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RESUMO 

 

 
O mercado econômico-financeiro tem direcionado sua atenção para os riscos operacionais e suas 

consequências, diante da fragilidade dos processos corporativos quanto a perdas financeiras 

ocasionadas por falhas e erros oriundos de pessoas, sistemas e processos mal desenhados quanto aos 

seus objetivos. As recentes crises financeiras, em grande parte, tiveram início pela concretização de 

riscos operacionais que, por sua vez, passaram a ter maior exposição de ocorrência pelo fato da 

globalização e do avanço tecnológico. No ímpeto de se protegerem das consequências derivadas dos 

riscos operacionais, empresas dos mais variados setores passaram a adotar como medida de proteção a 

retenção de capital. No entanto, tal mecanismo isolado mostrou-se insuficiente na gestão dos riscos 

operacionais, indicando a necessidade de novas medidas e ações para garantir maior segurança na 

gestão dos negócios e, consequentemente, para contribuir para estabilidade econômica. Nesse 

contexto, esta dissertação tem por objetivo apresentar um modelo de gestão preventiva e qualitativa 

dos riscos operacionais, assim como destacar o uso equilibrado do mecanismo de retenção de capital 

em um cenário de incerteza. O modelo de gestão visa aumentar a eficiência dos processos corporativos 

por evitar perdas oriundas de falhas e erros de pessoas, sistemas e processos mal elaborados, passível 

de ser aplicado em qualquer segmento do mercado. Como referencial bibliográfico, recentes artigos 

sobre riscos operacionais são analisados, assim como o embasamento teórico sobre alguns aspectos 

relacionados às incertezas do ponto de vista macro e microeconômico em relação à gestão dos riscos 

operacionais corporativos. As teorias do principal-agente, seleção adversa e risco moral também são 

analisadas frente à proposta do modelo de gestão de riscos operacionais, mais precisamente nas 

condições de aprimorar análises, escolhas e decisões em cenários de informação assimétrica. A 

aplicação do modelo preventivo e qualitativo proposto contribuirá para estruturas e processos 

corporativos mais seguros e eficientes e, consequentemente, também contribuirá para a solvência das 

corporações.  

 
Palavras-chave: riscos operacionais, incerteza, gestão preventiva, retenção de capital. 
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ABSTRACT 

 

The economic and financial market has directed attention to operational risks and their consequences, 

given the business processes fragility like financial losses caused by failures and errors coming from 

people, systems and processes with badly design about corporative goals. The recent financial crisis, 

largely started by the realization of operational risks which, in turn, began to have a higher incidence 

of exposure because of globalization and technological advancement. In the rush to protect themselves 

from the consequences derived from operational risks, companies in various sectors have adopted as a 

measure of capital retention for protection. However, this mechanism isolated proved insufficient in 

managing operational risks, indicating the need for further measures and actions to ensure greater 

security in business management and, consequently, to contribute for economic stability. In this 

context, this work aims to present a model of preventive and qualitative management of operational 

risks, as well as highlight the balanced use of capital retention mechanism in an uncertainty scenario. 

The management model aims to increase the efficiency of business processes to avoid losses arising 

from failures and people mistakes, systems and poor processes designed, which can be applied to any 

market segment. As bibliographic references, recent articles on operational risks are analyzed, as well 

as the theoretical background on some aspects related to the uncertainties of the macro and micro-

economic point of view in relation to the management of corporate operational risks. Theories of 

principal-agent, adverse selection and moral hazard are also analyzed against the operational risk 

management model proposal, more precisely the conditions to improve analysis, choices and decisions 

in asymmetric information scenarios. The preventive and qualitative model proposal application will 

contribute to safer and more efficient structures and businesses processes and thus also contribute to 

the solvency of corporations. 

 

Keywords: operational risks, uncertainty, preventive management, capital retention. 
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Introdução 

 

As crises financeiras ocorridas em anos recentes abalaram de forma contundente as estruturas 

da economia de muitos países, expondo a fragilidade dos sistemas econômico-financeiros em 

relação à exposição das corporações e instituições financeiras aos riscos operacionais, que 

basicamente se referem a falhas no desenho dos processos, erros intencionais ou não 

cometidos por pessoas, e falhas e erros associados a sistemas. Os mais variados processos 

operacionais que compõem a estrutura das corporações dependem necessariamente de pessoas 

e sistemas, o que caracteriza a importância dos riscos operacionais diante da possibilidade de 

comprometer o alcance de objetivos, como também comprometer a solvência da empresa e 

por consequência desencadear um efeito negativo para a economia. 

 

As transformações ocorridas nas últimas décadas em termos de avanços tecnológicos e 

mecanismos financeiros intensificaram essa fragilidade. Apesar desses avanços, por um lado, 

diminuírem ou eliminarem distâncias, aumentarem o número de negociações, produções e 

resultarem em uma integração global de mercados e empresas, por outro lado, permitiu a 

possibilidade de perdas financeiras significativas e falências de grandes instituições, às vezes 

por um simples erro operacional, cometido por uma pessoa, por uma falha sistêmica ou ainda 

por deficiência no desenho de apenas um processo corporativo. 

 

Inúmeras corporações recentemente enfrentaram situações adversas relacionadas a erros e 

falhas associados à gestão dos riscos operacionais que resultaram em grandes abalos 

financeiros e falências. Empresas como Barings, Enron, WorldCom, Parmalat, Banco Santos 

e Sadia são apenas alguns exemplos de grandes corporações que apresentaram falhas na 

gestão dos seus processos corporativos. Muitas das situações que antecederam as crises 

poderiam ter sido evitadas ou mesmo ter seus efeitos negativos minimizados diante de uma 

gestão eficiente dos riscos operacionais, principalmente quando analisada a amplitude desses 

riscos, que inclui desde o erro não intencional cometido por um empregado até a prática de 

fraude interna ou externa em conluio ou individualmente. Outros riscos operacionais estão 

relacionados a falhas na segurança de dados e informações, falhas em equipamentos e 

sistemas, falhas nos desenhos dos processos corporativos, falta de qualificação profissional, 

entre outros. 
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Nesse contexto, a globalização e os mecanismos sistêmicos e tecnológicos atualmente 

existentes, potencializaram a complexidade do processo de tomada de decisões por parte dos 

agentes econômicos, não apenas pelos múltiplos cenários de escolhas, mas também pela 

suscetibilidade ao erro ou falha, evidenciando a necessidade de voltar à atenção para esse tipo 

de risco.  

 

Tanto as corporações quanto seus empresários necessitam direcionar esforços para o 

desenvolvimento de uma gestão preventiva e eficiente dos riscos operacionais, dado estarem 

intrínsecos às questões relacionadas aos investimentos, a produção e a oferta de trabalho, que 

são essenciais para o funcionamento, crescimento e estabilidade de uma economia. Essa 

necessidade fica ainda mais clara quando observada a dependência da economia a 

determinados setores, como por exemplo, o bancário, que na probabilidade de determinados 

riscos operacionais se concretizarem, desencadeariam uma crise financeira e afetariam de 

forma rápida e impactante toda a economia. 

 

Com o intuito de fortalecer determinados setores da economia, instituições e corporações 

trabalham com o objetivo de contribuírem para a segurança e estabilidade da economia por 

publicarem orientações e estudos com foco em evitar possíveis crises financeiras. 

Especificamente quanto aos riscos operacionais, as orientações basicamente se concentram na 

retenção de capital como mecanismo de proteção frente às consequências advindas da 

concretização desses riscos. No entanto, problemas recentes em grandes corporações estão 

evidenciando que os capitais destinados a resolver questões oriundas da concretização dos 

riscos operacionais tem se mostrado insuficientes, evidenciando a ineficiência do mecanismo 

utilizado isoladamente na gestão dos riscos operacionais nas empresas e corporações. 

 

Outro importante fator relacionado aos riscos operacionais, diz respeito a estarem intrínsecos 

aos riscos de natureza estratégica e financeira quanto ao alcance da gestão eficiente, ou seja, 

os sucessos da gestão dos riscos estratégicos e de mercado dependem necessariamente da 

gestão eficiente dos riscos operacionais. Desse modo, esta dissertação terá como delimitação 

o estudo somente da gestão dos riscos operacionais como um dos fatores determinantes para a 

estabilidade financeira e eficiência dos processos corporativos. 
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Nesse sentido, se faz necessário a diferenciação entre riscos e incertezas. A característica 

principal que diferencia a incerteza dos riscos operacionais está diretamente relacionada ao 

fato de a incerteza estar associada com a total imprevisibilidade quanto ao que ocorrerá no 

futuro, ou seja, não saber como determinado cenário, situação ou comportamento estará após 

um determinado espaço de tempo. Em relação aos riscos, é o histórico de ocorrências que 

permitirá determinar com certa margem de segurança uma probabilidade de concretização ou 

ocorrência dos mesmos, sendo essa frequência relativa de ocorrência que diferencia os riscos 

operacionais das incertezas. 

  

Nesse cenário, surge o problema de pesquisa relacionado a como desenvolver um modelo 

eficiente de gestão dos riscos operacionais para às corporações que permita distinguir as 

incertezas dos riscos operacionais e resulte em ganho de eficiência? 

 

Como objetivo geral, esta dissertação visa desenvolver uma proposta de modelo preventivo e 

qualitativo de gestão dos riscos operacionais que possibilite às corporações aprimorarem os 

seus processos quanto à eficiência e segurança, diminuírem a exposição aos riscos 

operacionais e, consequentemente, perdas qualitativas e quantitativas, contribuindo de forma 

efetiva para o processo de tomada de decisão, possibilitando um cenário que aprimore o 

dimensionamento das retenções de capital diante das incertezas futuras. 

 

Essa condição propiciará às corporações a possibilidade de buscarem a eficiência em 

realizarem as mais diversas atividades, com reflexos diretos em diminuírem os registros de 

perdas financeiras e por fim, evoluírem também na gestão dos riscos estratégicos e de 

mercado.  

 

A elaboração da proposta do modelo preventivo será fundamentada sob determinados 

aspectos da teoria econômica relacionados aos conceitos de riscos, incertezas, teoria do 

principal-agente, seleção adversa e risco moral. Essa fundamentação teórica permite destacar 

a oportunidade de aprimorar o entendimento do que deve ser feito para uma gestão eficiente e 

preventiva dos riscos operacionais dando ênfase para o planejamento. 

  

As melhores práticas atuais de gestão de riscos operacionais e recomendações de profissionais 

e especialistas do setor também são analisadas, quanto à identificação, avaliação, mensuração, 

mitigação e monitoramento dos riscos operacionais, tendo por foco identificar as ações que 
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realmente podem ser caracterizadas como práticas e úteis para a elaboração do modelo 

preventivo.  

 

Como objetivo específico, esta dissertação visa destacar a importância do mecanismo de 

retenção de capital quanto a se proteger do que é incerto e não do que é passível de ser 

identificado como risco operacional e por sua vez mitigado, contribuindo para um 

dimensionamento mais preciso do capital a ser retido. 

 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos além desta introdução e posterior 

conclusão. O Capítulo 1 aborda alguns aspectos da teoria econômica em relação à 

contribuição para a elaboração da proposta do modelo de gestão de riscos operacionais. No 

Capítulo 2 é analisado o cenário atual a respeito da gestão dos riscos operacionais e são 

apresentadas as orientações, sugestões e práticas adotadas atualmente, segundo profissionais e 

instituições relacionados ao tema. No Capítulo 3 é apresentada a proposta do modelo 

preventivo de gestão dos riscos operacionais fundamentado no entendimento das técnicas e 

orientações encontradas durante a revisão bibliográfica e nos aspectos teóricos mencionados 

no primeiro capítulo. A conclusão abordará de maneira sintetizada os objetivos, os resultados, 

limitações e indicações para futuros estudos. 
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1. ASPECTOS DA TEORIA ECONÔMICA COMO PILARES PARA A GESTÃO DOS 

RISCOS OPERACIONAIS 

 

A Teoria Econômica direciona o desenvolvimento de procedimentos relacionados à gestão de 

riscos operacionais, embora não trate diretamente do tema. Os conceitos de incerteza, risco, 

informação assimétrica, retenção de capital quando aplicados no desenvolvimento do modelo 

de gestão preventivo e qualitativo dos riscos operacionais, com vistas a contribuir para a 

segurança e o aperfeiçoamento dos processos corporativos podem resultar, entre outros, na 

redução dos gastos de monitoramento e mecanismos de controles, na redução de perdas 

quantitativas e diminuição da assimetria de informação nos processos corporativos. 

 

A fragilidade dos processos corporativos quanto a perdas financeiras ocasionadas por falhas e 

erros oriundos de pessoas, sistemas e processos mal desenhados quanto aos seus objetivos, 

indica a necessidade de aprimorar os procedimentos existentes relacionados à gestão dos 

riscos operacionais. Isso contribuirá para a redução da exposição aos riscos operacionais e 

consequentemente dos efeitos negativos para as corporações e para a economia, no que diz 

respeito à desencadear crises financeiras resultantes da concretização de riscos operacionais.  

 

Apesar da divisão existente entre macroeconomia e microeconomia, para fins de estudo da 

gestão dos riscos operacionais, é possível identificar definições conceituais em ambos ramos 

da ciência econômica que se complementam e ampliam o conhecimento na fundamentação do 

modelo proposto.  

 

Os riscos operacionais é a categoria de riscos mais extensa quanto a sua classificação. Inclui 

desde o erro não intencional, cometido por um empregado, até a prática de fraude interna ou 

externa em conluio ou individualmente. Falhas na segurança de dados e informações, falhas 

em equipamentos e sistemas, a falta de qualificação profissional, falhas nos desenhos dos 

processos corporativos, sistemas inadequados e obsoletos, falta de políticas, normas e 

descritivos de procedimentos operacionais são apenas alguns dos muitos riscos dessa 

categoria.  

 

Desse modo, parte do sucesso no processo de tomada de decisões, depende da estrutura 

corporativa que administra os riscos operacionais. Questões relacionadas a investimentos, 

produção, oferta de trabalho, entre outras, ficam comprometidas quanto ao alcance dos 
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respectivos objetivos ao desconsiderar as consequências negativas dos riscos operacionais ao 

se concretizarem. 

 

Nesse contexto, o objetivo central de desenvolver uma proposta de modelo preventivo e 

qualitativo de gestão dos riscos operacionais é delineado a partir de alguns aspectos da teoria 

econômica relacionados à incerteza, risco, assimetria da informação e teoria do principal-

agente, com foco em estruturar os pilares que sustentarão o ideal e o uso do modelo por parte 

das corporações. 

 

1.1 UMA ABORDAGEM SOBRE INCERTEZA E RISCOS FRENTE À GESTÃO DOS 

RISCOS OPERACIONAIS 

 

“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros” (CVM, 

2004:Art.79, I). Essa frase constante de todo material técnico destinado a orientar os 

investidores, tornou-se conhecida no mundo dos negócios por isentar o administrador dos 

recursos financeiros de possíveis perdas ou rendimentos futuros abaixo dos verificados no 

momento das aplicações.  

 

Em sentido mais amplo, não ter garantia de resultados futuros se relaciona diretamente com as 

incertezas, ou seja, a impossibilidade de se prever ao longo do tempo, o exato comportamento 

ou mesmo aproximado das mais diversas variáveis aos quais estão expostos os papéis 

relacionados aos investimentos. 

 

Decisões e escolhas são tomadas a todo instante, sejam nos afazeres mais comuns do 

cotidiano ou ainda na política ou economia. Em comum às decisões e escolhas, a incerteza 

quanto ao futuro, quanto a atingir as expectativas, os resultados esperados, quanto aos 

acontecimentos que podem influenciar positivamente ou negativamente os objetivos, assim 

como também, o fato de todas as escolhas ou decisões em algum momento envolverem 

pessoas, processos e sistemas, ou seja, estarem expostas aos riscos operacionais por definição. 

 

Os temas incerteza e risco são abordados tanto no ramo da ciência econômica denominada 

microeconomia quanto na macroeconomia. Apesar de esta dissertação direcionar o modelo 

preventivo de riscos operacionais para as corporações, aspectos específicos dos conceitos de 

incerteza e risco na macroeconomia também são utilizados na estruturação do modelo, uma 
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vez que a incerteza e o risco no que diz respeito à definição ampla e essência de cada 

conceito, não apresentam diferença quanto ao ramo da ciência econômica, ou seja, se aplicam 

a Teoria Econômica, variando e sendo segregado entre microeconomia e macroeconomia, 

apenas quanto aos tipos de incertezas, impactos dos riscos e medidas e ações relacionadas a 

cada tema. 

 

Segundo Varian, a incerteza está associada ao risco de algo dar errado e faz parte da vida, 

uma vez que ao realizar ações ou atividades o risco está presente. Varian destaca a 

necessidade de examinar o comportamento do indivíduo em relação às escolhas que envolvem 

as incertezas (VARIAN, 2006:229). 

 

Na citação acima, a incerteza é associada ao risco ou a possibilidade de algo dar errado. O 

termo risco empregado se refere a uma possibilidade e não probabilidade, uma vez que 

probabilidades necessitam de frequências observadas, o que, automaticamente, descaracteriza 

o que é incerto. No entanto, a menção ao comportamento do indivíduo abre margem para a 

associação direta aos riscos operacionais, uma vez que erros e falhas só ocorrem pela ação 

direta do indivíduo no ambiente que envolve escolhas e decisões e, nesse contexto, ao 

examinar o comportamento do indivíduo é possível observar frequências relativas associadas 

a erros e falhas, o que possibilita calcular probabilidades. Assim, a incerteza e os riscos 

operacionais apresentam uma distinção entre si. 

