão identificados os donos do risco de corrupção e 
infrações conexas da organização 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 4.3.3 Responsabilização, A.3.2 Responsabilização total pelos riscos (ISO, 
2009b) 

   

ID 3.5 

Título Outras responsabilidades 

Questão 
As restantes responsabilidades no processo de gestão de risco de corrupção e infrações 
conexas são identificadas a todos os níveis da organização? 

Objetivo 
Assegurar que todos os colaboradores compreendem o seu papel na gestão de risco de 
corrupção e infrações conexas e estão cientes dos riscos de corrupção e infrações conexas, 
controlos e tarefas sobre os quais têm responsabilidade.  

Notas/Evidências 

Todos os colaboradores aceitam integralmente as suas responsabilidades na gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas. Sendo assim, as responsabilidades no processo de 
gestão de risco de corrupção e infrações conexas devem fazer parte da descrição da função 
dos colaboradores na organização.  

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 4.2 Mandato e compromisso, 4.3.3 Responsabilização e A.3.2 
Responsabilização total pelos riscos (ISO, 2009b) 

   

ID 3.6 

Título Política de gestão de risco 

Questão 
A organização estabeleceu e comunicou a sua política de gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas? 

Objetivo 
Criar uma cultura de consciencialização acerca do risco de corrupção e infrações conexas 
na organização. 

Notas/Evidências 

Um documento no qual a organização expresse a proibição de corrupção e infrações 
conexas na organização e que irá tomar medidas com o intuito de prevenir, detetar, reportar 
e agir perante atividades que possam constituir corrupção ou infrações conexas. Esta 
política deve ser comunicada pela gestão de topo e deve estar disponível a todos os 
colaboradores por exemplo no sítio da internet da organização. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 

ISO 3100 - 4.3.2 Establishing risk management policy (ISO, 2009b) 
ISO 37001 - 5.2 Anti-bribery policy (ISO, 2016) 
BS 10500 - 4.1 Anti-bribery policy and ABMS, 4.2 Communicating the anti-bribery policy 
and ABMS  

   

ID 3.7 

Título Plano de comunicação e consulta 

Questão 
Existe um plano de comunicação e consulta focado na gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas? 

Objetivo 

O objetivo de um plano de comunicação e consulta é fornecer, partilhar ou obter informações 
no que respeita à gestão de risco de corrupção e infrações conexas. Assim, a comunicação 
e a consulta deverão facilitar trocas de informação verdadeira, pertinente, precisa e 
compreensível, respeitando os aspetos de confidencialidade e de integridade pessoal. 

Notas/Evidências 

Exemplos de evidências da existência de um plano de comunicação e consulta podem ser 
a existência de um processo contínuo e iterativo, desenvolvido numa fase inicial do processo 
gestão de risco de corrupção e infrações conexas, que aborda questões relacionadas com 
o próprio risco, as suas causas, as suas consequências e as medidas que estão a ser 
tomadas para o tratar. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.2 Comunicação e consulta (ISO, 2009b) 
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ID 3.8 

Título Comunicação e consulta das atividades 

Questão 
A comunicação e consulta ocorre em todas as atividades do processo de gestão de risco de 
corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 

Assegurar que em todas as atividades do processo de gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas ocorre comunicação e consulta. As atividades do processo de gestão de 
risco são: estabelecimento do contexto, identificação de risco, análise do risco, avaliação do 
risco, tratamento do risco, monitorização e revisão do risco. 

Notas/Evidências 
Documento onde se detalha como, para cada atividade do processo, se procede à 
comunicação e consulta. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 5.2 Comunicação e consulta (ISO, 2009b) 
   

ID 3.9 

Título Contexto interno  

Questão 
A organização considerou o contexto interno no estabelecimento do processo de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
O objetivo da consideração do contexto interno no estabelecimento do processo de gestão 
de risco de corrupção e infrações conexas é entender o que no seio da organização pode 
influenciar a forma como a organização irá gerir o risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 

O contexto interno consiste no ambiente interno em que a organização procura atingir os 
seus objetivos. Assim, para considerar o contexto interno, a organização deve refletir acerca 
de: 
"- Governação, estrutura organizacional, funções e responsabilizações; 
- Políticas, objetivos e estratégias implementadas para os atingir; 
- Capacidades, compreendidas em termos de recursos e conhecimento (p. ex. capital, 
tempo, pessoas, processos, sistemas e tecnologias); 
- Relações com as partes interessadas internas, suas perceções e valores; 
- Cultura da organização; 
- Sistemas de informação, fluxos de informação e processos de tomada de decisão (formais 
e 
informais); 
- Normas, linhas de orientação e modelos adotados pela organização; 
- Forma e extensão das relações contratuais." 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.3.3 Estabelecimento do contexto interno (ISO, 2009b) 
   

ID 3.10 

Título Contexto externo  

Questão 
A organização considerou o contexto externo no estabelecimento do processo de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 

O objetivo da consideração do contexto externo na implementação do processo de gestão 
de risco de corrupção e infrações conexas é assegurar que os objetivos e as preocupações 
das partes interessadas externas são tomados em consideração no desenvolvimento dos 
critérios do risco. 

