
 

Conteúdo Programático do Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™), Válido a 
Partir de 1º de Outubro de 2020 

Peso 

Domínio I: Papéis e Responsabilidades da Auditoria Interna 20% 
1. Papéis e Competências 
A Determinar os serviços de avaliação e consultoria apropriados para a atividade de auditoria interna quanto ao gerenciamento de 

riscos. 

B Determinar o conhecimento, as habilidades e as competências necessárias (desenvolvidas ou adquiridas) para prestar serviços de 
avaliação e consultoria sobre o gerenciamento de riscos. 

C Avaliar a independência organizacional da atividade de auditoria interna e reportar os prejuízos às partes apropriadas. 
2. Coordenação 

A Recomendar o estabelecimento de uma estratégia e de processos de gerenciamento de riscos em toda a organização ou contribuir 
para a melhoria da estratégia e dos processos existentes. 

B Coordenar os esforços de avaliação de riscos e determinar se deve confiar no trabalho de outros prestadores internos e externos de 
avaliação. 

C Ajudar a organização a criar ou atualizar um mapa de avaliação de riscos de toda a organização, para garantir a cobertura adequada 
dos riscos e minimizar a duplicação de esforços. 

Domínio II: Governança do Gerenciamento de Riscos 25% 
1. Frameworks de Governança, Gerenciamento de Riscos e Controle 

A Avaliar a estrutura de governança da organização e a aplicação dos conceitos de gerenciamento de riscos encontrados nos 
frameworks de governança.  

B Avaliar a aplicação, por parte da organização, dos conceitos e princípios encontrados nos frameworks de riscos e controle 
apropriados para a organização. 

C 
Avaliar os principais elementos da governança de riscos e da cultura de riscos da organização (por exemplo, supervisão dos riscos, 
gerenciamento de riscos, tom no topo, etc.) e o impacto da cultura organizacional sobre o ambiente geral de controle e a estratégia 
de gerenciamento de riscos. 

2. Integração do Gerenciamento de Riscos 

A Avaliar o compromisso da gestão com o gerenciamento de riscos e analisar a integração do gerenciamento de riscos aos objetivos, 
definição de estratégias, gestão de desempenho e sistemas de gestão operacional da organização. 

B Avaliar a capacidade da organização de identificar e responder a mudanças e riscos emergentes que possam afetar a execução da 
estratégia e o atingimento dos objetivos da organização.  

C Examinar a eficácia do reporte integrado do gerenciamento de riscos (por exemplo, riscos, resposta a riscos, desempenho e cultura, 
etc.) aos principais stakeholders. 

Domínio III: Avaliação do Gerenciamento de Riscos 55% 
1. Abordagem de Gerenciamento de Riscos 

A Avaliar diversas abordagens e processos de avaliação de riscos (por exemplo, métricas relevantes, autoavaliação de controle, 
monitoramento contínuo, modelos de maturidade, etc.). 

B Escolher técnicas de análise de dados (por exemplo, estimativa de razão, análise de variação, orçamento versus real, análise de 
tendências, outros testes de razoabilidade, benchmarking, etc.), para apoiar os processos de gerenciamento de riscos e avaliação.  

2. Processos de Avaliação 
A Avaliar a criação e aplicação dos processos de identificação e avaliação de riscos da gestão. 

B 
Utilizar um framework de gerenciamento de riscos para avaliar os riscos em toda a organização a partir de diversas fontes (por 
exemplo, universo de auditoria, requisitos e mudanças regulatórias, solicitações da gestão, tendências relevantes do mercado e da 
indústria, questões emergentes etc.). 

C Priorizar os trabalhos de auditoria com base nos resultados da avaliação de riscos de toda a organização, para estabelecer um plano 
de auditoria interna baseado em riscos. 

D Gerenciar os trabalhos de auditoria interna para garantir que os objetivos de auditoria sejam atingidos, a qualidade seja garantida e a 
equipe seja desenvolvida. 

E Avaliar a eficácia e a eficiência do gerenciamento de riscos em todos os níveis (ou seja, nível do processo, da unidade de negócios e 
da organização).  

F 
Analisar os resultados de diversos trabalhos de auditoria interna, o trabalho de outros prestadores internos e externos de avaliação e 
atividades de remediação de riscos da gestão, para apoiar a avaliação geral da atividade de auditoria interna sobre os processos de 
gerenciamento de riscos da organização. 

G Avaliar o gerenciamento de riscos, a gestão de projetos e os controles de alterações ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento 
dos sistemas. 

H Avaliar políticas e práticas de privacidade de dados, cibersegurança, controles de TI e segurança da informação. 
I Avaliar os processos de monitoramento do gerenciamento de riscos (por exemplo, registro de riscos, banco de dados de riscos, 

planos de mitigação de riscos, etc.). 
3. Comunicação 

A Gerenciar o processo de comunicação e reporte do trabalho de auditoria (por exemplo, organizando a reunião de saída, 
desenvolvendo o relatório de auditoria, obtendo respostas da gestão, etc.), para entregar os resultados do trabalho. 

B Avaliar as respostas da gestão quanto aos principais riscos organizacionais e comunicar ao conselho quando a gestão aceitar um nível 
de risco que possa ser inaceitável para a organização. 

C Formular e transmitir comunicações sobre a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos da organização em diversos níveis e 
em toda a organização. 

 