 

Examinar o comportamento do indivíduo permitirá identificar os riscos operacionais e 

melhorar as condições para a escolha ou processo de tomada de decisão, como também 

identificar o que é incerto e tomar medidas para se proteger de possíveis consequências 

negativas ainda desconhecidas. 

 

De acordo com Keynes, a incerteza não é apenas a distinção entre o que é certo de acontecer e 

o provável a acontecer. O autor explica que em um jogo de roleta não é a incerteza que está 

presente, pois as probabilidades são conhecidas. Ainda nesse sentido, Keynes afirma que a 

expectativa de vida do ser humano é apenas um pouco incerta, pois apesar de não ser possível 

determinar exatamente quando o ser humano morrerá, é de conhecimento comum de que em 

algum momento morrerá. Para Keynes, a incerteza ocorre tanto na tentativa de saber o valor 

do preço do cobre e da taxa de juros nos próximos 20 anos, quanto na perspectiva de uma 

guerra ocorrer ou não, ou seja, a incerteza impossibilita construir uma base científica capaz de 
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formar qualquer probabilidade calculável. A incerteza está associada ao desconhecimento 

quanto ao que pode ocorrer (KEYNES, 1973a: 113-4), nesse sentido, podendo ser aplicado 

também no âmbito corporativo. 

 

Quanto à distribuição de probabilidades, Varian destaca sua importância ao mencionar que no 

comportamento do indivíduo com relação às escolhas que envolvem incertezas, a distribuição 

de probabilidades estará associada a cada cesta de consumo. Varian cita o exemplo de um 

indivíduo que ao decidir comprar um bilhete de loteria, considerará sua dotação inicial de 

riqueza em relação à probabilidade de ser ou não sorteado, uma vez que o resultado pode 

significar um aumento ou uma redução da sua dotação inicial de riqueza (VARIAN, 

2006:229-30). 

 

A avaliação da distribuição de probabilidades está relacionada a acontecimentos passíveis de 

serem identificados e mensurados. Assim, no processo de decidir o que consumir, produzir, 

vender, descartar, ou seja, qualquer processo de tomada de decisão ou escolha, o indivíduo 

poderá avaliar as probabilidades dos riscos identificados e avaliar o quanto estes convergirão 

para o objetivo envolvido. A avaliação das probabilidades de fato, auxiliará em escolher uma 

cesta de bens ou tomar uma decisão estratégica que mais possua chances de atender a 

expectativa ou objetivo, diminuindo a margem de erro e falha, porém, não eliminando as 

incertezas, pois são desconhecidas. No exemplo mencionado por Varian, a possibilidade de 

perder o bilhete, independente do resultado da loteria, expressa melhor o que pode ser 

classificado como incerto, enquanto as probabilidades de resultados expressam o risco 

envolvido. 

 

Para Knight, risco é considerado como uma probabilidade mensurável, e a incerteza, como 

uma situação expressa por valores indeterminados e não quantificáveis, associando a uma 

situação de "probabilidade numericamente imensurável" (KNIGHT, 1921:19). Knight define 

então risco como "uma quantidade suscetível de medida", enquanto a incerteza algo 

imensurável, não quantitativo (KNIGHT, 1921: 19-20).  

 

Shackle argumenta que não é possível associar probabilidades ao que é desconhecido e que os 

empresários precisam de uma "base de comparação simples e clara", associada mais à 

intuição do que a cálculos probabilísticos (SHACKLE, 1990:118). 
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Similarmente Keynes caracteriza risco a partir de uma distribuição de probabilidades 

(KEYNES, 1973b: 360-62).  

 

Assim, risco é a situação na qual determinado evento possui uma distribuição de 

probabilidade, ao passo que incerteza se caracteriza na situação na qual um evento específico 

é concretizado em um contexto em que inexiste uma distribuição de probabilidade, ou seja, 

total imprevisibilidade quanto aos acontecimentos futuros. 

 

A impossibilidade de estabelecer uma lógica na busca por predições futuras de determinados 

comportamentos ou variáveis, faz da incerteza um tema que deve ser analisado em qualquer 

processo de decisão ou escolha.  

 

Keynes menciona que a incerteza não possui qualquer relação com cálculos que envolvam 

probabilidades obtidas com frequências relativas, destacando que diante de cenários 

compostos por inúmeras variáveis que podem mudar de comportamento repentinamente, se 

torna incoerente a menor tentativa de previsão futura fundamentada em observações passadas, 

como única base para a tomada de decisões (KEYNES, 1973a: 113-4).  

 

Mesmo que modelos matemáticos com base em observações passadas resultem em 

comportamentos preditivos e tendências, os resultados obtidos são apenas alguns resultados 

dentro de milhares ou milhões possíveis, dado a dinâmica das variáveis na vida real. A 

tentativa de modelar algo incerto invalida qualquer resultado probabilístico, uma vez que em 

nenhum momento os resultados obtidos a partir de modelos matemáticos ocorrerão de fato 

com exatidão. 

 

As incertezas devem ser analisadas sob um ponto de vista que envolva necessariamente um 

arcabouço de informações e não isoladamente por meio de bases estatísticas. O intuito é se 

proteger de consequências negativas, caso essas venham a ocorrer. Quanto aos riscos 

operacionais, uma vez identificados, ações preventivas e de melhorias nos procedimentos 

operacionais podem reduzir as frequências relativas de perdas oriundas da concretização dos 

mesmos e melhorar as condições de escolha ou decisão. 

 

Uma vez que os riscos operacionais sejam mitigados ou tenham seus efeitos negativos 

amenizados, o indivíduo, diante da tomada de decisão, usufruirá de condições mais favoráveis 
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para alcançar seus objetivos, com processos operacionais mais consistentes e com a qualidade 

necessária para garantir segurança e eficiência quanto a sua realização, tendo uma visão mais 

clara das incertezas relacionadas ao processo de decisão ou escolha, aumentando a 

assertividade de ações destinadas às incertezas. 

  

Nesse sentido, Varian menciona que quando o consumidor contrata seguros como forma de 

proteção, suas preferências influenciarão sua decisão quanto a adquirir mais ou menos 

seguros, dada a aversão ao risco. Varian destaca que as pessoas “têm preferências diferentes 

no tocante às distribuições de probabilidades, da mesma forma que têm preferências 

diferentes com relação a bens de consumo” (VARIAN, 2006:231). 

 

Na construção e definição de preferências de um indivíduo, necessariamente serão 

identificados traços relacionados a hábitos, experiências, conhecimentos e desejo de alcançar 

determinado objetivo em um processo de tomada de decisão ou escolha, indicando uma 

estrutura de formação destas preferências, o que por sua vez influenciará as decisões. No 

exemplo descrito na citação anterior, contratar mais ou menos seguros dependerá dessa 

estrutura de formação de preferência de cada indivíduo, uma vez que estas preferências 

influenciarão diretamente na escolha ou processo de tomada de decisão de qual valor de 

seguro contratar. 

 

A estrutura de formação de preferências quanto às distribuições de probabilidades e a bens de 

consumo, também é base para as expectativas, uma vez que estão diretamente relacionadas às 

decisões ou escolhas.  

 

Keynes comenta que em uma economia fundada em expectativas, onde se torna impossível 

modelar a incerteza, a confiança com base na observação prática dos mercados e na psicologia 

dos negócios se torna essencial para a formação das expectativas, de modo a evitar que a 

tomada de decisão seja fundamentada apenas em resultados matemáticos (KEYNES, 1973c: 

160). 

 

A observação prática dos mercados e a psicologia dos negócios em termos mais específicos, 

estão diretamente relacionadas ao entendimento e conhecimento a respeito do ambiente em 

que ocorre a construção das expectativas e preferências, ou seja, no processo de tomada de 

decisão ou escolha, a confiança obtida a partir das informações previamente coletadas, 
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somadas a experiência e ao entendimento das varáveis e circunstâncias envolvidas no cenário 

de decisão ou escolha passam a fortalecer e contribuir para o processo em comparação a 

escolha e decisão tomada apenas a partir de cálculos probabilísticos. 

 

Varian explica que a forma como uma pessoa avalia o consumo num estado em comparação a 

outro em condições de incerteza, depende da probabilidade de ocorrência de cada evento, 

onde as preferências de consumo da pessoa dependerão das suas crenças sobre a 

probabilidade de ocorrência de cada estado, de maneira que a função utilidade se torna 

dependente das probabilidades assim como é dependente dos níveis de consumo (VARIAN, 

2006:234-5). 

 

Essas crenças também são construídas com base em informações, experiências e 

conhecimento que são necessariamente consideradas no processo de decisão ou escolha. 

 

Keynes menciona que as expectativas são afetadas por variações de otimismo e atribui como 

causas, a especulação e um fator que é inerente à natureza humana, relacionado a 

espontaneidade, o chamado “animal spirits”, que consiste na manifestação de um instinto 

espontâneo de agir, partindo de um estado de inatividade e independência de qualquer 

resultado probabilístico, observado nas decisões em fazer algo positivo dentro de um 

determinado período (KEYNES, 1973c:169-70). 

  

Keynes ainda menciona que:  

[...] as decisões humanas que envolvem o futuro, sejam elas pessoais, políticas ou 

econômicas, não podem depender da estrita expectativa matemática, uma vez que as 

bases para realizar semelhantes cálculos não existem e que o nosso impulso inato 

para a atividade é que faz girar as engrenagens, sendo que a nossa inteligência faz o 

melhor possível para escolher o melhor que pode haver entre as diversas 

alternativas, calculando sempre o que se pode, mas retraindo-se, muitas vezes, diante 

do capricho, do sentimento ou do azar (KEYNES, 1973c: 170-71). 
 

Diante de um futuro incerto, no processo de tomada de decisão ou escolha, toda a experiência 

e informações disponíveis relacionadas ao processo em que se pretende alcançar um objetivo, 

somado ao otimismo e ao ímpeto de agir positivamente na busca por resultados, possibilitará 

maior fundamentação frente decisões tomadas apenas com base em resultados matemáticos. 

Esse estado de confiança permitirá maior segurança no processo de tomada de decisão diante 

de incertezas e permitirá agir em prol de melhorar ou aprimorar processos corporativos, 

mitigando riscos operacionais e aumentando a eficiência. 
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No meio corporativo, antes da definição da escolha ou tomada de decisão é certo que toda a 

informação, experiência e conhecimento das pessoas envolvidas em qualquer que seja o 

processo de gestão corporativa, influenciarão diretamente as preferências e expectativas 

relacionadas ao produto final da área ou gerência a que pertence o processo, delineando assim 

a importância desses aspectos ao buscar a eficiência na gestão dos riscos operacionais, o que 

inclui necessariamente considerar as incertezas. 

 

Esse arcabouço de informações, somado ao animal spirits e a processos corporativos 

estruturados e geridos operacionalmente de forma eficiente diante da gestão dos riscos 

operacionais, propiciará um ambiente e condições de realizar uma escolha ou tomada de 

decisão de forma mais segura e assertiva, com base em expectativas e preferências bem 

fundamentadas, amenizando inclusive, as perspectivas negativas resultantes das incertezas por 

meio de mecanismos de proteção como a retenção de capital, por exemplo.  

 

Keynes destaca que um dos motivos para um indivíduo reter capital é a incerteza quanto a 

futuros imprevistos. O autor menciona que Governos, Instituições e Empresas, em busca pela 

liquidez, realizam retenções de capital, frente à necessidade de recursos para enfrentar 

emergências, dificuldades e crises (KEYNES, 1973c: 127-28). 

 

A incerteza quanto ao futuro sempre existirá e, por mais fundamentado que esteja o processo 

de tomada de decisão e de gestão dos riscos operacionais, perdas e consequências negativas 

continuarão a ocorrer nas corporações associadas às incertezas. 

 

Nesse sentido, Keynes menciona o dinheiro como um instrumento para medir o grau de 

desconfiança em relação aos acontecimentos futuros versus as decisões tomadas, amenizando 

o nervosismo à medida que varia o valor de retenção de capital, até o ponto de gerar 

tranquilidade, constituindo assim um mecanismo de proteção (KEYNES, 1973a: 116).  

 

Apesar de ser um importante mecanismo de proteção, a retenção de capital, pode ter seu uso 

desequilibrado, diante do fato de decisões gerenciais desconsiderarem informações relevantes 

quanto a melhorar os processos operacionais, assumindo ser mais prático aumentar a retenção 

de capital do que realizar melhorias significativas na estrutura e nos processos operacionais 

das corporações.  
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O fato é que diante de processos e atividades mais eficientes e com menor margem de erro, 

perdas qualitativas e quantitativas poderiam ser evitadas, o que consequentemente melhoraria 

o dimensionamento dos valores de retenção de capital destinados não aos riscos operacionais, 

mas sim as incertezas existentes nos mais diversos processos operacionais corporativos. 

 

Reter capital de forma descontrolada corresponde a destinar mais do que o necessário da 

renda gerada na produção para a proteção contra as incertezas, impactando diretamente nos 

valores que poderiam ser destinados a investimentos.  

 

Diante das incertezas e riscos operacionais envolvidos no processo de decisão ou escolha nos 

mais variados processos corporativos, o objetivo do gestor e empresário que se encontra 

frente opções e precisa escolher ou decidir por aquilo que mais contribua para o alcance dos 

objetivos, se torna essencial entender as variáveis evolvidas no processo, assim como ter a 

consciência de que os riscos operacionais que podem impedir o alcance dos objetivos estão 

mitigados e/ou controlados e consequências negativas diante de incertezas futuras terão seus 

impactos amenizados ou neutralizados por medidas preventivas e bem mensuradas como a 

retenção de capital. Essas condições que refletem a segurança e eficiência das etapas 

operacionais que compõem os mais variados processos corporativos justificam o empenho na 

gestão eficiente dos riscos operacionais. 

  

Varian menciona que no processo de escolha ou decisão, apenas um único cenário ocorrerá 

diante de muitas possibilidades. Citando como exemplo, o seguro de uma casa contra 

incêndio, onde o objetivo é preservar a riqueza no cenário onde a casa pegue fogo, Varian usa 

a riqueza como substituta do consumo e destaca que em um cenário onde a riqueza, no 

momento da escolha de contratar o seguro é confrontada com os resultados possíveis, se 

considera o quanto a pessoa estaria disposta a ceder com o objetivo de conseguir o capital 

equivalente ao valor da casa na probabilidade de ocorrer o incêndio (VARIAN, 2006:237). 

 

Dentro de um processo corporativo que avalie a decisão por adquirir um contrato de seguros 

patrimonial, por exemplo, o objetivo principal é garantir o valor dos bens patrimoniais 

acumulados no caso de infortúnios. De modo simplificado, a probabilidade de ocorrer um 

incêndio que venha destruir os bens segurados e o imóvel diz respeito a uma das muitas 

garantias que um contrato de seguros pode ter. Essa probabilidade é calculada com base no 

histórico de variáveis que refletem a frequência e severidade dos casos em que ocorreram 
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incêndios e que possuíam características similares ao perfil do contratante, considerando 

inclusive, condições do estado de conservação do imóvel segurado no momento da 

contratação.  

 

O fato de o consumidor decidir por contratar o seguro no cenário exposto não o impede de 

considerar o que pode ser feito para que o risco de incêndio seja mitigado, como por exemplo, 

certificar-se de que toda a parte elétrica esteja em conservação e em conformidade com os 

padrões de normas de segurança, de que não há produtos inflamáveis estocados em condições 

inapropriadas, que existem mecanismos práticos e rápidos de combate à proliferação de 

pequenos focos de incêndio dentre muitos outros procedimentos que poderiam reduzir a 

probabilidade de incêndios.  

 

Quando o consumidor adquire essa consciência e realiza as ações preventivas, ou seja, as 

melhorias de processos ou a implantação de novos procedimentos relacionados às atividades 

que ocorrem na corporação, automaticamente ele altera todas as probabilidades de ocorrência 

do risco, uma vez que o consumidor poderá agora até mesmo considerar eliminar a garantia 

contra incêndio do contrato de seguros, optando por autocapitalização para futuros 

imprevistos relacionados a pura incerteza ou pleitear uma redução de preço junto a seguradora 

por todas as medidas preventivas realizadas, consequentemente reduzindo os gastos e 

ganhando maior segurança.  

 

As condições do processo de tomada de decisão não seriam tão boas se levaria se as ações 

preventivas e melhorias não fossem realizadas a partir do arcabouço de informações 

relacionadas às variáveis envolvidas no combate e prevenção a incêndios, se não existisse o 

animal spirits em relação ao instinto espontâneo de agir em querer impedir que danos 

ocorressem ao seu patrimônio, em conhecer a existência da probabilidade de ocorrência do 

incêndio e em tomar ações frente à incerteza quanto futuro após ter mitigado os riscos 

operacionais.  

 

Nessas condições, as preferências do consumidor quanto ao valor da garantia a ser contratada 

e suas expectativas quanto a ter seus bens patrimoniais preservados, seriam completamente 

diferentes se não existisse todo o trabalho preventivo mencionado, destacando assim a 

importância e relevância de um modelo de gestão preventivo de gestão dos riscos 

operacionais. 
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No contexto apresentado, a elaboração de um modelo qualitativo preventivo que mitigue ou 

reduza os riscos operacionais por propiciar melhorias nos processos corporativos, resultará em 

cenário de escolhas ou decisões completamente diferente ao que se teria, caso nenhuma 

medida fosse tomada.  

 

As condições para alcançar os objetivos se dariam em um cenário mais seguro e assertivo 

diante da diminuição das probabilidades de ocorrência de um evento negativo, de condições 

de avaliar as incertezas futuras com base em todo o arcabouço de informações, de maior 

segurança no que diz respeito à eficiência das etapas operacionais envolvidas.  

 

Quando Varian explica que nas situações em que envolvem o ganho ou a perda de quantias 

monetárias em relação a uma dotação inicial de riqueza, o perder ou ganhar estão associados a 

probabilidades que uma vez ocorridas alterarão a dotação original, para maior ou para menor. 