Notas/Evidências 

O contexto externo consiste no ambiente externo em que a organização procura atingir os 
seus objetivos. Assim, para considerar o contexto externo a organização deve refletir acerca 
de: 
“- Envolventes social e cultural, política, legal, regulamentar, financeira, tecnológica, 
económica, natural 
e competitiva, seja ao nível internacional, nacional, regional ou local; 
- Fatores chave e tendências com impacto nos objetivos da organização; 
- Relações com as partes interessadas externas, suas perceções e valores.” 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.3.2 Estabelecimento do contexto externo (ISO, 2009b) 
   

ID 3.11 

Título Justificação dos recursos  

Questão 
Os recursos utilizados na implementação do processo de gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas são devidamente justificados? 
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Objetivo 

Os objetivos da justificação dos recursos utilizados são a compreensão da alocação dos 
recursos consumidos pelo processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, a 
deteção de ineficiências e a transparência do processo de gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas. 

Notas/Evidências 
A existência de um documento onde, para cada atividade do processo de gestão de risco 
de corrupção e infrações conexas, estão discriminados os recursos utilizados.  

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 5.3.4 Estabelecimento do contexto do processo da gestão de risco de corrupção 
e infrações conexas (ISO, 2009b) 

   

ID 3.12 

Título Critérios de risco 

Questão 
A organização estabelece os critérios de risco para o processo de gestão de risco de 
corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Os critérios de risco servem como referência para a organização avaliar a significância dos 
riscos de corrupção e infrações conexas 

Notas/Evidências 
Os critérios de risco devem refletir os valores, objetivos e recursos da organização. Estes 
são definidos no início do processo, têm que ser consistentes com a política de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas e devem ser revistos regularmente. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 5.3.5 Definição dos critérios do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.13 

Título Metas e objetivos 

Questão 
As metas e os objetivos definidos para a gestão de risco de corrupção e infrações conexas 
são comuns a toda a organização? 

Objetivo 

A definição de objetivos comuns a toda a organização tem como objetivo assegurar que 
existe coerência na forma como os riscos de corrupção e infrações conexas são geridos em 
toda a organização, evitando a criação de “silos” dentro da organização onde o risco é gerido 
de forma diferente do resto da organização. 

Notas/Evidências 
As metas objetivos a definir pela organização devem ser compreendidas por todos os 
colaboradores, criadas pela gestão de topo em conjunto com todos os departamentos e 
devem ser alinhadas com os outros objetivos organizacionais. 

Resposta Não   

  Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 4.2 Mandato e compromisso, 5.3.4 Estabelecimento do contexto do processo 
da gestão de risco (ISO, 2009b) 

   

ID 3.14 

Título Identificação de riscos  

Questão 
Existe um processo bem definido e contínuo de identificação, reconhecimento e registo de 
riscos de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
A criação de uma lista abrangente dos riscos de corrupção e infrações conexas, que tenha 
como base os eventos que possam ter efeitos na consecução dos objetivos da organização. 

Notas/Evidências 

Regularmente, a organização procede à identificação de fontes de risco de corrupção e 
infrações conexas e principais áreas de impacto. Os eventos relevantes também devem ser 
identificados, assim como as suas causas e possíveis consequências. Uma vez que um 
risco não identificado nesta fase, não será apreciado, é importante que a informação 
recolhida seja pertinente e atualizada. Dada a importância da identificação de risco de 
corrupção e infrações conexas, esta deve ser executada por pessoas com conhecimentos e 
experiência necessários. 

Resposta Não   

  Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.4.2 Identificação do risco (ISO, 2009b) 

  
  

ID 3.15 

Título Riscos com consequências positivas  

Questão 
Existe um procedimento para a identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas 
com consequências positivas? 

Objetivo 
Uma identificação mais minuciosa dos riscos de corrupção e infrações conexas que afetam 
a organização. 
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Notas/Evidências Os riscos com consequências positivas são normalmente denominados oportunidades. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte 
ISO 31000 - 5.4.2 Identificação do risco (ISO, 2009b) 
ISO 37001 - 6.1 Actions to address bribery risks and opportunities (ISO, 2016) 

   

ID 3.16 

Título Risco de acordo com funções 

Questão 
Estão especificados os riscos de corrupção e infrações conexas de acordo com as funções 
existentes na organização? 

