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O gerenciamento de riscos corporativos (Enterprise Risk Management ou 

ERM) tornou-se uma necessidade após a crise econômica mundial de 2008, quando 

grandes empresas globais apresentaram problemas financeiros impactando milhões 

de pessoas.  O ERM é uma filosofia ativa de gerenciamento do risco, antecipando 

cenários e prevendo ações que oportunizem benefícios no tratamento dos riscos de 

forma integrada. A complexidade experimentada no mercado atual gerou a mudança 

da gestão de riscos tradicional para o modelo de gerenciamento de riscos 

corporativos. Adiciona-se a necessidade de tomada de decisão estratégica tempestiva 

pela empresa, para manter sua competitividade adaptando-se rapidamente aos 

ambientes de mercado. O gerenciamento de riscos corporativos aborda a avaliação de 

eventos que possam impactar o desempenho da empresa, e o papel da auditoria interna 

neste sistema é a supervisão, alinhada aos objetivos estratégicos da empresa, visando 

avaliar a execução do ERM no que tange a correta identificação dos riscos que 

permeiam a atividade da empresa e a resposta que está sendo desenhada para estes 

riscos, dentre as quais está evitar, aceitar, compartilhar e reduzir. As empresas que 

possuem setor de auditoria interna esperam contar com uma garantia objetiva por 

parte da auditoria interna, de que os riscos principais, tangentes ao negócio, são 

identificados, monitorados e gerenciados suficientemente, e de que os controles 

internos da empresa atuam de forma eficaz. Este projeto de pesquisa busca identificar 

a correlação entre a implantação do gerenciamento de riscos corporativos e o 

desempenho financeiro das empresas, e a moderação da qualidade da auditoria interna 

na implantação do gerenciamento de riscos corporativos, delimitado às empresas 

listadas no segmento Novo Mercado da bolsa de valores brasileira (B3), exceto 

financeiras, procurando estabelecer os efeitos advindos da adoção do gerenciamento 

de risco corporativo e a moderação da auditoria interna neste processo. O estudo será 

aplicado por meio da análise de dados primários e secundários disponibilizados em 

demonstrações financeiras e publicações obrigatórias destas entidades. 

Para saber mais, confira em: www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/  
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