Os contratos de seguros apresentam a funcionalidade de alterar a distribuição de 

probabilidades de modo a proteger a dotação inicial de riqueza (VARIAN, 2006:230). 

 

Essa distribuição de probabilidade poderá ser ainda melhorada se a gestão dos riscos 

operacionais for feita de modo eficiente, com foco em prevenção, resultando em opções de 

escolha ou decisão quanto ao objetivo traçado que resultem em menor dispêndio financeiro e 

automaticamente em maior eficiência nos processos operacionais. 

  

Varian destaca que ao examinar a tomada de decisão sob condições de incerteza é mais fácil 

tomar a decisão por considerar o dinheiro disponível nas situações de perda e ganho, ou seja, 

US$ 1.000,00 após uma perda considerável é bem diferente de ter a mesma quantia em uma 

situação em que não ocorreu nenhum tipo de perda, situação esta que leva o consumidor a 

escolhas ou medidas que preservem a melhor condição (VARIAN, 2006:231).  

 

A prevenção de riscos operacionais visa exatamente proporcionar ao gestor ou empresário, 

avaliar cada situação nos processos corporativos operacionais, a perda ou ganho de eficiência, 

em muitos casos até mesmo avaliando essa mesma questão em termos financeiros, conforme a 

citação anterior.  A possibilidade de minimizar ou evitar a perda qualitativa ou quantitativa 

nos processos corporativos operacionais permitirá uma tomada de decisão em melhores 

condições de lidar com as incertezas, tendo os riscos operacionais mitigados e controlados, 

contribuindo para o alcance dos objetivos com decisões e escolhas mais assertivas, sejam 
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essas relacionadas à compra de um bem ou ainda em uma atividade específica com foco em 

aumento de produtividade. 

  

Varian explica que análise de perda ou ganho financeiro no processo de tomada de decisão 

sob condições de incerteza pode ser aplicada de formas diferentes, uma vez que bens de 

consumo terão valores diferentes para cada tipo de pessoa, assim, em uma simples escolha ou 

decisão relacionada à compra de uma casquinha de sorvete em um dia ensolarado e quente 

pode ter uma importância bem diferente em relação a um dia frio e chuvoso (VARIAN, 

2006:231). 

 

A clareza dos objetivos considerando as preferências e expectativas em relação a essa análise 

de ganho ou perda mencionada deve ser algo constante na gestão dos riscos operacionais. As 

medidas frente às incertezas e riscos operacionais são determinantes para que a decisão ou 

escolha seja a mais acertada levando em consideração as circunstâncias de cada situação ou 

processo operacional. Conhecer ao máximo as variáveis envolvidas ao se fazer uma escolha e 

saber que estas variáveis estão ligadas a processos que estão sendo bem executados permite a 

diminuição do erro, da perda, da insatisfação e proporcionalmente aumenta a possibilidade do 

alcance dos objetivos. A gestão dos riscos operacionais deve ter por objetivo proporcionar 

essas condições para o processo de tomada de decisão. 

 

No exemplo mencionado, a decisão por tomar um sorvete em um dia ensolarado indica a 

preferência do consumidor, porém, esse simples exemplo permite elucidar as questões de 

riscos operacionais e incertezas, guardadas é claro, as devidas proporções do contexto. Antes 

de o consumidor tomar a decisão de comprar o sorvete, ele considera que a distância a ser 

percorrida até a sorveteria envolve incertezas como a possibilidade de um atropelamento, uma 

bala perdida ou mesmo um sequestro. Isso permite ao consumidor realizar ações para 

amenizar as consequências dessas incertezas caso elas ocorram, como por exemplo, avisar 

amigos onde está indo, sair com os documentos de identificação pessoal e inclusive ter um 

plano de saúde. Todos esses mecanismos não podem evitar as incertezas mencionadas, porém 

podem amenizar os problemas resultantes delas acontecerem. Quanto aos riscos operacionais 

envolvidos no processo de comprar o sorvete, passíveis de serem identificados e mitigados, 

há, por exemplo, a opção de escolher adequadamente o calçado para não correr o risco de 

torcer o pé, ligar antecipadamente para a sorveteria para saber se está funcionando, se possui o 

sabor de sua preferência e, certificar-se do preço e se possui o montante necessário para 
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adquirir o sorvete. Tais ações permitirão melhores condições de alcançar o objetivo, no caso, 

comprar o sorvete. Cabe destacar que as ações preventivas relacionadas aos riscos 

operacionais minimizam ou eliminam a probabilidade de concretização dos mesmos, porém, 

no caso da incerteza, não há como minimizar ou eliminar a probabilidade de ocorrência, pois 

ela não existe, é incerta. Assim, a retenção de capital, no caso das incertezas, minimizaria as 

consequências caso elas venham a ocorrer. Levar em consideração todo o arcabouço de 

informações relacionado a incertezas e agir de modo a mitigar os riscos operacionais passíveis 

de serem identificados e mitigados contribui para o alcance dos objetivos. 

 

Sobre diferentes escolhas de consumo, Varian explica que os mais diversos resultados de um 

evento aleatório qualquer, também classificados por estados de natureza, resultam em 

diferentes circunstâncias e consequentemente diferentes escolhas (VARIAN, 2006:231). 

 

Os diferentes resultados aleatórios ou estados de natureza impedem a possibilidade da 

racionalidade quanto a tomar uma decisão baseada em modelos matemáticos, pois envolve 

incertezas. 

   

Atualmente um grande número de corporações adota como base primária para o processo de 

tomada de decisão o resultado obtido a partir de modelos matemáticos, que possuem por 

fundamentação o uso de observações passadas. Keynes observa que diante de cenários 

compostos por inúmeras variáveis que podem mudar de comportamento repentinamente, se 

torna incoerente a menor tentativa de previsão futura fundamentada em observações passadas, 

como única base para a tomada de decisões (KEYNES, 1973a: 113-4). 

 

Em um cenário em que modelos matemáticos não são a única fonte ou fundamentação no 

processo de tomada de decisão dos gestores e empresários, se torna obrigatória a consideração 

das incertezas quanto ao futuro, uma vez que essas impactarão em suas expectativas e 

escolhas. O fato de a racionalidade ficar comprometida diante das incertezas, realizar escolhas 

ou tomar decisões com base apenas em resultados a partir do uso de modelos matemáticos, 

expõe qualquer processo corporativo a falhas e erros quanto ao alcance dos objetivos. 

 

Quanto aos planos de consumo contingente, Varian destaca que diante dos estados de 

natureza, os planos de consumo são uma especificação do que seria consumido em cada 
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resultado diferente frente aquilo que ainda não é certo ou ainda um plano que depende do 

resultado de algum evento (VARIAN, 2006:231). 

 

Os planos de consumo contingente referem-se ao que será consumido em cada resultado de 

evento aleatório, podendo enquadrar-se não apenas em termos do que será consumido, mas 

também do que será realizado, produzido, descartado, uma vez que corporativamente o evento 

aleatório está associado a todos os processos corporativos no que diz respeito aos riscos 

operacionais e as incertezas. Desse modo, o plano de consumo contingente quanto à gestão 

dos riscos operacionais, se enquadraria nas medidas preventivas e corretivas, enquanto no 

caso das incertezas, medidas de proteção, mais especificamente, retenção de capital. Os riscos 

operacionais se alterariam diante de ações preventivas e de melhoria dos processos, 

diminuindo ou e alguns casos eliminando até mesmo os planos de consumo contingente, dado 

o fato de determinados riscos operacionais serem completamente mitigados. 

 

No modelo de gestão dos ricos operacionais, mesmo após a melhoria dos processos e 

suavização de determinados riscos operacionais, a probabilidade dos riscos operacionais se 

concretizarem ainda existirá. Nesses casos planos de ação destinados a reverter o processo 

que permitiu a concretização do risco operacional poderiam ser caracterizados como planos 

de consumo contingente.  

 

O resultado do plano de consumo contingente nos processos corporativos em relação às 

incertezas e riscos operacionais será relacionado ao empenho e desenvolvimento de 

procedimentos preventivos. Novamente se destaca a importância da gestão dos riscos 

operacionais e o arcabouço de informações frente às incertezas para que os respectivos planos 

sejam coerentemente traçados e realizados. 

 

Segundo Varian, as preferências em relação aos planos de consumo são refletidas pelas 

escolhas dos consumidores considerando a restrição orçamentária. Menciona de forma 

simplificada que na compra de um seguro, os estados de natureza ocorrerão nas situações de 

perda e não perda em relação ao que está sendo segurado e os consumos contingentes serão 

dados pelas quantias em dinheiro em cada circunstância. No cenário onde ocorre a perda, o 

contrato de seguro funcionará como uma proteção, permitindo uma saída frente o ponto de 

dotação de perda ou não perda, porém, exigindo uma determinada quantia financeira como 

prêmio pela proteção proporcionada pelo contrato de seguro. As curvas de indiferença de 
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consumo em cada estado permitirá escolher o quanto de seguro comprar. A demanda por 

seguro será alterada à medida que o preço do seguro, a riqueza do consumidor e outros fatores 

variarem, de modo que as curvas de indiferença em relação ao consumo contingente indicarão 

a preferência do consumidor (VARIAN, 2006:231-33). 

 

Uma vez que as curvas de indiferença serão afetadas pela variação de fatores como a riqueza 

do consumidor, preço do seguro entre outras variáveis, no processo de tomada de decisão 

corporativo, curvas de indiferença podem ser traçadas em relação aos objetivos de cada 

processo, o que inclusive poderá coincidir com o exemplo mencionado na citação anterior, ou 

seja, da necessidade de garantias proporcionadas a partir de contratos de seguros. Assim, as 

curvas de indiferença relacionadas aos objetivos dos processos corporativos também seriam 

afetadas pela variação de fatores como orçamento disponível do centro de custo, preço do 

seguro, mão de obra qualificada para as atividades relacionadas ao processo em questão, 

equipamentos e sistemas necessários para o desenvolvimento das atividades dentre outros 

variáveis relacionadas a operacionalização do processo corporativo.  

 

O entendimento dos mais variados processos existentes na estrutura das empresas em relação 

às variáveis envolvidas se tornam determinantes para a melhor escolha ou decisão, 

principalmente se esse entendimento resultar em ações que contribuam positivamente em 

reduzir a necessidade de seguros e, consequentemente, menos dispêndio de recursos 

financeiros. 

 

A qualidade da prestação de serviços e dos produtos ofertados pelas empresas e corporações, 

necessariamente estarão associados a processos operacionais em suas respectivas matrizes de 

produção ou estruturas corporativas, uma vez que qualquer etapa da produção ou prestação de 

serviço depende da interação de pessoas, sistemas e processos, o que caracteriza 

automaticamente a exposição aos riscos operacionais. A insegurança e exposição a perdas 

financeiras e a perda de qualidade nos produtos e serviços relacionados a probabilidade da 

concretização dos riscos operacionais nos processos corporativos e sem o uso de mecanismos 

de proteção quanto às incertezas, são variáveis que afetam diretamente as curvas de 

indiferença quanto aos objetivos existentes nos mais variados processos corporativos e 

justificam uma metodologia que vise não apenas prevenir perdas qualitativas e quantitativas, 

mas que também reflita na melhoria dos processos corporativos quanto a eficiência e 

qualidade dos serviços e produtos ofertados. Esse cenário proporcionará maior segurança às 
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escolhas e decisões relacionadas não apenas a necessidade que uma empresa possui de 

serviços e produtos de terceiros, mais também diretamente nas decisões e escolhas 

relacionadas aos seus processos corporativos, atuado preventivamente quanto aos riscos 

operacionais e as incertezas. 

 

1.2 ASPECTOS DA TEORIA DO PRINCIPAL-AGENTE E DE INFORMAÇÕES 

ASSIMÉTRICAS NA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS RISCOS OPERACIONAIS 

 

Segundo Stiglitz, a literatura principal-agente está preocupada com o fato de como um 

indivíduo, o principal (empregador), pode estruturar um sistema de compensação (um 

contrato), o qual motive o outro indivíduo, seu agente (empregado), a agir no interesse do 

principal (STIGLITZ, 1989: 241-253).  

 

Stiglitz ainda comenta que um problema do tipo principal-agente surge quando há informação 

imperfeita, fazendo referência tanto a qual ação o agente tomou ou qual ação deveria ter 

tomado. Stiglitz menciona que em muitas situações, as ações de um indivíduo não são 

facilmente observáveis, sendo difícil medir e monitorar as atividades executadas por outros 

(STIGLITZ, 1989: 241).  

 

Posner ressalta que existe entre o principal e o agente um relacionamento, no qual o principal 

é beneficiado quando o agente desempenha uma tarefa de forma correta em função dos 

objetivos do principal (POSNER, 2000:1). 

 

No que diz respeito à gestão dos riscos operacionais, a relação principal-agente, ocorre entre 

os gestores de cada processo corporativo (principal) e seus respectivos funcionários ou 

colaboradores (agentes). 

 

Jensen e Meckling argumentam que quando dois indivíduos são maximizadores de utilidade, 

há razões para acreditar que os agentes não agirão em prol dos interesses do principal 

(JENSEN; MECKLING, 1976:3).  

 

Varian menciona que o fato do trabalhador escolher seu nível de esforço, sem o seu superior 

observá-lo perfeitamente, consiste em um problema de informação assimétrica (VARIAN, 
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2003:764-5). O autor ainda comenta que a informação assimétrica pode ser difícil de ser 

administrada, uma vez que na prática, há dificuldade em avaliar a produtividade dos 

funcionários de uma empresa (VARIAN, 2003:745). 

 

Segundo Varian, a informação assimétrica pode resultar no risco moral e na seleção adversa. 

O risco moral se refere a situações em que um lado do mercado não pode observar as ações do 

outro, enquanto a seleção adversa na incapacidade de um lado do mercado não poder observar 

o tipo ou a qualidade dos bens no outro lado do mercado (VARIAN, 2003:753). 

 

No que diz respeito aos riscos operacionais, um funcionário responsável pela emissão de 

cartões de crédito, pode em determinado mês desconsiderar critérios para a emissão de 

cartões, emitindo cartões com limites de gastos superiores aos deveriam ser liberados, apenas 

com o intuito de alcançar metas de produtividade. Essa ação oculta, caracterizada como risco 

moral, não pode ser observada pelo principal e expõe as expectativas da gerência e 

consequentemente da empresa ao fracasso, uma vez que o cartão com limite superior ao que 

deveria ser emitido pode resultar em gastos os quais o portador pode não honrar e por fim 

resultar em inadimplência para com a empresa. 

 

Quanto à seleção adversa, Varian elucida a questão ao mencionar o objetivo de uma 

companhia de seguros em oferecer um seguro contra furto de bicicletas. Após a pesquisa de 

mercado chega-se a conclusão de que a ocorrência de furto varia de uma comunidade para 

outra, sendo em determinados locais de baixa probabilidade e em outros de alta probabilidade. 

O preço do seguro com base na taxa média de furto não refletirá a realidade de pagamentos de 

indenizações, expondo o produto ao fracasso, uma vez que as pessoas que necessitarão do 

seguro serão aqueles que moram em área de alta probabilidade de furto, de modo que a 

seguradora não terá uma carteira de clientes constituída com base em uma seleção adversa e 

não uma seleção imparcial de clientes (VARIAN, 2003:750).  

 

No exemplo do seguro de bicicletas contra furtos, a seleção adversa teve por base, o erro na 

precificação do seguro, por utilizar uma taxa média de furto que não refletia a realidade do 

furto por comunidade, resultando de uma informação assimétrica e impactando diretamente 

nos objetivos da seguradora, que no caso, muito provavelmente amargaria um prejuízo, 

resultando na suspensão da comercialização do produto e arcando com as indenizações dos 

seguros vigentes.  
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O erro de precificação do seguro trata-se de um risco operacional, onde a gestão do mesmo 

afetou diretamente as probabilidades utilizadas no cálculo de precificação, resultando em uma 

seleção adversa.  

 

Nesse cenário, o modelo de gestão de riscos operacionais propiciará mecanismos para o 

principal acompanhar as ações e os esforços dos agentes e assegurar que as atividades 

realizadas nos processos corporativos estejam sendo realizadas de modo eficiente e eficaz. No 

exemplo do seguro da bicicleta, o processo corporativo diz respeito à precificação do produto, 

no qual possui diversas atividades, como por exemplo, a pesquisa de mercado. O resultado a 

partir da realização dos procedimentos exigidos pelo modelo permitirá ao principal, sendo o 

gestor de uma área qualquer de uma corporação, responsável por diversos processos, utilizar 

controles para acompanhar a realização das atividades de cada agente que atua em cada 

processo corporativo e avaliar a atividade de acordo com suas expectativas. Tendo a 

possibilidade de obter informações que antes passariam despercebidas. 

 

O modelo de gestão dos riscos operacionais possibilitará agregar valor por reduzir as 

informações assimétricas existentes nos mais variados processos corporativos, sejam essas 

relacionadas à seleção adversa ou ao risco moral. 

 

Nesse sentido, Varian menciona que soluções privadas podem ser adotadas visando minimizar 

as consequências da informação assimétrica (VARIAN, 2003:750-4). 

 

Segundo Jensen e Meckling, os custos de agência ou custos relacionados ao contrato entre o 

principal e o agente, que envolve desde o monitoramento das atividades até as perdas 

decorrentes de risco moral e seleção adversa, estão relacionados a mecanismos que possuem 

por objetivo eliminar ou minimizar os conflitos e suas respectivas consequências (JENSEN; 

MECKLING, 1976:11-25). 