Objetivo 
Perceção do tipo de risco de corrupção e infrações conexas a que cada função na 
organização está mais sujeita. 

Notas/Evidências 
Deve existir um documento em que estejam descritas as situações mais propicias a 
existência de corrupção e infrações conexas, para cada função existente na organização. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte 
ISO 31000 - 5.4.2 Identificação do risco (ISO, 2009b) 
CPC: Recomendação nº1/2015 (CPC, 2015c) 
ISO 37001 - 7.3 Awareness and training (ISO, 2016) 

   

ID 3.17 

Título Níveis de risco 

Questão A organização determina os níveis dos riscos de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Aferir se a organização determina os níveis dos riscos de corrupção e infrações conexas 
identificados. 

Notas/Evidências 
A ISO 31000 define nível de risco como a "combinação de consequências e respetivas 
verosimilhanças". A determinação dos níveis de risco de corrupção e infrações conexas 
pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.4.3 Análise do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.18 

Título Comparação com critérios de risco 

Questão 
Os riscos de corrupção e infrações conexas identificados são comparados com os critérios 
de risco previamente definidos? 

Objetivo Aferir quais são os riscos de corrupção e infrações conexas que necessitam de ser tratados 

Notas/Evidências 

Os riscos de corrupção e infrações conexas com nível de risco superiores aos critérios de 
risco, anteriormente definidos, devem ser tratados. O tratamento do risco, segundo a ISO 
31000, implica a seleção de uma ou várias opções com o intuito de modificar o risco e a 
implementação das mesmas. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.4.4 Avaliação do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.19 

Título Priorização dos riscos 

Questão Existe um procedimento para a priorização dos riscos de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Proceder prioritariamente ao tratamento dos riscos de corrupção e infrações conexas mais 
relevantes. 

Notas/Evidências 
Existência de um plano de tratamento de risco em que conste a ordem pela qual os riscos 
devem ser tratados. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte 
ISO 31000 - 5.4.4 Avaliação do risco, 5.5.2 Seleção de opções de tratamento do risco 
(ISO, 2009b) 

   

ID 3.20 

Título Interdependência  

Questão É considerada a interdependência dos diferentes riscos e suas fontes? 

Objetivo Aferir se a organização tem em conta a interdependência dos diferentes riscos e suas fontes 

Notas/Evidências   
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Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.4.3 Análise do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.21 

Título Sensibilidade e pressupostos dos níveis de risco  

Questão 
A confiança, a sensibilidade e os pressupostos dos níveis de risco de corrupção e infrações 
conexas são comunicados às partes interessadas? 

Objetivo 
Assegurar que as partes interessadas estão a par do grau de confiança com que os níveis 
de risco de corrupção e infrações conexas são definidos. 

Notas/Evidências 
Segundo a ISO 31000, a "divergência de opinião entre especialistas, incerteza, 
disponibilidade, qualidade, quantidade e a continuada pertinência da informação ou 
limitações na modelação" devem ser comunicados. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte ISO 31000 - 5.4.3 Análise do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.22 

Título Seleção de opções de tratamento 

Questão 
A seleção de opções de tratamento de riscos de corrupção e infrações conexas tem conta a 
ponderação do custo/benefício do tratamento de riscos de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Aferir se a seleção de opções de tratamento de riscos de corrupção e infrações conexas tem 
em conta o custo de tratar um determinado risco de corrupção e infrações conexas e o 
potencial benefício de o tratar. 

Notas/Evidências 

Um exemplo de um tipo de análise custo/benefício é o cálculo do valor atual líquido, 
agregando o valor monetário de todos os custos e benefícios para as partes interessadas. 
Após a seleção de uma ou mais opções de tratamento de risco de corrupção e infrações 
conexas, a organização deve implementar o tratamento, apreciar o tratamento e decidir se 
o nível de risco após o tratamento é tolerável. Caso não seja tolerável, proceder a novo 
tratamento e voltar a apreciar o tratamento. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 5.5.2 Seleção de opções de tratamento do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.23 

Título Riscos secundários 

Questão Os riscos secundários são apreciados, tratados, monitorizados e revistos? 

Objetivo 
O objetivo é que os riscos de corrupção e infrações conexas secundários, que ocorrem após 
o tratamento de determinados riscos de corrupção e infrações conexas, sejam geridos. 

