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RISCO OPERACIONAL

RISCO DE PERDA DECORRENTE DE PROCESSOS INTERNOS 

FALHOS OU INADEQUADOS; PESSOAS E SISTEMAS OU DE 

EVENTOS EXTERNOS.

Fonte: Basileia-Principles for the Sound Management of  Operational Risk https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from 

inadequate or failed internal processes, people and systems or from 

external events. This definition includes legal risk, but excludes 

strategic and reputational risk. 

https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf


Identificação de Riscos, segundo a ISO-31010

• Processo de encontrar, reconhecer e registrar os riscos

• Identificar quais situações, eventos ou circunstâncias podem afetar o alcance dos objetivos. 

• “O processo de identificação de riscos inclui a identificação das causas e fontes do risco, 
eventos, situações ou circunstâncias que poderiam ter um impacto material sobre os 
objetivos e a natureza desse impacto”

• Métodos de Identificação:
• Baseado em Evidências (checklists, dados históricos)

• Abordagens Sistemáticas de Equipe (reunião de especialistas)

• Técnicas de Raciocínio Indutivo (HAZOP, FEMEA)



Mapear Riscos é um processo de obtenção de 

INFORMAÇÕES!

• Risco – efeito da incerteza nos objetivos (ISO-31000)

• INCERTEZA – estado de deficiência das informações (fluxo)

• (-) informações  (+) incerteza 

• (+) informações  (-) incerteza 

• Escopo de qualquer técnica objetiva “elucidar a incerteza”

• Buscar, injetar, desobstruir, gerar, coletar,...  Informação



A importância do registro de EVENTOS de PERDA

• Consigo mensurar minha perda financeira?

• Consigo relacionar a perda com o processo ou local ou setor?

• Consigo guardar um histórico de eventos?

• Aspectos a se considerar: FREQUÊNCIA e SEVERIDADE

• REGISTRO DE EVENTOS  REDUZ INCERTEZA



Técnica: Mapeamento de Processos

• Esforço inicial em processos da cadeia de valor

• Pensar em prototipação

• Atentar para o registro das informações

• Cuidado com a necessidade de atualização 

• Lembre-se que o objetivo é obter INFORMAÇÃO para reduzir INCERTEZA



Técnica: Lista de Verificação (checklist)

• Flexibilidade – pode ser usada em todas as etapas da avaliação de riscos

• Simplicidade facilita a utilização

• Contextos operacionais 

• Pode ficar obsoleta

• A eficácia depende da exaustão dos pontos de questionamento (necessita de alguém 
que domine o processo)



Técnica: Brainstorming

• Técnica de suporte e uso combinado de outras técnicas

• Exige um esforço de facilitação para estimular a discussão produtiva

• Dificuldades na captação e registro das ideias apresentadas

• Cuidado com vieses – diversidade do grupo é um fator importante

• Foco é obter o que não se sabe  gerar informação 



Técnica: Bow Tie

• Permite pensar nas relações (de causalidade?) entre causa/evento/consequência e 
controles

• Cuidado com a multiplicidade e os nexos infinitos de causalidade

• Cuidado com o VIÉS

• Como conhecer o que não se sabe?

• Lembre-se que o objetivo é obter INFORMAÇÃO para reduzir INCERTEZA



Técnica: HAZOP (HAZards and OPerability Analisys)

• Técnica estruturada, permite identificar desvios no funcionamento do processo

• Foco em sistemas e operações complexas (industriais), mas pode ser usado em 
outros contextos

• Realizado na fase de projeto, identificando “modos de falha” e possibilitando 
correções

• Dificuldade: análise detalhada pode ser muito onerosa e dependente dos projetos 
existentes.



Pontos de atenção

• Qualidade da Informação

• Falha no Monitoramento da primeira Linha (priorização? 
Gestão de riscos como mais uma atividade?)
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