 

Como resultados advindos do uso do modelo de gestão de riscos operacionais, as atividades 

existentes em cada processo corporativo ficarão mais delineadas e atribuídas corretamente a 

cada agente, possibilitando maior clareza e objetividade na exposição das atividades ao agente 

quando da sua contratação, como também no acompanhamento de metas e objetivos, 

aumentando assim a perspectiva de amenizar conflitos entre o principal e o agente. Os custos 
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de agência diante da utilização dos procedimentos relacionados ao uso do modelo de gestão 

dos riscos operacionais terão por base soluções práticas e objetivas, o que pode e muito 

contribuir para soluções de conflitos de baixo custo. 

 

O modelo de gestão permitirá ao principal ter conhecimento das atividades que são realizadas 

nos processos corporativos sob sua responsabilidade, assim como desenvolver planos de 

ações pontuais que visem a correta realização de cada atividade existente em cada processo 

corporativo. Toda a informação e conhecimento obtido a partir das recomendações e planos 

de ação oriundas do modelo de gestão dos riscos operacionais permitirão: i) diminuir a 

informação assimétrica, uma vez que as atividades realizadas pelos agentes poderão ser 

acompanhadas por meio de indicadores que permitirão ao principal avaliar a necessidade de 

ajustes e aprimoramentos; ii) tanto a clareza quanto aos objetivos de cada atividade como o 

alcance do conhecimento e informações necessárias para a realização das mesmas. 

 

1.3 Reflexos da Gestão dos Riscos Operacionais na Economia da 

Informação 

 

Segundo Lastres e Ferraz, a informação e o conhecimento sempre caminharam juntos com o 

desenvolvimento econômico, tendo mais de uma forma quanto a sua produção e distribuição 

(LASTRES; FERRAZ, 1999: 28). 

 

Para Cronin, a informação pode ser caracterizada como um produto ou mesmo como um 

recurso único, com características próprias (CRONIN, 1985:10). 

 

Cleveland classifica a informação como:  

1) Humana – necessita da intervenção do homem; 

2) Multiplicável – se propaga na medida em que é usada; 

3) Substituível  – pode substituir recursos como dinheiro e matéria-prima;  

4) Transferível – impacta diretamente no desenvolvimento dos mais diversos estudos; 

5) Difusiva – tende ao domínio público; 

6) Compartilhável – na troca da informação, seu detentor inicial não a perde. 

(CLEVELAND, 1982: 1-6) 

Lastres e Ferraz mencionam que a informação e o conhecimento não são sinônimos, apesar de 

estarem correlacionados. Com respeito ao conhecimento, o classificam em codificáveis, que 
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podem ser transformados em informações, e partir de então reproduzidos, estocados, 

transferidos, adquiridos, comercializados etc. Enquanto os conhecimentos tácitos estão 

associados a processos de aprendizado, dependentes de contextos e formas de interação 

sociais específicas (LASTRES; FERRAZ, 1999: 30). 

 

O modelo de gestão dos riscos operacionais tem por fundamento essencial para sua eficiência, 

abordar as questões quanto ao pleno entendimento dos processos corporativos no que diz 

respeito aos seus respectivos objetivos, assim como o entendimento de cada etapa envolvida 

nos processos corporativos quanto à operacionalização das atividades. Como forma de 

amenizar e/ou mitigar os riscos operacionais, se faz necessário entender o ambiente em que 

eles estão expostos para então dar inicio a uma avaliação que levará em consideração as dados 

necessários para a realização das atividades, as informações e conhecimentos codificáveis 

gerados a partir destas, assim como o conhecimento tácito necessário para realizar cada 

atividade que compõem o processo corporativo. 

 

A implementação dos procedimentos que compõem o modelo de gestão dos riscos 

operacionais permitirá identificar oportunidades de aprimorar etapas dos processos 

corporativos ou mesmo o processo como um todo, surgindo inclusive oportunidades de inovar 

procedimentos operacionais que visem o ganho de eficiência dos processos. 

 

Lastres e Ferraz argumentam que a geração de novos conhecimentos assim como a sua 

introdução e difusão no sistema produtivo, conduz ao surgimento de inovações que podem ser 

tecnológicas, referindo-se à utilização do conhecimento sobre novas formas de produzir e 

comercializar bens e serviços e, inovações organizacionais, referindo-se à introdução de 

novos meios de organizar empresas, fornecedores, produção e comercialização de bens e 

serviços, caracterizando assim um fator-chave para o processo de desenvolvimento 

(LASTRES; FERRAZ, 1999: 30). 

 

Foray e Lundyall mencionam que as tecnologias de informação “dão à economia baseada no 

conhecimento uma nova e diferente base tecnológica, que radicalmente amplia as condições 

de produção e distribuição de conhecimentos, assim como sua inter-relação com o sistema 

produtivo” (FORAY; LUNDVALL, 1996:13-4). 
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As diferentes dinâmicas e padrões de geração, uso e difusão de tecnologias e outras inovações 

associadas que se convencionou chamar de tecnologias da informação, seguidos pelo 

desenvolvimento de teorias associadas à economia da informação, conhecimento e 

aprendizado, abrangem áreas como informática, telecomunicações, comunicações, ciência da 

computação, engenharia de sistemas e de software. As inovações técnicas, organizacionais e 

institucionais que impactaram em todas essas áreas, provocaram transformações que 

permeiam toda a economia, exercendo importante influência no comportamento da mesma. 

Essas transformações refletem na criação de setores e atividades, em novas formas de gerar e 

transmitir conhecimentos e inovações, assim como em novas formas de produzir e 

comercializar bens e serviços, definir e implementar estratégias e políticas e, organizar e 

operar corporações. Nesse ínterim, destaca-se ainda a necessidade de capacitações 

institucionais e profissionais, assim como mecanismos para mensurar, regular e promover as 

atividades econômicas (LASTRES; FERRAZ, 1999: 32). 

 

A gestão dos riscos operacionais, ou seja, a gestão dos processos corporativos quanto a 

probabilidades de perdas qualitativas e quantitativas oriundas de erros e falhas associadas a 

sistemas, processos e pessoas, exige das corporações constante atualização de conhecimento e 

disseminação de informações, a fim de acompanhar as constantes mudanças tecnológicas e 

científicas que podem tanto agregar maior eficiência aos processos corporativos, quanto expor 

as corporações a novos riscos operacionais. A introdução de novos meios de organizar 

empresas, fornecedores, produção e comercialização de bens e serviços, oriundos das 

inovações organizacionais necessitam de pessoas, processos e sistemas e indicam a 

necessidade de uma gestão eficiente dos riscos operacionais. 

 

O modelo proposto quanto da sua implantação nas corporações permitirá identificar a 

necessidade do aprofundamento do nível de conhecimento específico de cada unidade que 

estrutura a corporação, indicando a necessidade de treinamento e qualificação, organização e 

coordenação de processos, muita vezes pelo uso de sistemas no controle dos processos ou 

ações pontuais de melhorias nas atividades operacionais.  

 

Segundo Lundvall, o processo de aprendizagem é o elemento central da inovação tecnológica, 

seja ela de produto, de processo ou organizacional. Lundvall destaca que a inovação é um 

fenômeno possível em praticamente todas as partes da economia, podendo ocorrer em 

processos de aprendizagem, pesquisa e exploração, que resultem em novos produtos, novos 
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processos, novas técnicas, novas formas de organização e novos mercados (LUNDVALL, 

1992: 1-19). 

 

Para Teece e Pisano, as fontes de vantagens competitivas são vistas como capacidades 

dinâmicas, onde o primeiro termo, “capacidade”, refere-se ao papel do gerenciamento 

estratégico na adaptação, na integração e na reconfiguração das habilidades organizacionais 

tanto dentro quanto fora da firma e das competências funcionais do ambiente mudado e o 

segundo termo “dinâmico”, referindo-se a mudança do caráter ambiental (TEECE; PISANO, 

1994:537-56). 

 

O gerenciamento estratégico na adaptação, na integração e na reconfiguração das habilidades 

organizacionais, incluindo as competências funcionais do ambiente mudado é facilitado pela 

contribuição que a gestão contínua dos riscos operacionais pode proporcionar, uma vez que a 

gestão estratégica será melhor realizada tendo o conhecimento e a informação de que os 

processos corporativos podem ter decisões e escolhas pautadas em uma estrutura operacional 

robusta, eficiente e segura, que proporciona tanto a proteção quanto às incertezas relacionadas 

às operações como a eficiência nas atividades que compõem os processos, por mitigar ou 

amenizar os riscos operacionais, aprimorando e melhorando cada atividade que necessita de 

pessoas, processos e sistemas. 

 

Segundo Tigre, em um ambiente econômico, sob a perspectiva de racionalidade limitada dos 

agentes e consequentemente, caracterizada pela incerteza, as instituições ganham importância 

destacada, principalmente no que se refere ao estabelecimento de rotinas que possibilitem 

certa estabilidade ao ambiente econômico, modificando não apenas suas estruturas funcionais 

e a qualificação dos recursos humanos como também a forma de relacionamento com 

fornecedores e clientes. Nesse contexto, a economia de tempo e a possibilidade de redefinir 

processos e integrar diferentes etapas da cadeia produtiva, do fornecedor de insumos ao 

usuário final, tornaram a informação uma ferramenta fundamental para a economia e o 

desenvolvimento social (TIGRE, 2005:78). 

 

Nesse cenário é que o modelo de gestão de riscos operacionais visa atuar, contribuindo de 

forma prática para as corporações ou instituições aumentarem a eficiência dos seus processos 

corporativos com reflexos diretos e indiretos na estabilidade econômica. 
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1.4 Considerações sobre o Capítulo 

 

É certo que a incerteza pode tanto resultar em perdas financeiras, frustrações e objetivos não 

alcançados, quanto na possibilidade de contribuir para o alcance dos objetivos ou mesmo a 

superação das expectativas. Quando verificado se a escolha de uma determinada cesta de bens 

foi ou não a melhor a ser feita, se o aumento da produção teve ou não o resultado esperado, se 

a diminuição das vendas de determinado produto convergiu ou não para uma possível decisão 

estratégica ou ainda se o aumento ou não do percentual da taxa de juros teve ou não o efeito 

esperado para economia, a incerteza está presente e, em todas as escolhas ou decisões, sejam 

no âmbito microeconômico ou macroeconômico, intrinsicamente às incertezas, pessoas, 

sistemas e processos, separadamente ou em conjunto, serão variáveis constantes e 

determinantes para que de fato os objetivos sejam alcançados.  

 

Nesse sentido a gestão dos riscos operacionais tem um papel essencial em diferenciar o que é 

incerto do que é risco operacional, propiciando mecanismos adequados para ambas as 

circunstâncias, de modo a contribuir diretamente para o alcance dos objetivos envolvidos nas 

decisões e escolhas, por direcionar ações relacionadas a medidas de proteção contra as 

incertezas, evitando cobrir falhas e erros passíveis de serem evitados por melhorias nas 

estruturas e processos corporativos e elaborando ações voltadas para a mitigação dos riscos 

operacionais. 

 

Elaborar mecanismos com foco em evitar ou diminuir perdas qualitativas ou quantitativas 

relacionadas a falhas e erros, intencionais ou não, por parte de pessoas, assim como os erros e 

falhas no desenho e execução dos processos corporativos e erros e falhas de sistemas, 

contribuirá para um processo de decisão ou escolha mais consistente e assertivo quanto aos 

objetivos e expectativas, atuando diretamente na gestão dos riscos operacionais e 

desenvolvendo uma estrutura para lidar e entender as questões relacionadas às incertezas. 

 

O modelo proposto de gestão de riscos operacionais permitirá desenvolver essa estrutura, 

propiciando melhorares condições de entendimento dos objetivos e como alcançá-los. À 

medida que ações preventivas e melhorias dos processos corporativos forem sendo realizadas, 

expectativas, escolhas e decisões serão construídas em um cenário onde a informação 

assimétrica estará reduzida, ao mesmo tempo em que a utilidade esperada será calculada a 

partir de condições que não existiam, dado a melhoria dos processos corporativos resultado da 
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mitigação dos riscos operacionais e do uso de mecanismos de proteção diante das incertezas, 

como a retenção de capital e consequentemente do aumento da eficiência na realização das 

atividades.  

 

O modelo de gestão dos riscos operacionais também contribuirá para a formação de um 

arcabouço de conhecimento e informações, que não apenas fortalecerá o processo de tomada 

de decisão, mas também proporcionará o ganho de desempenho e eficiência nos processos 

corporativos, permitindo o aprimoramento das atividades e criando oportunidades de 

inovações. 
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2. A GESTÃO ATUAL DOS RISCOS OPERACIONAIS  
 

 

Segundo Bauman, a sociedade atual está exposta aos mais diversos riscos associados às ações 

do ser humano, variando quanto ao prejuízo e ganho (BAUMAN, 2000:150).  

 

Doff menciona que os fenômenos associados à ocorrência dos riscos podem apresentar 

resultados piores do que os esperados e que diante dessa expectativa de perdas além do 

esperado, se faz necessário uma gestão preventiva de riscos que se apresente como um 

processo eficiente (DOFF, 2007:14).  

 

Moosa comenta que atualmente as instituições financeiras estão mais preocupadas em cumprir 

requisitos regulamentares do que em desenvolver uma gestão eficiente dos riscos. Apoiam-se 

em modelos estatísticos como solução para a gestão de riscos e desconsideram que os 

verdadeiros pilares para uma gestão eficiente dos riscos dependem de mecanismos e 

ferramentas qualitativamente mais fortes, como uma governança corporativa bem estruturada, 

a cultura de risco disseminada, procedimentos operacionais bem definidos, controles internos 

rígidos, tecnologia bem empregada, assim como a capacitação e qualificação dos profissionais 

como fatores preponderantes para alcançar uma gestão eficiente dos riscos (MOOSA, 2008: 

249-50). 

 

Este capítulo contextualizará os riscos operacionais por parte das corporações e destacará as 

principais ferramentas e métodos na gestão dos riscos operacionais. Apresentará as 

oportunidades de melhorias identificadas nas condições em que ocorre a gestão dos riscos 

operacionais, como também orientações e sugestões práticas que servirão de base para a 

elaboração da proposta do modelo preventivo de riscos operacionais com foco em uma gestão 

eficiente. 

 

2.1 OS RISCOS OPERACIONAIS SEGUNDO A VISÃO CORPORATIVA  

 

De acordo com Bernstein, “quando investidores compram ações, cirurgiões realizam 

operações, engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios e políticos 

concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável” (BERNSTEIN, 2011: 25). 
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Bauman, afirma que os riscos são inerentes às nossas ações. Menciona que estão presentes no 

que quer que façamos e podem talvez ter sua exposição reduzida, porém jamais inteiramente 

eliminados (BAUMAN, 2000:150).  

 

Quanto às instituições financeiras e corporativas em geral, o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC
1
, define risco como a probabilidade de algo dar errado 

(IBGC, 2007:11). 

 

O IBGC ainda menciona sobre a natureza dos riscos corporativos, os categorizando em 

natureza estratégica, operacional ou financeira, citando “que os riscos podem pertencer a 

categorias distintas e que em alguns casos poderão se encaixar em duas ou até mesmo em 

todas as categorias concomitantemente” (IBGC, 2007: 18-9). 

 

Sobre a natureza operacional dos riscos corporativos, Hussain classifica o risco operacional 

como a mais extensa categoria de riscos quanto às formas destes se concretizarem. Menciona 

que os riscos operacionais podem variar desde um desastre natural, causando a interrupção de 

um site de comércio até mesmo a falta de pagamento em uma operação de câmbio por erro 

não intencional. O autor comenta ainda que os riscos operacionais abrangem temas 

relacionados à estrutura organizacional inadequada, sistemas ultrapassados e ineficientes, falta 

de supervisão, controles ineficientes, fraudes, questões jurídicas e regulamentares mal 

administradas e erro humano (HUSSAIN, 2000:42).  

 

De forma concisa, Doff define risco operacional como “a possibilidade de perdas diante da 

inadequação ou falhas em processos internos, sistemas ou pessoas, ou ainda devido a eventos 

externos” (DOFF, 2007:73).  

 

Os riscos operacionais, por estarem intrínsecos aos riscos de natureza financeira e estratégica, 

no sentido de afetar diretamente a gestão de ambos, tem chamado a atenção por parte das 

corporações, uma vez que suas consequências afetam diretamente as decisões financeiras e 

estratégicas. 

                                                 
1
 O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa é uma organização sem fins lucrativos que visa contribuir 

para o desempenho sustentável das organizações, visando a transparência, justiça e responsabilidade. 

Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, integra a rede de Institutos de 

Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global Network of Director Institutes (GNDI), grupo que 

congrega institutos relacionados à Governança e conselho de administração ao redor do mundo (IBGC, 2007). 
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As formas que os riscos operacionais podem assumir indicam a exposição das corporações 

aos problemas que podem afetar os seus objetivos, muitas vezes acarretando consequências 

negativas de forma drástica a determinados segmentos da economia ou mesmo ao sistema 

econômico, resultando até mesmo em crises financeiras. 

 

Segundo o “Comitê da Basileia” 
2
, os riscos operacionais são aqueles relacionados a perdas 

diretas ou indiretas resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, assim como de eventos externos (BCBS_7, 2001:2). 

 

Ainda segundo as diretrizes do “Solvency II” 
3
, os riscos operacionais referem-se ao risco de 

perdas resultantes de processos internos inadequados ou deficientes, falhas e erros de pessoas 

e sistemas ou ainda associado a eventos externos (SOLVENCY II, 2009: Section 3, Art.13). 

 

Em consonância com o “Comitê da Basileia” e o “Solvency II”, o IBGC define os riscos 

operacionais como riscos [...] 