Notas/Evidências 

Não se deve proceder à criação de um novo plano de tratamento de um determinado risco 
de corrupção e infrações conexas secundário, este deve ser incluído no plano de tratamento 
do risco original. A ligação entre o risco de corrupção e infrações conexas original e 
secundário deve ser documentada e mantida. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 5.5.2 Seleção de opções de tratamento do risco (ISO, 2009b) 
   

ID 3.24 

Título Registo do processo 

Questão 
As atividades do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas são 
rastreáveis? 

Objetivo 
Compreender como são realizadas as atividades do processo de gestão de risco de 
corrupção e infrações conexas. O rastreamento do processo é a base para a melhoria dos 
métodos, das ferramentas utilizadas e do próprio processo. 

Notas/Evidências 
Documento no qual, para cada atividade do processo de gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas, se detalham os métodos e as ferramentas utilizadas. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte 
ISO 31000 - 5.7 Registo do processo da gestão de risco de corrupção e infrações conexas 
(ISO, 2009b)  

   

ID 3.25 

Título Monitorização e revisão de todas as atividades  
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Questão 
É efetuada a monitorização e revisão de todas as atividades do processo de gestão de risco 
de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Aferir se existem iniciativas de monitorização e revisão em todas as atividades do processo 
de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 

As atividades do processo de gestão de risco incluem: estabelecimento do contexto, 
identificação do risco, análise do risco, avaliação do risco, tratamento do risco. O Plano de 
comunicação, os objetivos, a política de gestão de risco, os recursos e as responsabilidades 
no processo também deve ser revistos e monitorizados. A organização deve também 
estabelecer uma calendarização para a monitorização e revisão. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000 - 5.6 Monitorização e revisão (ISO, 2009b) 

 

Tabela 29 – Perguntas do nível 4 do questionário do MARCUS 

ID 4.1 

Título Objetivos de desempenho  

Questão 
Os objetivos de desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações 
conexas estão estabelecidos e são mantidos? 

Objetivo 
Identificar se existem objetivos de desempenho que permitam a avaliação do processo de 
gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 

À medida que existe um maior conhecimento do desempenho do processo de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexa, esta torna-se mais previsível. Os objetivos de 
desempenho do processo e gestão de risco de corrupção e infrações conexas devem ser 
atualizados de forma a incluir potenciais alterações nas necessidades e prioridades das 
partes interessadas relevantes.   

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3- Quantitative Project Management (CMMI, 2010) 
   

ID 4.2 

Título Parâmetros e ferramentas 

Questão Existe um conjunto de parâmetros e ferramentas analíticas para gestão quantitativa? 

Objetivo 
Aferir se a organização utiliza parâmetros e ferramentas analíticas na gestão quantitativa do 
processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 
Simulações Monte Carlo, análises de Markov, árvores de falhas entre outros métodos 
podem  ser utilizados pelas organizações para determinar parâmetros quantitativos do 
processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3 - Quantitative Project Management (CMMI, 2010) 
   

ID 4.3 

Título Análise do desempenho 

Questão 
O desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é 
analisado? 

Objetivo 
Verificar se os parâmetros selecionados são analisados de forma a quantificar o 
desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. 

Notas/Evidências 

Estabelecer a distribuição de consequências que caraterizam o desempenho expetável do 
processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. A estabilidade do processo 
deve ser determinada, assim como os impactos do contexto e dos fatores que possam afetar 
as consequências obtidas. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3 - Organizational Process Performance (CMMI, 2010) 
   

ID 4.4 

Título Indicadores de desempenho 

Questão 
A organização determina indicadores de desempenho para o processo de gestão de risco 
de corrupção e infrações conexas? 
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Objetivo 
Aferir se existem indicadores de desempenho do processo de gestão de risco de corrupção 
e infrações conexas e se os mesmos são utilizados para determinar se o desempenho 
pretendido pela organização está a ser atingido. 

Notas/Evidências 
Os indicadores de desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações 
conexas têm de ser coerentes com outros indicadores de desempenho definidos pela 
organização. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte 
CMMI for Development 1.3- Quantitative Project Management (CMMI, 2010) 
ISO 31000 - 4.2 Mandato e compromisso (ISO, 2009b) 

   

ID 4.5 

Título Comunicação do desempenho  

Questão 
O desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é 
comunicada às partes interessadas? 