[...] associados à possibilidade de ocorrência de perdas (de produção, ativos, 

clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos 

internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos como catástrofes 

naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos operacionais geralmente 

acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, das atividades, com 

impacto negativo na reputação da sociedade, além de potencial geração de passivos 

contratuais, regulatórios e ambientais (IBGC, 2007:19). 

 

Bergamini observa que os riscos operacionais decorrem “da realização das operações, estando 

associado às deficiências nos controles internos”. A adoção de controles internos mitigadores 

de riscos operacionais, assim como, uma eficiente comunicação interna e planos de 

contingência, devem necessariamente compor qualquer estrutura de gestão de riscos 

operacionais. O inverso também é verdadeiro, as faltas de tais ações potencializam a 

possibilidade de perdas resultantes de falhas em processos e sistemas, assim como de erros 

intencionais ou não cometidos por funcionários e terceiros, resultando em fraudes, danos a 

                                                 
2
 O Comitê da Basileia de Supervisão Bancária proporciona um fórum regular de cooperação em matéria de 

supervisão bancária composto por representantes de diversos países. O objetivo é melhorar a compreensão e 

aumentar a qualidade da supervisão bancária pelo mundo (BIS, 2013:1). 
 
3
 Programa legislativo para o setor de seguros da União Européia, implementado em todos os 27 Estados-

Membros, incluindo o Reino Unido. Introduz um novo regime regulatório visando a melhoria da defesa do 

consumidor, uma supervisão moderna, a integração do mercado e o aumento da competitividade internacional 

das seguradoras da EU (Solvency II, 2007). 
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ativos físicos, falhas sistêmicas, erros na manipulação de dados, dentre muitos outros riscos 

operacionais (BERGAMINI, 2005:157).  

 

Há ainda outra importante classificação de risco que está diretamente correlacionada com os 

riscos operacionais, o risco sistêmico. Segundo Schwarcz, uma das causas do risco sistêmico 

está associada a choques econômicos resultantes de falhas institucionais, com perdas 

financeiras significativas resultando no aumento do custo do capital ou mesmo na redução da 

oferta (SCHWARCZ, 2008:204).  

 

A falência de uma grande instituição financeira, por exemplo, pode repercutir negativamente 

por todo o sistema financeiro, levando a uma reação em cadeia de falências, e finalmente a 

quebra do sistema financeiro. Os riscos sistêmicos extrapolam o universo corporativo e estão 

relacionados com a sociedade como um todo, nos aspectos políticos, sociais, econômicos e 

ambientais. Destacar brevemente sua importância é trazer à atenção para o fato dos riscos 

operacionais serem uma das causas principais para desencadear os riscos sistêmicos.  

 

O fato de todas as corporações dependerem de pessoas, sistemas e dos mais variados 

processos na busca por resultados, coloca os riscos operacionais em evidência, principalmente 

pelo fato da sua gestão impactar obrigatoriamente na gestão dos demais riscos corporativos, a 

saber, os riscos de natureza financeira e estratégica. Como exemplo, podemos citar a 

avaliação dos riscos financeiros e estratégicos na concessão de crédito às pessoas jurídicas e 

físicas. Na hipótese de falhas em sistemas ou erros humanos em relação a viabilizar a 

concessão de crédito, automaticamente se observará a invalidação da gestão dos riscos 

financeiros e estratégicos. 

 

O IBGC menciona que a concretização dos riscos operacionais, interpretados também por 

erros e falhas no desenho e execução dos processos, têm impactado de forma negativa e 

conjuntamente os objetivos relacionados à gestão dos riscos de natureza financeira e 

estratégica por comprometer a realização das mais variadas atividades de uma corporação, 

interrompendo e prejudicando o desenvolvimento dos processos (IBGC, 2007:17-9).  

 

O desafio passou a ser a busca pela eficiência na gestão dos riscos operacionais, não apenas 

diante da expectativa de crises e abalos financeiros, mas também com o objetivo de melhorar 
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os processos corporativos, reduzindo custos, ganhando eficiência e contribuindo para o 

contínuo aperfeiçoamento das atividades.  

 

Nesse contexto, identificar a exposição aos riscos operacionais, prevenir, minimizar as 

consequências negativas diante da concretização desses e por fim identificar oportunidades de 

inovar e aprimorar os processos corporativos contribuindo para um cenário mais consistente e 

seguro, com objetivos e procedimentos operacionais bem delineados e passíveis de serem 

geridos, dando importantes subsídios para o processo de tomada de decisão indica a 

necessidade de procedimentos e diretrizes que suportem essas ações e resultem nesses 

aspectos positivos. Um primeiro passo nessa direção diz respeito a observar o que atualmente 

tem sido realizado na gestão dos riscos operacionais. 

 

2.1.1 PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RISCOS OPERACIONAIS 

 

Moosa destaca que na concretização dos riscos operacionais o que importa é a causa das 

perdas (MOOSA, 2007:231).  

 

É de se esperar que qualquer área com foco em gerir os riscos operacionais, tenha por 

procedimento básico identificar e registrar as causas das perdas qualitativas ou quantitativas 

ocasionadas pela concretização dos riscos. 

  

Segundo o “Instituto de Seguros de Portugal” - ISP, o corpo diretivo da empresa, deve 

desenvolver, implementar e manter estratégias que definam as políticas, os procedimentos e 

os controles que compõem os sistemas de gestão de riscos e de controles internos, suportados 

por uma estrutura organizacional apropriada, com procedimentos operacionais que 

possibilitem a detecção antecipada de falhas e/ou fragilidades nos processos e estruturas 

operacionais (ISP, 2005:1-19).  

 

O desenvolvimento da gestão dos riscos operacionais deve necessariamente envolver o corpo 

diretivo das instituições, dando o apoio necessário para uma estrutura composta por 

profissionais capacitados na identificação e avaliação dos riscos operacionais. Essa estrutura 

deverá possuir política, normas e procedimentos com o objetivo de tornar a gestão dos riscos 
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operacionais um processo factível e prático, revelando resultados imediatos quando da sua 

implementação. 

 

Atualmente, o setor bancário tem se destacado quanto às ações em busca de uma gestão mais 

eficiente dos riscos operacionais. Muito desse destaque se dá pelo fato da economia como um 

todo atualmente depender dos serviços disponibilizados pelo setor bancário, os deixando em 

uma posição de extremo risco quanto a erros e falhas que possam inviabilizar todo o sistema 

financeiro do país.  

 

As orientações quanto à gestão dos riscos operacionais publicadas pelo Comitê da Basileia de 

Supervisão Bancária, são adotadas inclusive por corporações de outros segmentos, o que 

enfatiza a importância que é dada a essas orientações. Um exame dessas orientações quanto à 

gestão dos riscos operacionais é um bom indicador do que atualmente tem sido feito em 

termos de gestão dos riscos operacionais. 

 

2.1.1.1 AS ORIENTAÇÕES DO COMITÊ DA BASILEIA SOBRE RISCOS 

OPERACIONAIS E O IMPACTO NA GESTÃO  

 

Em 1975, em resposta às turbulências nos mercados financeiros internacionais, os bancos 

centrais dos países do G10
4
 estabeleceram um Comitê sobre a regulamentação bancária e 

práticas de supervisão, o chamado “Basel Committee on Banking Supervision” – BCBS, 

também conhecido como “Comitê de Supervisão Bancária da Basileia”, renomeado mais 

tarde como Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, com o intuito de cooperar com a 

regulação entre os seus países membros, por estabelecer padrões mínimos de supervisão entre 

outras medidas (BIS, 2013:1).  

 

A partir desse momento, o Comitê passou a formular normas e diretrizes de supervisão 

bancária, procurando orientar quanto as melhores práticas de mercado. Alguns anos mais 

tarde, essas normas resultaram em acordos para aumentar a segurança dos sistemas bancários 

globais, determinando regras de exigência de capital para cobertura dos riscos de crédito, 

                                                 
4
 O grupo dos dez ou G10 surge em dezembro de 1961(BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS_c). 

Esse grupo é composto dos países industrializados, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, 

Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, que cooperam entre si, no que diz respeito às questões 

económicas, monetárias e financeiras. Os bancos centrais do G10 se reúnem à medida que são realizadas as 

reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial (BANK_d, 2014). 
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mercado e operacional. As deliberações dos constantes acordos passaram a ser observadas 

pelos principais bancos dos países que movimentam a economia mundial e inclusive são 

utilizadas por empresas de outros segmentos como base para definição de diretrizes e boas 

práticas de mercado.  

 

O primeiro “Acordo de Capital da Basileia” ou o “Basiléia I” foi publicado em 1988 com o 

objetivo de estabelecer para as instituições financeiras exigências mínimas de capital como 

meio de se protegerem da concretização do risco de crédito (BIS, 2013: 2-3).  

 

Em 1996, foi feito uma emenda ao Acordo de 1988 incorporando uma parcela ao capital 

exigido, dessa vez, destinada a cobertura dos riscos de mercado. Em 2004, com o objetivo de 

buscar uma medida mais precisa dos riscos incorridos pelos bancos internacionalmente ativos 

foi divulgada a revisão do Acordo, que passou a considerar os riscos operacionais e ficou 

conhecida como “Basileia II”. Essa revisão resultou em três pilares, sendo o primeiro pilar 

relacionado aos requerimentos de capital para cobertura dos riscos de crédito e de mercado, o 

segundo pilar a respeito do processo de revisão da supervisão de avaliação da adequação de 

capital dos bancos e o terceiro pilar referindo-se a disciplina de mercado (BIS, 2013:2-3).  

 

Cabe ressaltar que apesar da categoria risco operacional passar a receber destaque a partir do 

Basileia II, o foco do Comitê continuou a ser a exigência de capital para o risco de crédito, 

mercado e operacional. 

 

No início de 2009, o Comitê de Basileia emitiu uma série de novas orientações visando 

reforçar o acordo de “Basiléia II”. As melhorias propostas tinham por objetivo assegurar que 

os riscos inerentes às carteiras dos bancos tivessem reflexo nos requisitos de capital mínimo, 

nas práticas de gestão de risco e por fim nos relatórios de acompanhamento para o público 

(BANK_g, 2009).  

 

Em dezembro de 2010, o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária e os Bancos Centrais 

estavam de acordo sobre os detalhes das orientações e recomendações, o que incluía os 

padrões regulatórios globais sobre adequação de capital e liquidez. Essas novas e melhoradas 

diretrizes vieram a ser conhecidas como “Basileia III” (BANK_h, 2010).  
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O Basileia III que surgiu diante da crise financeira iniciada em 2007 e resultou no aumento 

das exigências de retenção de capital. Apesar do Comitê da Basileia, desde 2004, incluir os 

riscos operacionais como categoria de riscos relevantes para o setor e para a economia, o foco 

principal das revisões dos acordos permaneceram no aumento dos coeficientes de retenção de 

capital, ou seja, pouco incentivo foi dado ao desenvolvimento da gestão dos riscos 

operacionais. 

 

O Acordo da Basileia e suas respectivas revisões apresentaram claramente a preocupação com 

as consequências advindas dos riscos, mas porque não amenizar a exposição aos riscos 

operacionais por aperfeiçoar os processos corporativos, tendo ganho de eficiência e assim 

diminuindo as perdas quantitativas e qualitativas oriundas de riscos operacionais, para então 

reter capital para se proteger das incertezas relacionadas aos processos corporativos.  

 

A retenção de capital abertamente indica o receio quanto ao futuro, na impossibilidade de 

tomar decisões racionais diante do desconhecido, fato este que não ocorre na gestão dos riscos 

operacionais, uma vez que estes são identificáveis, passíveis de serem minimizados e 

controlados.   

 

O ponto a destacar é que não há uma gestão que de fato priorize a prevenção dos riscos 

operacionais. A ineficiência na gestão dos riscos por parte das instituições financeiras é 

ressaltada pelo próprio Comitê da Basileia, por declarar que a recente turbulência financeira 

iniciada em 2007 apresentou aspectos inesperados relacionados aos riscos de crédito, risco de 

concentração, de mercado, de liquidez e reputacional, que não foram gerenciados 

adequadamente pelos bancos (BCBS_1, 2009:17).  

 

Segundo Carvalho e Caldas, “os riscos inerentes às instituições não se limitam ao risco de 

crédito ou de mercado, escopo do primeiro acordo”. Os riscos operacionais que envolvem 

falhas em sistemas, processos inadequados e erros de funcionários, por exemplo, devem fazer 

parte do processo de gerenciamento de risco operacional o qual as empresas que 

desconsiderarem tal gestão estarão expostas a sérios problemas devido a crescente exposição 

a fraudes e erros (CARVALHO; CALDAS, 2006:77).  

 

Essa ineficiência também pode ser associada aos riscos operacionais uma vez que esse esteve 

intrinsicamente relacionado a todos os riscos mencionados. Reter capital para situações 
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passíveis de serem resolvidas expõe as corporações a consequências ainda mais negativas, 

pois aquele risco operacional que poderia ter sido mitigado, ganha proporções ainda maiores, 

subestimando as retenções de capital que deveriam ser destinadas apenas ao que de fato é 

classificado como incerto. Apenas para elucidar a questão, seria o mesmo que guardar 

dinheiro na poupança para cobrir as despesas em uma eventual colisão de carro, sem levar em 

consideração a manutenção dos freios do veículo, ou seja, em uma eventual falha dos freios, 

que poderia ter sido evitada, poderá ocorrer uma colisão de proporções agravadas, na qual o 

valor de capital retido será insuficiente. Nesse exemplo, não seria nada conveniente classificar 

a colisão como algo inesperado. 

 

As bases de dados utilizadas nos cálculos preditivos, a validação dos modelos utilizados e 

mesmo os testes de estresses não foram suficientes para prever a dimensão e consequências 

adversas da crise, invalidando as decisões tomadas apenas com base nos resultados de 

modelos estatísticos e corroborando a necessidade de um modelo de gestão de riscos 

operacionais que forneça inclusive um arcabouço de informações como insumos extras para o 

processo de tomada de decisões. 

 

Moosa destaca que dentre os problemas relacionados à mensuração dos riscos operacionais 

encontra-se o problema da ciclicidade dos eventos que resultam em perdas, colocando em 

dúvida a eficiência e capacidade dos modelos matemáticos utilizados para preverem os riscos 

operacionais futuros (MOOSA, 2007:230).  

 

Interessante destacar que o próprio Comitê ressaltou que uma das principais lições da crise 

iniciada em 2007 foi a necessidade de reforçar a cobertura dos riscos pela retenção de capital 

(BCBS_3, 2009:5).  

 

Após as revisões realizadas pelo Comitê da Basileia desde 1975 no que diz respeito às 

orientações e diretrizes para o setor bancário com sucessivos ajustes a maior dos percentuais 

de retenção de capital para a cobertura dos riscos, ter como principal lição da crise iniciada 

em 2007, novos aumentos de retenção de capital, indica a necessidade de mudanças na gestão 

dos riscos.  

 

O modelo proposto nesta dissertação quanto à gestão dos riscos operacionais, aplicado a 

qualquer tipo de corporação, inclusive bancos, permitirá a mitigação dos riscos operacionais e 
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contribuirá para um melhor dimensionamento dos valores de retenção de capital destinados às 

incertezas. 

 

No dia 24 de janeiro de 2014, o Comitê da Basileia publicou documento sobre os elementos 

fundamentais para o planejamento de constituição de capital, onde enfatizou a necessidade de 

melhorar e reforçar os processos de retenção, a fim de dimensionar corretamente as 

necessidades de capital. No mesmo documento, destacou a necessidade de idôneos processos 

de controles internos, governança corporativa e gestão de riscos como meios para alcançar um 

bom dimensionamento (BCBS_4, 2014:1-2). 

  

O fato é que trazer à atenção os processos relacionados aos controles internos, a governança 

corporativa e a gestão de riscos não é novidade nas orientações do Comitê, o problema é que 

efetivamente pouco é realizado pelas instituições financeiras e corporações em geral nesse 

sentido. O modelo proposto nesta dissertação vem no encontro dessa necessidade, contribuir 

para a eficiência dos processos corporativos à medida que mitiga os riscos operacionais e 

permite um melhor dimensionamento da retenção de capital frente às incertezas. 

 

As considerações apresentadas contribuem na conclusão de que o cenário atual de gestão dos 

riscos operacionais não pode ser considerado como um processo eficiente, dado a necessidade 

de uma estrutura organizacional mais sólida e consistente, com processos mais bem 

desenhados e seguros, que antecipadamente identifique, avalie e mitigue as causas dos riscos 

operacionais e que constitua e faça uso de um arcabouço de informações relacionadas ao 

mercado, à empresa e às melhores práticas que reflita nas expectativas quanto às incertezas. 

 

O empenho por desenvolver a gestão dos riscos operacionais resultará em segurança e 

confiabilidade nos processos corporativos, estabelecendo assim a base para o início de um 

processo de tomada de decisão, com condições de melhor dimensionar os valores destinados a 

proteção em face da incerteza, e por fim se aproximando de uma gestão eficiente e preventiva 

dos riscos operacionais. 

 

Esse cenário passa a se tornar factível a partir da constatação de que os conceitos de incerteza 

e riscos são distintos e devem ser concomitantemente considerados na gestão dos riscos 

operacionais, assim como o mecanismo de retenção de capital associado às incertezas e outros 

procedimentos voltados para a mitigação e controles dos riscos operacionais. 
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2.2 MÉTODOS E PRÁTICAS NA GESTÃO DOS RISCOS OPERACIONAIS  

 

“Os fatores de risco podem ser difíceis de identificar, medir, administrar, mitigar e controlar” 

(BCBS_1 , 2009:11). 

 

A variação de conceitos e entendimentos de como realizar a gestão dos riscos operacionais 

tem dificultado a eficiência em mitigar os fatores que resultam em perdas qualitativas e/ou 

quantitativas, direcionando o foco das corporações em grande parte para a retenção de moeda 

como medida de proteção. No entanto, é necessária a conscientização de que um trabalho 

preventivo quanto a evitar a concretização dos riscos operacionais e minimizar possíveis 

perdas, podendo resultar em uma estrutura corporativa segura e em processos eficientes 

contribuindo de forma significativa para o processo de tomada de decisão e para o 

dimensionamento correto do capital a ser retido frente a incertezas. 

 

A prevenção e redução de riscos se apresenta como o dispositivo de gestão mais adequado no 

que diz respeito à gestão dos riscos operacionais. A implementação de mecanismos de gestão 

preventiva se torna ainda mais importante enquanto os padrões de riscos operacionais ainda 

não são totalmente compreendidos (MUERMANN; OKTEM, 2002: 25-36). 

 

 

O direcionamento dos esforços para a prevenção dos riscos operacionais, essencialmente 

dependerá das corporações e dos seus profissionais atuarem no aumento do conhecimento 

quanto às origens e causas dos riscos, no sentido de iniciar o processo de desenvolvimento de 

uma metodologia preventiva e eficiente da gestão de riscos operacionais. 

 

Namazian e Eslami associam às origens e causas dos riscos operacionais às estruturas 

organizacionais inadequadas, sistemas inadequados, falta de supervisão, controles internos 

defeituosos, inobservância de questões legais, regulatórias e erro humano (NAMAZIAN; 

ESLAMI, 2011:3242).  

 

Com inúmeras possibilidades de erros e falhas nos mais variados processos corporativos que 

envolvem sistemas, pessoas e processos, Mendonça et al, comentam que “o gerenciamento do 

risco operacional deve se concentrar na prevenção das perdas em vez de dedicar esforços na 

implementação de métodos sofisticados de cálculo do risco baseados em perdas pretéritas” 

(MENDONÇA et al, 2008:320). 
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Segundo Carvalho 

uma organização com visão preventiva toma ações para que falhas não ocorram, e se 

ocorrerem, realiza ações para que não se repitam, não fazendo sentido que o custo da 

perda passada sirva para compor estatísticas de perdas futuras e, tampouco, para 

calcular a necessidade de capital futuro (CARVALHO, 2003:2).  

 

Com foco na atuação preventiva, o desafio é definir o que fazer e como fazer, tendo como 

objetivo garantir uma estrutura e processos corporativos seguros, eficientes e que de fato 

possam ter os fatores relacionados a ocorrência de riscos operacionais, sejam estes 

qualitativos ou quantitativos, mitigados e controlados.  

 

Segundo Hernández e Martínez o risco operacional não é um risco novo, porém o fato da 

gestão dos riscos operacionais exigir uma estrutura organizacional específica, ferramentas e 

processos devem ser desenvolvidos para uma gestão eficiente, assim como ocorre com os 

riscos de crédito e de mercado (Hernández; Martínez, 2012:763-779). 

 

Namazian e Eslami citam que a gestão eficaz do risco operacional requer uma abordagem 

integrada para o desenvolvimento de habilidades, o que inclui a capacitação e formação de 

profissionais, a otimização dos processos de negócios, o desenvolvimento de uma cultura de 

consciência dos riscos e uma infraestrutura tecnológica que permita à corporação processar, 

monitorar e gerenciar o negócio. Os autores mencionam ainda que poucas empresas têm 

adotado programas integrados e proativos de gerenciamento de riscos operacionais e citam as 

recorrentes perdas operacionais e a crescente complexidade do ambiente de negociação como 

fatores preponderantes para o desenvolvimento de uma abordagem integrada com foco na 

gestão eficaz dos riscos operacionais (NAMAZIAN; ESLAMI, 2011:3243). 

 

Namazian e Eslami explicam ainda que a prevenção de riscos operacionais visa reduzir a 

frequência e/ou gravidade de eventos que levam a perdas operacionais. Essa prevenção deve 

inclusive abordar ações de penalidades e recompensas (NAMAZIAN; ESLAMI, 2011:3243). 

 

Chernobai et al comentam que os principais fatores que contribuem para a ocorrência dos 

riscos operacionais estão associados a: 

 Falta de controles internos;  

 Ação do Empregado;  

 Ação do corpo diretivo (Diretores, Gerentes e Coordenadores); 

 Omissões; 
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 Mudanças nas condições de mercado; 

 Falha de estratégia; 

 Falha de segurança (sistêmica/física). 

(CHERNOBAI et al, 2011:1695). 

 

Chernobai et al ainda explicam que cada fator geralmente está associado a várias 

subcategorias, como por exemplo, a "ação do corpo diretivo" que inclui práticas de gestão 

inadequadas, falhas de execução e aceitação de riscos excessivos. "Ação do empregado" que 

pode incluir delitos de funcionários e erros operacionais. "Falta de controles" que pode incluir 

falta de divulgação, falha no cumprimento e inexistência de documentação, e "omissões" que 

pode incluir falta de atenção, não cumprimento de políticas e procedimentos, falta de 

equipamentos e falha na supervisão dos funcionários. Segundo o autor, essas subcategorias 

são “caracterizadas como consequências de falhas nos controles internos, salvo mudanças nas 

condições de mercado” (CHERNOBAI et al, 2011:1695).  

 

Outro fator que contribui para a concretização de riscos operacionais está relacionado aos 

fortes incentivos financeiros visando apresentar resultados e atingir metas em prazos 

extremamente reduzidos em detrimento de importantes ações que poderiam mitigar riscos 

operacionais. Segundo Chernobai et al., empresas com maiores incentivos aos gestores ou 

executivos estão associadas a uma maior frequência de eventos de risco operacional. A 

estrutura de remuneração dos executivos passa a ser uma variável relevante para o ambiente 

de controles internos de uma empresa (CHERNOBAI et al., 2011:1695).  

 

A simples pressão desmedida ou irracional por parte do corpo diretivo de uma empresa, com 

o objetivo de atender prazos e metas pode impactar negativamente no processo de gestão de 

riscos, a ponto de fragilizar as atividades em relação à prevenção dos riscos operacionais por 

desconsiderar ações que minimizariam a concretização dos mesmos. Esse tipo de 

administração reflete a ineficiência da gestão dos riscos operacionais e expõe os mais variados 

processos existentes em uma corporação ou instituição a falhas e erros que podem 

comprometer inclusive a capacidade das empresas em honrar seus compromissos.  

 

Os estudos de Burns e Kedia, assim como de Efendi et al. apresentam evidências de que há 

forte correlação entre relatórios financeiros inexatos e/ou falsos com incentivos financeiros 
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aos executivos e gerentes com vista a alcançar metas e objetivos (BURNS; KEDIA, 2006; 

EFENDI et al., 2007).  

 

Independentemente dos valores pagos a um executivo de uma grande corporação, os fatores 

que contribuem para a elaboração de relatórios financeiros inexatos ou falsos, também 

revelam um ambiente corporativo que tolera comportamentos fraudulentos, aceitação 

excessiva de riscos e controles internos ineficientes, resultando em eventos de riscos 

operacionais (CHERNOBAI et al., 2011:1697). 

 

Efendi et al., argumentam que os diretores executivos das corporações que possuem grande 

quantidade de bônus em relação ao seu salário são mais propensos a deturpar ganhos 

(EFENDI et al., 2007:11). 

 

A participação efetiva da alta administração e do conselho de administração das corporações 

se torna fundamental para o sucesso da gestão dos riscos operacionais, uma vez que o apoio 

declarado a gestão dos riscos induzirá todos os colaboradores de uma instituição ou 

corporação a se conscientizarem da obrigação em atuar e colaborar nas atividades e 

procedimentos relacionadas a identificação e avaliação dos riscos operacionais, atividades 

essenciais para o alcance da eficiência dos processos corporativos a medida que os riscos 

operacionais são mitigados. O papel da alta administração fica ainda mais evidente quando, 

diante de etapas investigativas, as informações que normalmente seriam negadas ou 

manipuladas se tornam acessíveis dada a relevância na mitigação dos riscos operacionais 

associados a fraudes, erros intencionais ou mesmo a falta de empenho dos profissionais na 

execução de suas atividades. 

 

A identificação da exposição dos processos aos riscos operacionais necessita antes de tudo da 

revisão de sistemas e processos, o que necessariamente dependerá da existência de uma 

metodologia. Para Namazian e Eslami, o processo de gestão dos riscos operacionais, também 

conhecido como “Operational Risk Management” (ORM) pode ser definido em seis etapas: 

 
Etapa 1: Identificar a causa do risco:  

Definido como qualquer condição real ou potencial que pode causar perdas 

qualitativas e/ou quantitativas;  

 

Etapa 2: Avaliar o risco:  

Aplicação de medidas quantitativas e qualitativas para determinar o nível de risco; 
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Etapa 3: Analisar Medidas de Controle de Riscos:  

Investigar estratégias e ferramentas específicas que reduza, mitigue ou elimine o 

risco; 

 

Etapa 4: Decisões de controle:  

Identificar o melhor controle ou combinação de controles a partir da análise da etapa 

anterior; 

 

Etapa 5: Implementar controles de risco:  

A administração deve formular um plano de ação para aplicar os controles que 

foram selecionados e, em seguida, fornecer o tempo, materiais e pessoal necessário 

para colocar essas medidas em vigor; 

 

Etapa 6: Supervisionar e revisar: 

O processo deve ser periodicamente reavaliado para assegurar sua eficácia. O 

processo de gestão de riscos continua durante todo o ciclo de existência do sistema 

ou atividade. 

(NAMAZIAN; ESLAMI, 2011:3244) 

 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
5
, com o 

objetivo de colaborar com a formação de uma estrutura de gerenciamento de riscos 

corporativos, capaz de fornecer princípios e conceitos fundamentais, formulou a obra 

“Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada”, que ficou conhecida 

simplesmente como COSO.  

 

O COSO menciona os componentes necessários para o gerenciamento de riscos e que também 

se aplicam aos riscos operacionais: 

Ambiente Interno – o ambiente interno compreende o tom de uma organização e 

fornece a base pela qual os riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal, 

inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os 

valores éticos, além do ambiente em que estes estão. 

 

Fixação de Objetivos – os objetivos devem existir antes que a administração possa 

identificar os eventos em potencial que poderão afetar a sua realização. O 

gerenciamento de riscos corporativos assegura que a administração disponha de um 

processo implementado para estabelecer os objetivos que propiciem suporte e 

estejam alinhados com a missão da organização e sejam compatíveis com o seu 

apetite a riscos. 

 

Identificação de Eventos – os eventos internos e externos que influenciam o 

cumprimento dos objetivos de uma organização devem ser identificados e 

classificados entre riscos e oportunidades. Essas oportunidades são canalizadas para 

os processos de estabelecimento de estratégias da administração ou de seus 

objetivos. 

 

                                                 
5
 O COSO é formado por representantes da American Accounting Association, American Institute of Certified 

Public Accountants, Financial Executives Internationl, Institute of Managements Accountants e pelo Institute of 

Internal Auditors, ao qual está ligado a AUDIBRA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil, através da FLAI 

– Federação latino-americana de Auditores Internos, dedicados a fornecer orientações sobre gerenciamento de 

riscos corporativos, controles internos e combate a fraude (www.coso.org). 



51 

 

Avaliação de Riscos – os riscos são analisados, considerando-se a sua probabilidade 

e o impacto como base para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados. 

Esses riscos são avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais. 

 

Resposta a Risco – a administração escolhe as respostas aos riscos - evitando, 

aceitando, reduzindo ou compartilhando – desenvolvendo uma série de medidas para 

alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco. 

 

Atividades de Controle – políticas e procedimentos são estabelecidos e 

implementados para assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com 

eficácia. 

 

Informações e Comunicações – as informações relevantes são identificadas, 

colhidas e comunicadas de forma e no prazo que permitam que cumpram suas 

responsabilidades. A comunicação eficaz também ocorre em um sentido mais 

amplo, fluindo em todos os níveis da organização. 

 

Monitoramento – a integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada e são 

feitas as modificações necessárias. O monitoramento é realizado através de 

atividades gerenciais contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as formas. 
(COSO, 2007a:6) 

 

A eficácia do gerenciamento de riscos corporativos está relacionada diretamente a presença e 

funcionamento dos componentes mencionados, para isso o próprio COSO enfatiza que 

fraquezas significantes podem comprometer o resultado de sua aplicação, como por exemplo, 

erros no julgamento humano, perdas causadas por falhas, erro ou engano humano, controles 

anulados por conluio entre duas ou mais pessoas entre outros. As próprias limitações 

reconhecidas pelo COSO quanto ao funcionamento e eficácia dos componentes na gestão dos 

riscos é comprometida por fraquezas na estrutura organizacional, que podem ser associadas a 

erros ou falhas de sistemas, processos e pessoas, o que automaticamente coloca em evidência 

os riscos operacionais (COSO, 2007a:6-8). 

 

Segundo Chernobai et al., os riscos operacionais derivados de fraudes, práticas comerciais 

inadequadas, falhas tecnológicas e erros de execução, possuem em comum a possibilidade de 

serem mitigados por uma melhoria dos controles internos e a supervisão da gestão 

(CHERNOBAI et al., 2011:1719). 

 

Do ponto de vista de gestão, conforme Gromoff e Stavenko, o avanço em termos de eficiência 

na gestão dos riscos operacionais ainda é relativamente pequeno, grande parte pela falta de 

profissionais capacitados para realizar as análises de riscos, como também pela falta de 

comprometimento e entendimento por parte do corpo diretivo e gerencial das organizações, 

revelando sérios problemas de estrutura gerencial. Os autores comentam também que as 

orientações do COSO apontam a fragilidade do ponto de vista prático, uma vez que a gestão 
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dos riscos operacionais é apresentada de forma simples em um processo composto pelas 

etapas mencionadas anteriormente, sem uma orientação de como a estrutura de gestão dos 

riscos operacionais deve ser organizada e nem como o processo de gestão de riscos deve ser 

desenvolvido e realizado (GROMOFF; STAVENKO, 2012:38). 

 

Gromoff e Stavenko apontam ainda que os riscos operacionais, principalmente aqueles 

relacionados a pessoas, não possuem parâmetros que aumentam linearmente com o tempo, 

uma vez que são passíveis de controles envolvendo regras, procedimentos, treinamentos entre 

outros mecanismos ou controles que mitigam de forma drástica os riscos operacionais e 

descaracterizam por completo o comportamento esperado pelos modelos matemáticos com 

base em dados passados (GROMOFF; STAVENKO, 2012:39). 

 

Para Gromoff e Stavenko o desenvolvimento de uma gestão do risco operacional, 

necessariamente deve abranger o que classificam de quatro subsistemas. O primeiro deles, 

relacionado a crenças ou conjunto de normas e políticas com objetivos, metas e valores, deve 

incluir a necessidade de todos os profissionais tomarem conhecimento e terem o devido 

suporte, apoio e estrutura visando o aumento da capacitação e da qualidade dos trabalhos, 

refletindo de modo positivo na comunicação, interpretação e troca de informações e por fim 

contribuindo para a motivação dos profissionais e reputação positiva da organização. Quanto 

ao segundo subsistema, ou seja, restrições, Gromoff e Stavenko expõe a necessidade de um 

conjunto de regras que auxilie durante a execução de tarefas ou resolução de problemas. Este 

sistema inclui atos legislativos e regras de negócio, determinando ações e comportamentos 

que devem ser observados com foco em evitar riscos operacionais. Para o terceiro subsistema, 

a saber, o sistema de controles, deve ter por objetivo central a descrição dos procedimentos 

operacionais em detalhes e por fim, o quarto subsistema, o de monitoramento, desenvolver 

indicadores que possibilitem acompanhar o comportamento dos riscos operacionais 

identificados e avaliados nos processos corporativos (GROMOFF; STAVENKO, 2012:42-

48). 

 

Gromoff e Stavenko concluem que a gestão de riscos operacionais praticada sob esses 

subsistemas permitirá obter um quadro completo quanto a identificar os riscos e desenvolver 

ações para minimizá-los, além de permitir a flexibilidade e a adaptação, diante de mudanças 

abruptas de cenário, e a eficácia, quanto à capacidade de superar as consequências negativas 
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de situações adversas com uma quantidade mínima de recursos (GROMOFF; STAVENKO, 

2012:42-48). 

 

Para Năstase e Unchiaşu, a gestão eficaz dos riscos operacionais será facilitada a partir da 

disseminação da cultura de riscos pelo uso de estratégias, processos, facilitadores e 

ferramentas atreladas diretamente às atividades existentes na instituição ou corporação. 

Através da gestão de risco operacional, a organização identificará os riscos operacionais 

inerentes e terá a possibilidade de aplicar o tratamento adequado, assim como monitorar os 

riscos residuais, de acordo com seus objetivos estratégicos (NĂSTASE; UNCHIASU, 

2013:107). 

 

A dependência da tecnologia da informação nos processos corporativos faz do uso de 

controles, algo essencial para o suporte às atividades. As informações, que na grande maioria 

das situações de gestão dependem do uso da tecnologia de informação, que por sua vez tem o 

dever de garantir a confidencialidade, disponibilidade e confiabilidade dos dados e das 

informações, indicam a relevância dos controles e riscos relacionados ao uso de sistemas de 

informação (NĂSTASE; UNCHIASU, 2013:107). 

 

Segundo Năstase e Unchiaşu, a “chave para a mitigação dos riscos operacionais é 

compreendê-los, desenvolver os métodos adequados para medir e controlá-los e, estabelecer a 

responsabilização” (NĂSTASE; UNCHIASU, 2013:108).  