Objetivo 
Informar as partes interessadas acerca do desempenho do processo de gestão de risco de 
corrupção e infrações conexas da organização 

Notas/Evidências 
A gestão de topo deve estar informada acerca do desempenho, uma vez que é responsável 
pelo estabelecimento dos objetivos do processo de gestão de risco de corrupção e infrações 
conexas. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte ISO 31000- 4.3.2 Estabelecimento da política da gestão do risco (ISO, 2009b) 

 

 

Tabela 30 – Perguntas do nível 5 do questionário do MARCUS 

ID 5.1 

Título Potenciais áreas de melhoria 

Questão 
São identificadas potenciais áreas de melhoria do processo de gestão de risco de corrupção 
e infrações conexas? 

Objetivo 
Identificar potenciais áreas de melhoria que permitam um melhor desempenho do processo 
de gestão de risco de corrupção e infrações conexas 

Notas/Evidências 

A organização deve proceder a uma análise proativa para aferir que áreas poderão 
prejudicar o desempenho do processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, 
determinar as suas causas e resolvê-las. As consequências desta atividade devem ser 
utilizadas para avaliar e priorizar potenciais melhorias. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3 - Organizational Performance Management (CMMI, 2010) 
 

ID 5.2 

Título Seleção e implementação de melhorias  

Questão 
Existe um procedimento para selecionar e implementar melhorias no processo de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 
Garantir que as opções de melhoria do processo são tomadas com base numa avaliação de 
custos, benefícios e outros fatores. 

Notas/Evidências 

Lista ordenada de sugestões com as opções que devem ser tomadas para melhorar o 
processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas. Esta lista deve ser criada 
em função do rácio custo-benefício tendo em contas os objetivos de desempenho do 
processo, recursos disponíveis e melhorias que advêm da seleção e validação de 
determinada opção. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3 - Organizational Performance Management (CMMI, 2010) 
   

ID 5.3 

Título Avaliação dos efeitos das melhorias 

Questão 
Existe um procedimento para avaliar os efeitos das melhorias do processo de gestão de 
risco de corrupção e infrações conexas implementadas? 

Objetivo 
Determinar se a organização recorre a métodos quantitativos para avaliar os efeitos das 
melhorias no processo de gestão de risco de corrupção e infrações conexas 
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Notas/Evidências 
Um registo em que, para cada opção de melhoria selecionada, é descriminada a melhoria 
que efetivamente ocorreu no processo. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3 - Organizational Performance Management (CMMI, 2010) 
   

ID 5.4 

Título Causas de consequências selecionadas 

Questão Existe uma seleção e análise de consequências para determinar as causas? 

Objetivo 
Aferir se a organização determina sistematicamente a causa de consequências 
selecionadas. 

Notas/Evidências 

As consequências selecionadas são consequências que afetam o desempenho do processo 
de gestão de risco de corrupção e infrações conexas, por exemplo partes do processo que 
não estejam a atingir os resultados desejados. A seleção de consequências pode ser reativa, 
se for despoletada por um evento, ou pode ser planeada periodicamente (proativa). 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte CMMI for Development 1.3 - Causal Analysis and Resolution (CMMI, 2010) 
   

ID 5.5 

Título Intervir nas causas de consequências selecionadas 

Questão A organização intervém nas causas de consequências selecionadas e avalia os efeitos? 

Objetivo 
Identificar se a organização implementou e avaliou medidas propostas na análise de 
consequências 

Notas/Evidências 

A organização pode intervir nas causas para prevenir ou reduzir a ocorrência de 
consequências selecionadas negativas ou incorporar causas de sucesso no processo com 
o intuito de melhorar o desempenho futura. Após alterações no processo, o efeito das 
medidas deve ser avaliado de forma a aferir se ocorreram melhorias no processo de gestão 
de risco de corrupção e infrações conexas. 

Resposta 
Não   

Sim  

Fonte CMMI for Development 1.3 - Causal Analysis and Resolution (CMMI, 2010) 
   

ID 5.6 

Título Reconhecimento da comunidade 

Questão 
A organização partilha os resultados obtidos com a comunidade científica e é encarada 
como exemplo a seguir na gestão de risco de corrupção e infrações conexas? 

Objetivo 

Aferir se e a organização dissemina procedimentos impetrados e abordagens inovadoras à 
gestão de risco de corrupção e infrações conexas e se a comunidade científica e os pares 
da organização a encaram como um bom exemplo da gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas. 

Notas/Evidências 

A organização deve publicar artigos científicos e participar em congressos e outras 
atividades relacionadas com o domínio da gestão de risco. Quando a organização é 
encarada como um exemplo a seguir na gestão de risco, significa que as suas praticas estão 
ao nível do melhor que se faz em gestão de risco e que estão a ser continuamente 
melhoradas. 

Resposta 
Não  

Sim   

Fonte COBIT 4.1 - Página 21 (IT, 2007) 

 