 

Publicado em junho de 2011 pelo Comitê da Basileia, os “Principles for the Sound 

Management of Operational Risk” destaca a evolução do gerenciamento de risco operacional 

e os princípios baseados nas melhores práticas do setor bancário e na experiência de 

supervisão, abrangendo a governança e a gestão de riscos. Especificamente quanto à gestão de 

riscos, o princípio relacionado à identificação e avaliação é mencionado como sendo de 

responsabilidade da alta administração, abrangendo todas as atividades, processos e sistemas 

com o objetivo de compreender os riscos operacionais identificados, considerando inclusive 

os fatores internos e externos (BASEL, 2011:11). 

 

Com o objetivo de auxiliar na avaliação dos fatores externos e internos que devem ser 

considerados na identificação dos riscos, o COSO divulgou um quadro de categorias de 

eventos, que é apresentado na figura a seguir (COSO, 2007a:51). 
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Quadro 1. Categorias de Eventos – Fatores Externos e Fatores Internos (Fonte: COSO, 2007a:51). 

Como exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para identificar e avaliar os riscos 

operacionais, Basel cita: 

 

- Relatórios de auditoria: Embora as conclusões de auditoria foquem as 

deficiências dos controles e as vulnerabilidades, elas também podem fornecer 

informações sobre os riscos inerentes devido aos fatores internos e/ou externos; 

 

- Análise das Perdas Internas: A identificação de perdas internas, financeira ou 

não, fornece informações importantes quanto à eficácia dos controles internos e 

exposição ao risco operacional; 

 

- Coleta e Análise de Dados Externos: Informações sobre perdas operacionais 

externas relacionadas ao mercado podem ser usadas para explorar possíveis 
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deficiências no ambiente de controle ou para considerar exposições de risco 

previamente identificados; 

  
- Avaliação de Riscos: Avaliação de riscos baseadas em processos de auto 

avaliação, mais conhecidos como “Risk Self Assessment” (RSA) ou “Risk Control 

Self Assessments” (RCSA); 

 

- Mapeamento de Processos: Os mapeamentos permite identificar as principais 

etapas dos processos de negócios, atividades e funções organizacionais, assim como 

os pontos-chaves de exposição aos riscos operacionais. Podem revelar riscos 

individuais, interdependências de risco, controles, possíveis fraquezas no processo e 

contribuir para estabelecer prioridades de ação na mitigação dos riscos operacionais;  

 

- Risco e Indicadores de Desempenho: risco e indicadores de desempenho são 

métricas de risco e/ou estatísticas que fornecem informações sobre a exposição ao 

risco. Os indicadores de risco, também são conhecidos como “indicadores Chaves de 

Riscos (KRIs), são usados para monitorar os principais fatores de exposição 

associados aos riscos-chaves, fornece informações sobre o estado dos processos 

operacionais, que por sua vez pode fornecer informações sobre deficiências 

operacionais, falhas e perdas de performance. 

(BASEL, 2011:11-2) 

 

Segundo o Instituto de Seguros de Portugal - ISP, a função de gestão de riscos deve ser 

exercida por pessoa competente e qualificada, com uma clara compreensão do seu papel e 

responsabilidade. Deve desempenhar as suas competências objetivamente e de forma 

independente às atividades operacionais da empresa e ter acesso pleno a todas as atividades, 

com o intuito de ter a disposição toda informação necessária para o desempenho das suas 

competências (ISP, 2005:10).  

 
Segundo a FEBRABAN

6
 a metodologia de identificação, mensuração e monitoramento dos 

níveis de risco operacional devem contemplar: 

 
- Processos de auto avaliação com o objetivo de identificar riscos e controles 

praticados; 

 

- Registro de Perdas operacionais com o objetivo de formar indicadores e planos de 

ação para eliminar as principais causas; 

 

- Indicadores Chaves de Riscos visando acompanhar e controlar os riscos 

operacionais identificados e exposição às perdas, tendo em vista a mitigação 

eficiente dos mesmos; 

 

- Avaliação de todos os processos da corporação sob enfoque de riscos operacionais. 

(FEBRABAN, 2006:14)  

                                                 
6
 FEBRABAN: Federação Brasileira de Bancos – Associação civil sem fins lucrativos que congrega instituições 

financeiras bancárias, com atuação no território nacional, e associações representativas de instituições 

financeiras e congêneres, de âmbito nacional ou regional. Tem como finalidade a congregação de suas 

associadas, para fortalecimento do sistema financeiro e de suas relações com a sociedade, de forma a contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social do país (FEBRABAN, 2006:14). 
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A FEBRABAN ainda comenta que para a gestão dos riscos operacionais é necessário: 

- Mapeamento dos processos internos a fim de identificar e avaliar os riscos 

operacionais em todas as atividades; 

 

- Classificação dos processos de acordo com a importância e criticidade; 

 

- Implantar e gerenciar processos e procedimentos de controle, para garantir a 

aderência às políticas internas e regulamentações externas sobre o sistema de 

administração de risco. 

(FEBRABAN, 2006:14) 
 

Segundo a FEBRABAN a instituição financeira pode decidir quanto ao uso de diferentes 

alternativas na gestão de seus riscos operacionais: 

 

- Mitigar: um sistema efetivo de controles internos irá reduzir a possibilidade de 

erros humanos e irregularidades em processos e sistemas, auxiliando a instituição 

financeira a resguardar seus ativos, minimizando o risco de perdas e contravenções 

contra leis e regulamentações; 

 

- Reter: em algumas situações, as instituições financeiras podem decidir reter certo 

nível de risco operacional, que poderá ser precificado através de um orçamento para 

perdas operacionais; 

 

- Transferir: nem todos os eventos de risco operacional podem ser evitados. Por 

exemplo, desastres naturais, ataques terroristas, dentre outros são tipos de eventos 

que as ferramentas ou programas de mitigação de risco operacional não conseguem 

evitar. Para estes casos, a instituição financeira poderá definir algumas estratégias 

para externar parte da severidade, como por exemplo, estabelecer de políticas de 

seguro; 

 

- Recusar: a instituição financeira poderá reduzir o nível de atividades do negócio 

envolvido, ou mesmo, retirar-se desta atividade completamente, eliminando o risco 

operacional. 

(FEBRABAN, 2006:17) 
 

Segundo a Deloitte, para que o gerenciamento de riscos seja eficaz, é fundamental a utilização 

de um modelo estruturado, que proporcione um processo eficiente na tomada de decisões. A 

estruturação deverá ser robusta para apoiar os objetivos da gestão de riscos. Ela deve estar 

alinhada às estratégias, iniciativas e à própria estrutura organizacional, além de ser adaptável 

às exigências da indústria e dos respectivos órgãos reguladores (DELOITTE, 2012:12-4). 

 

Com respeito aos riscos de Tecnologia da Informação, a Associação de Controles e Auditoria 

de Sistemas de Informação (ISACA), os define como riscos de negócio associados ao uso, 

propriedade, operação e adoção de tecnologia de informação (TI) nos processos existentes em 

uma empresa ou instituição (ISACA, 2009:7). 

 

Os riscos de Tecnologia da Informação (TI), necessariamente se enquadram nos riscos 

operacionais, uma vez que se relacionam às três vertentes, sistemas, processos e pessoas. 
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Especificamente com respeito a “sistemas”, muitos riscos operacionais são identificados 

quando da compra de empresas ou uniões estratégicas, pelo fato de sistemas herdados, muitas 

vezes obsoletos e ineficientes. Outra fonte de riscos operacionais de TI se relaciona ao uso da 

internet como canal de comercialização. 

 

Ainda segundo a ISACA, diferentes técnicas podem ser utilizadas na identificação dos riscos 

operacionais, como por exemplo, entrevistas com gestores e profissionais específicos visando 

identificar vulnerabilidades (ISACA, 2009:75).  

 

Nos últimos anos diversas leis e orientações foram elaboradas com o objetivo de estruturar as 

corporações e fortalecer o mercado financeiro quanto à exposição aos riscos corporativos. 

Sem exceção, todas as leis e orientações contribuíram para o avanço no sentido de alcançar a 

eficiência na gestão dos riscos operacionais. Apenas a título de conhecimento, nos Estados 

Unidos em 2002, a Lei Sarbanes-Oxley de 2002, no Reino Unido em 2003, o Código 

Combinado estabelecido pela Autoridade de Serviços Financeiros (FSA), na Alemanha em 

1998, a Lei Bancária (Seção 25) e a Lei de Controle e transparência nos negócios. Na China 

em 2002, o Código do Governo Corporativo para Empresas na Bolsa de Valores da China. 

Em comum, todas as leis e códigos foram elaborados com a intenção de proteger os interesses 

dos acionistas por exigir e fortalecer as estruturas das empresas que investem nas bolsas de 

valores e consequentemente fortalecer o sistema de controles internos nas empresas que direta 

e indiretamente vieram a contribuir para a gestão dos riscos operacionais. 

 

A Lei Sarbanes-Oxley
7
, chamada também por SOX, se tornou uma das mais conhecidas. Foi 

elaborada para prevenir problemas de natureza contábil e financeira, com o objetivo estender 

todos os requisitos de controles internos a todas as empresas que tenham títulos negociados 

nas bolsas de valores, incluindo suas subsidiárias em outros países. A aplicação da SOX nas 

corporações exige conhecer os processos até o nível das atividade/ações e acompanhar a 

realização das mesmas em relação aos seus respectivos objetivos. Essa análise verifica se os 

controles existentes são eficientes e planos de ações são recomendados visando à adequação 

dos controles existentes ou a criação dos mesmos. O programa de controles internos é a etapa 

de trabalho mais intensivo, onde é necessário primeiro o planejamento do programa, a 

                                                 
7
 Em 25 de julho de 2002 o congresso dos Estados Unidos da América, promulgou a Lei Sarbanes-Oxley Act. 

(em homenagem aos congressistas Paul S. Sarbanes e Michael Oxley), reconhecida como a maior reforma na 

legislação de mercado de capitais desde a introdução de sua regulamentação na década de 30, após a quebra da 

bolsa de Nova York em 1929 (DELOITTE-SOX, 2008:17). 
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avaliação do ambiente de controle, definir o escopo, construir uma documentação onde esteja 

evidenciada a atividade relacionada com os controles internos, executar testes e monitorar as 

atividades (DELOITTE-SOX, 2008:17-22).  

 

Segundo a Deloitte-SOX, existem várias estruturas para a avaliação dos controles internos 

visando a gestão dos riscos operacionais, dentre as quais destaca:  

 

- COSO
8
 – Estrutura Integrada de Controles Internos: Desenvolvida pelo Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission e patrocinada pela 

AICPA, FEI e IIA entre outros, o COSO é a estrutura dominante nos Estados 

Unidos. As diretrizes foram publicadas em 1991, com revisões antecipadas e 

atualizações posteriores. Acreditamos que esta será a estrutura escolhida pela grande 

maioria das companhias de capital aberto sediada nos EUA. 

 

- CoCo – Modelo de Controles: Desenvolvido pelo Criteria of Control Committee of 

Canadian Institute of Chartered Accountants, o CoCo concentra-se nos valores 

comportamentais como a base fundamental para os controles internos de uma 

companhia, e não na estrutura e nos procedimentos de controle. 

 

- Turnbull Report – Controles Internos: Diretrizes para Diretores sobre o Código 

Combinado: Desenvolvido pelo Committee on Corporate Governance of the 

Institute of Chartered Accountants in England & Wales, em parceria com a London 

Stock Exchange, o guia foi publicado em 1999. O Turnbull exige que as companhias 

identifiquem, avaliem e administrem seus riscos significativos e avaliem a eficácia 

do sistema de controles internos relacionado. 

 

- ACC – Australian Criteria of Control: Emitido em 1998 pelo Institute of Internal 

Auditors – Austrália, o ACC enfatiza a competência da administração e dos 

funcionários para desenvolver e operar a estrutura de controles internos. Trata-se de 

um controle independente, que inclui atributos como atitudes, comportamentos e 

competência, e é promovido como o enfoque mais compensador em termos de custo 

para os controles internos. 

 

- King Report – Expedido pelo King Committee on Corporate Governance em 1994, 

promove padrões gerais para governança corporativa na África do Sul. O King 

Report ultrapassa os aspectos financeiros e reguladores usuais da governança 

corporativa, direcionando questões sociais, éticas e ambientais. 

(DELOITTE-SOX, 2008:14). 

 

Segundo a ISO 31000
9
, a identificação de riscos deve ser realizada por profissionais 

qualificados e deve considerar áreas de impacto, possíveis mudanças de cenários, causas, 

consequências e fontes de riscos, com o objetivo de produzir uma lista abrangente de riscos 

que possam interferir na realização dos objetivos. Ainda nessa etapa, examinar as reações em 

cadeia provocadas por consequências específicas, incluindo os efeitos cumulativos e possíveis 

                                                 
8
 Segundo a Deloitte-SOX (2008:8) muitas corporações elaboram ou possuem sua estrutura de controles internos 

fundamentada nas recomendações do COSO. Embora existam outras estruturas de controles internos, o COSO 

permanece como modelo dominante. 
9
 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou a ABNT NBR ISO 31000 pela Comissão de 

Estudo Especial de Gestão de Riscos (CEE-63) estabelecendo princípios que precisam ser atendidos para tornar a 

gestão de riscos eficaz (ISO 31000, 2011:4-5). 
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causas e cenários que possibilitem identificar consequências passíveis de ocorrer (ISO 31000, 

2011:17).  

 

Na análise de riscos, a ISO cita a necessidade de desenvolver a compreensão dos riscos, o que 

envolve analisar as causas e as fontes de riscos, suas consequências positivas e negativas e a 

probabilidade de que essas consequências possam ocorrer. Os controles existentes e sua 

eficácia e eficiência devem ser levados em consideração, assim como as consequências e as 

probabilidades devem ser expressas de modo combinado para determinar um nível de risco. A 

análise pode ser qualitativa, quantitativa, ou uma combinação destas e a consequências podem 

ser expressas em termos de impactos tangíveis e intangíveis (ISO 31000, 2011:18). 

 

Quanto à avaliação de riscos, a ISO menciona a necessidade comparar o nível de risco 

encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco previamente estabelecidos 

como aceitáveis ou não. Com base nesta comparação, considerar a necessidade do tratamento 

dos riscos, observando requisitos legais, regulatórios e organizacionais (ISO 31000, 2011:18).  

 

Diante da necessidade de tratamento dos riscos, uma seleção de uma ou mais opções para 

modificar os riscos deve ser considerada. O resultado será a elaboração de novos controles ou 

o aprimoramento dos existentes. O processo de tratamento dos riscos inclui a avaliação do 

tratamento de riscos já realizado, a decisão se os níveis de risco residual são toleráveis, a 

avaliação da eficácia do tratamento aplicado e a possiblidade de um novo tratamento para os 

riscos (ISO 31000, 2011:19). 

 

Segundo a ISO, as opções de tratamento de riscos podem incluir:  

 

a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade que dá 

origem ao risco;  

b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma oportunidade;  

c) remoção da fonte de risco;  

d) alteração da probabilidade;  

e) alteração das consequências;  

f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e 

financiamento do risco);  

g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada.  

(ISO 31000, 2011:19). 

 

Sobre ações relacionadas ao tratamento dos riscos, a ISO menciona que o monitoramento dos 

riscos garante que as ações adotadas permaneçam eficazes e que os planos de tratamento de 

riscos devem incluir as seguintes informações:  
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- razões para a seleção das opções de tratamento, incluindo os benefícios que 

se espera obter;  

- responsáveis pela aprovação do plano e os responsáveis pela implementação 

do plano;  

- ações propostas;  

- recursos requeridos, incluindo contingências;  

- medidas de desempenho e restrições;  

- requisitos para a apresentação de informações e de monitoramento;   

- cronograma e programação.  

(ISO 31000, 2011:19-20). 

 

Os processos de monitoramento devem garantir a eficácia e eficiência dos controles e a 

tempestividade em melhorar o processo de avaliação dos riscos por analisar possíveis 

alterações de tendências, identificar riscos emergentes e alterar os critérios de riscos (ISO 

31000, 2011:20).  

 

Conforme Hernández e Martínez, a gestão de risco operacional dentro de uma organização 

deve levar em conta a institucionalização de procedimentos para assegurar que o risco seja 

bem gerido, os objetivos comuns entre corpo diretivo e gestores de riscos, uma cultura de 

controle que inclua o estabelecimento de relações de dependência entre as diferentes áreas e 

gerências, assim como a capacidade de avaliar essas variáveis simultaneamente, com uma 

visão holística das estratégias, estruturas, sistemas de suporte, processos e pessoas. A 

organização deve considerar todas essas variáveis para ter uma gestão de riscos operacionais 

preventivas e eficientes (HERNÁNDEZ; MARTÍNEZ, 2013:8). 

 

Quanto às determinações do Banco Central como órgão regulador do setor bancário, a 

resolução BACEN n° 3380 de 29 de junho de 2006, institui a necessidade de uma estrutura de 

gerenciamento dos riscos operacionais que leve em consideração os seguintes eventos: 

 
I - fraudes internas;  

II - fraudes externas;  

III - demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;  

IV - práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;  

V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;  

VI - aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;  

VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

VIII - falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 

instituição. 

(BACEN, 2008: artigos 1º e 2º). 

 

Ainda segundo o BACEN, a estrutura de gerenciamento de riscos operacionais deve 

comtemplar: 

I - identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco 

operacional;  
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II - documentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas 

ao risco operacional;  

III - elaboração, com periodicidade mínima anual, de relatórios que permitam a 

identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento 

do risco operacional;  

IV - realização, com periodicidade mínima anual, de testes de avaliação dos sistemas 

de controle de riscos operacionais implementados;  

V - elaboração e disseminação da política de gerenciamento de risco operacional ao 

pessoal da instituição, em seus diversos níveis, estabelecendo papéis e 

responsabilidades, bem como as dos prestadores de serviços terceirizados;  

VI - existência de plano de contingência contendo as estratégias a serem adotadas 

para assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar graves perdas 

decorrentes de risco operacional;  

VII - implementação, manutenção e divulgação de processo estruturado de 

comunicação e informação. 

(BACEN, 2008: artigo 3º) 

 

O BACEN determina que a estrutura de gerenciamento do risco operacional deve ter 

capacidade de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos (BACEN, 2008: 

artigo 5º). 

 

Um quadro geral de recomendações para a elaboração e desenvolvimento do modelo 

preventivo de gestão dos riscos operacionais, elaborado a partir das orientações dos autores e 

instituições pesquisadas nesta dissertação encontra-se no Apêndice 1.  

 

As orientações e diretrizes quanto aos riscos operacionais pesquisadas, assim como os 

aspectos teóricos econômicos citados nesta dissertação, comporão a estrutura da proposta do 

modelo de gestão dos riscos operacionais. 

2.3 Considerações sobre o Capítulo 

 

O desenvolvimento e realização de ações preventivas e o aperfeiçoamento dos processos 

corporativos permitirão reduzir a exposição das corporações aos riscos operacionais, o que 

por sua vez contribuirá na diminuição de perdas qualitativas e quantitativas, assim como para 

o correto dimensionamento da retenção de capital frente às incertezas que cercam os objetivos 

dos processos corporativos.  

 

Diante do contexto apresentado, fica evidenciada a necessidade de uma gestão preventiva dos 

riscos operacionais que, de fato, identifique, avalie e mitigue os riscos e contribua para evitar 

o comprometimento do capital para situações que não se tratam de incertezas.  

 



62 

 

Uma importante contribuição que pode ser derivada do modelo preventivo de gestão de riscos 

operacionais a ser apresentado, refere-se a formação de um arcabouço de informações 

relacionadas às atividades fins da corporação, a como estas são realizadas, controladas, assim 

como a relação frente os objetivos da empresa, o comportamento do mercado e a constante 

oportunidade de melhorias e inovações. Quanto ao processo de decisão, o arcabouço de 

informações constituído refletirá em segurança e confiabilidade na busca pelos objetivos da 

corporação.  

 

A correta identificação das incertezas envolvidas nos processos corporativos, somadas ao 

arcabouço de informações e ao resultado da avaliação dos riscos operacionais, constituirá uma 

base sólida para o emprego do mecanismo de retenção de capital, sem comprometer valores 

que poderiam ser destinados, como por exemplo, a investimentos. 

 

O descuido em não desenvolver uma gestão eficiente dos riscos operacionais expõe a 

fragilidade das estruturas organizacionais em postergar mudanças necessárias nos processos e 

estruturas corporativas, assim como camuflar ou esconder fraudes ou situações que podem 

comprometer até mesmo a solvência da corporação.  

 

O uso de modelagem estatística deve vir acompanhado de mecanismos e ferramentas 

necessários para evitar e minimizar a concretização dos riscos operacionais. Isso inclui 

procedimentos operacionais bem definidos, controles internos e a capacitação e qualificação 

dos profissionais que atuam nos processos corporativos e na avalição dos riscos operacionais. 

 

No próximo capítulo é apresentada uma proposta de modelo preventivo de gestão dos riscos 

operacionais, com foco em direcionar o desenvolvimento do processo de identificação e 

mitigação dos riscos operacionais e formação de um arcabouço de informações que auxilie no 

processo de tomada de decisão. A proposta ainda visa contribuir para o alcance da eficiência 

nos processos corporativos, garantindo maior segurança, condições de gerir os demais riscos 

corporativos e melhores condições de dimensionar os valores de retenção de capital frente o 

que de fato são classificados como incertezas relacionadas aos processos operacionais. 
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3. PROPOSTA DE MODELO PARA A GESTÃO PREVENTIVA DOS 

RISCOS OPERACIONAIS 
 

A proposta do modelo preventivo de gestão de riscos operacionais será feita por etapas que 

serão estruturadas nos conceitos e orientações apresentadas nesta dissertação. 

 

Cada elemento será isolado e desenvolvido de maneira lógica e com foco na prevenção dos 

riscos operacionais e na eficiência das atividades que compõem os processos corporativos 

expostos aos riscos, apresentando os desafios e vantagens na implantação e aplicação de cada 

procedimento relacionado a gestão dos riscos operacionais. 

 

Serão apresentados materiais de apoio e orientações pontuais para a identificação, avaliação, 

mensuração, mitigação e tratamento dos riscos operacionais. 

 

3.1. PLANEJAMENTO - PREMISSAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE 

GESTÃO  

 

O sucesso do modelo dependerá em primeira instância das condições para sua implantação. 

Essas condições incluem a necessidade de uma equipe treinada e capacitada para seus 

membros atuarem como gestores de riscos operacionais. Esses gestores, que estarão alocados, 

como por exemplo, em uma “Área de Riscos Operacionais”, atuarão em parceria com os 

funcionários de outras áreas, que atuam em outros processos corporativos, como por exemplo, 

a “Área de Tributos a Recolher”.  

 

A “Área de Risco Operacional” deverá possuir política, normas e procedimentos que 

descrevam as atividades e as responsabilidades, assim como as etapas de avalição dos riscos 

operacionais, no caso, etapa essa facilitada pela própria espinha dorsal que esta dissertação 

proporcionará. 

 

Para que os gestores de riscos operacionais atuem nos processos corporativos de outras áreas 

realizando um trabalho minucioso e de qualidade, se faz necessário ter autorização e respaldo 

do corpo diretivo e da alta administração da corporação quanto a alçadas de competência, 

inclusive com termos de confidencialidade, dada a possibilidade de em algumas 
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circunstâncias, os processos que envolvam atuação estratégica possa apresentar falhas e erros 

associados a fraudes e desvios de dinheiro. 

 

Quanto ao escopo de atuação versus a capacidade de avaliação da equipe de gestores de riscos 

operacionais, a alta administração, a diretoria executiva, os gestores de riscos operacionais e 

seu respectivo superior hierárquico, devem em conjunto avaliar custos e expectativas quanto a 

quantidade de processos corporativos que serão avaliados. Muito provavelmente em um 

primeiro momento, com uma equipe de gestores de riscos em formação e talvez até em 

número reduzido possam ser mais eficientes por avaliarem poucos processos com alta 

qualidade, do que uma grande quantidade de processos que, em pouco tempo, poderão 

resultar na concretização de riscos operacionais e comprovar a péssima avaliação de riscos 

realizada, dada a constatação de que o risco incorrido era passível de ser identificado e 

mitigado. 

 

A última etapa do modelo a respeito do monitoramento dos riscos avaliados refere-se a um 

contínuo processo de acompanhamento de indicadores que reflitam a mitigação e controles 

dos riscos operacionais. Mais a frente nesta dissertação, serão apresentados maiores detalhes a 

respeito dessa etapa, porém, sua menção sucinta nesse momento diz respeito a amenizar uma 

possível preocupação da alta administração em desejar uma alta quantidade de processos a 

serem avaliados em um curto período.  

 

Esse tipo de leitura compromete a avaliação dos riscos operacionais antes mesmo do seu 

início. De acordo com o raciocínio desenvolvido, um processo corporativo que seja avaliado 

com alta qualidade, começa automaticamente a refletir positivamente nas áreas intervenientes 

e seu contínuo monitoramento, faz com que cada processo avaliado seja agregado aos que já 

estão em monitoramento, ou seja, em um curto período, diversos processos estarão sendo 

monitorados simultaneamente, tranquilizando esse senso inicial de que apenas a quantidade 

reflete de fato a realização de atividade intelectual e motora.  

 

Muito provavelmente esse será um tema de discussão em qualquer empresa que adote o 

modelo de gestão de riscos operacionais. No entanto, espera-se que o raciocínio apresentado 

possa contribuir em amenizar possíveis conflitos iniciais, algo que naturalmente diminuirá a 

medida que novas reuniões para definição de escopos ocorram e se torne cada vez maior o 
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conhecimento e sua disseminação a respeito das atividades envolvidas no processo de 

avaliação. 

 

Quanto à quantidade de gestores de riscos que atuarão na avaliação dos riscos operacionais, 

cabe considerar a possibilidade de dois de gestores por processo, considerando os ganhos na 

troca de conhecimento, diferentes pontos de vista, divisão de tarefas, conferências e 

principalmente na possibilidade de ambos trabalharem com foco no detalhe, captando toda 

informação e detalhe relevante para o processo de avaliação. Um número maior ou menor de 

gestores por processo poderia resultar em desperdício de recursos ou sobrecarga de trabalho 

comprometendo a qualidade da avaliação. 

  

Uma vez que o escopo de atuação esteja definido, uma apresentação deve ser realizada ao 

corpo gerencial responsável pelos processos que estarão sendo avaliados segundo os 

procedimentos do modelo de gestão proposto nesta dissertação. Essa apresentação visa a 

disseminação da cultura de riscos e a conscientização dos profissionais que atuarão em 

parceria dos gestores de riscos operacionais. 

 

Imediatamente após a apresentação e conscientização dos profissionais envolvidos na 

avaliação de riscos operacionais, uma agenda deve ser discutida e planejada com as devidas 

datas onde serão necessárias reuniões relacionadas a procedimentos específicos do modelo de 

gestão. Nessas reuniões, os gestores de riscos operacionais farão uso de ferramental específico 

para o processo de avaliação. 

 

Um primeiro material de apoio será apresentado no tópico a seguir. A breve e sintetizada 

descrição das premissas necessárias para a implantação e início das atividades que compõe o 

modelo de gestão dos riscos operacionais, garantem o suporte necessário para que se 

alcancem os primeiros objetivos diretos do uso do modelo, a saber, a mitigação dos riscos 

operacionais e o ganho de eficiência na realização das atividades. 
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3.1.1. TIPOLOGIA DE RISCOS OPERACIONAIS  

 

A seguir é exposta uma relação dos tipos de riscos operacionais definidos especificamente 

para atender os objetivos desta dissertação. Cabe destacar que tal relação deve ser atualizada e 

adaptada de acordo com os riscos operacionais identificados nas avaliações que não constem 

na relação, assim como os riscos operacionais que necessitam ser adaptados quanto a sua 

discrição, visando retratar de maneira fiel as exposições identificadas em cada processo. 

Logo, essa tipologia de riscos operacionais não é estática, principalmente pelo fato de 

invenções, avanços tecnológicos e tecnologias ultrapassadas possibilitarem a configuração de 

novos riscos operacionais e a obsolescência de outros, exigindo adaptações, inclusões ou 

mesmo exclusões de determinados riscos operacionais.  

 

Os gestores de riscos operacionais deverão possuir como material de apoio essa relação de 

tipos de riscos para proceder com a avaliação dos riscos operacionais proposta no modelo. 

Para fins didáticos, essa relação de tipos de riscos será chamada de “Tipologia de Riscos 

Operacionais”. 

  

Nesse sentido, os procedimentos relacionados ao modelo de gestão permitem aos gestores de 

riscos operacionais o contínuo processo de atualização dos tipos de riscos, sempre a partir do 

princípio elementar que configura um risco operacional, a saber, erros e falhas ocasionados 

por pessoas, sistemas e processos.  

 

Na tipologia apresentada a seguir, alguns riscos operacionais foram classificados por 

categoria e subcategorias. Vale enfatizar que o fato de algumas categorias de riscos 

operacionais serem apresentadas sem subcategorias, não impede que modificações sejam 

realizadas conforme se identifiquem novos riscos operacionais e subcategorias após análises e 

avaliações de determinados processos corporativo, pelo contrário, torna-se essencial esse tipo 

de adaptação e contínua atualização. 

 

 Categoria “Riscos de Falhas no uso da Tecnologia”  

 

Descrição: Probabilidade de perdas qualitativas e quantitativas diante de falhas de recursos 

tecnológicos e de erros no uso dos mesmos, prejudicando a eficiência na realização das 

atividades e podendo inclusive ocasionar a descontinuidade de processos corporativos.  
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Exemplos: Interrupção do funcionamento de sistemas, erros na manipulação dos recursos 

tecnológicos, emprego desnecessário de recursos tecnológicos e incompatibilidade de 

sistemas.  

 

Algumas Possíveis Consequências: Incapacidade dos sistemas processarem e proverem 

informações em tempo real e com confiabilidade, perdas de informações, falta de 

comunicação, falta de transmissão de dados, baixa qualidade na realização de atividades, 

danos em equipamentos e sistemas, assim como o desperdício de investimentos no emprego 

de recursos tecnológicos em atividades que não necessitam dos mesmos, ocasionando 

inclusive o desperdício de recursos e tempo, como também, perdas qualitativas e quantitativas 

na atualização de sistemas e periféricos na hipótese de fusões e aquisições de empresas. 

 

Subcategorias: 

 Risco de Falhas e Erros nos Sistemas, Máquinas e Equipamentos; 

 Risco de Falhas pelo uso de Sistemas, Máquinas e Equipamentos Obsoletos; 

 Risco de Falhas no Uso Inadequado da Tecnologia; 

 Risco de Falhas na Manutenção de Sistemas, Máquinas e Equipamentos; 

 Risco de Falhas por Tecnologia mal empregada. 

 

 

 Categoria “Riscos de Falhas na Infraestrutura” 

 

Descrição: Probabilidade de perda quantitativa e qualitativa diante erros e falhas em 

proporcionar um ambiente de trabalho com os recursos necessários para o desenvolvimento 

das atividades, assim como em proporcionar um ambiente com segurança para os 

profissionais e para os ativos fixos tangíveis. 

 

Exemplo: Falta de equipamentos e máquinas, falta de matéria-prima, falta de recursos em 

geral para o desenvolvimento das atividades, falhas de segurança no acesso às instalações 

e/ou departamentos, falhas e erros nas instalações elétricas, falta de recursos no combate a 

focos de incêndio, falta de saídas de emergência e falhas na ergonomia do ambiente de 

trabalho. 
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Algumas Possíveis Consequências: Impossibilidade de realizar as atividades, perda de 

qualidade e competitividade, atrasos, furtos e roubos de ativos fixos tangíveis, processos 

trabalhistas e consequentemente indenizações por danos a pessoas. 

 

 Categoria “Riscos de Falhas e Erros de Pessoas” 

 

Descrição: Probabilidade de perda em função de falhas e erros, intencionais ou não, 

cometidos por pessoas quando da realização das suas atividades profissionais, inclusive 

quanto à inobservância ou descumprimento intencional de normas e instruções internas ou 

ainda diante de erros e falhas na elaboração e transmissão das informações necessárias para a 

realização das atividades que compõem os processos corporativos. 

 

Exemplos: Erros na realização de atividades por não observar, intencionalmente ou não, os 

procedimentos operacionais, normativos e políticas, assim como a desconsideração de dados 

na elaboração de relatórios, manipulação indevida de informações, não envio de dados para a 

continuidade de processos corporativos, atrasos na elaboração de relatório e/ou no envio de 

dados para áreas intervenientes ao processo, parametrização de dados de forma incorreta em 

sistemas, erros associados à falta de segregação de funções, a um volume de serviço 

incompatível com a quantidade de funcionários, erros em geral decorrentes de equívocos, 

omissões, distrações e negligência, oriundas ou não de falta de qualificação, capacidade, 

habilidade de funcionários e terceiros. 

 

Algumas Possíveis Consequências: adulteração de controles, desvio/subtração de valores, 

aceitação de “incentivos” para realização de negócios, falta de qualidade em produtos, 

serviços e atividades em geral, perdas e atrasos na linha de produção, em processos 

administrativos, em atividades relacionadas a serviços e comércio, perdas financeiras, 

retrabalhos, erros de análises, sanções de fiscalização por descumprimento regulamentar, 

perda de competividade, indução ao erro no processo de decisão ou escolha e processos 

judiciais. 

 

Subcategorias: 

 Risco de Erro e Falha Não Intencional; 

 Risco de Erro e Falha Intencional; 
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 Risco de Erro e Falha por Falta de Qualificação; 

 Risco de Fraude Interna e/ou Externa; 

 Riscos de Erro e Falha por Não Conformidade Interna e/ou Externa; 

 Risco de Erro e Falha na Presteza e Confiabilidade de Informações. 

 

 

 Categoria “Riscos de Falhas no Desenho dos Processos Corporativos” 

 

Descrição: Probabilidade de perda ocasionada por erros ou falhas no desenho dos processos 

corporativos evidenciada pela realização de atividades desnecessárias ou mesmo pela falta de 

atividades e/ou controles que resultem em eficiência e segurança aos processos corporativos.  

 

Exemplos: excesso de funcionários previsto na política da área para realizar uma mesma 

atividade, impressão de documentos desnecessariamente, atualização de relatórios ou dados já 

atualizados por outras áreas, falta de travas sistêmicas, falta de acesso a sistemas por senha, 

falta de limites de alçadas. 

 

Algumas Possíveis Consequências: demora na finalização das atividades, ineficiência, custos 

desnecessários com funcionários em excesso ou com atividades duplicadas, facilitação à 

prática de fraudes, assim como produtos e serviços de baixa qualidade. 

 

 

 Categoria “Riscos de Falhas no Desenvolvimento de Normativos e Políticas” 

 

Descrição: Probabilidade de perda decorrente da inexistência de procedimentos operacionais, 

normativos da área e políticas, expondo as atividades a erros e falhas por falta de orientação e 

consentimento em relação às diretrizes da corporação.  

 

Exemplos: Erros e falhas no uso de determinados sistemas pela inexistência de procedimentos 

operacionais. Atrasos e atividades deficitárias pela falta de normativos, assim como conflitos 

de interesse entre áreas por falta de políticas. 
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Algumas Possíveis Consequências: Descontinuidade das atividades comprometendo os 

objetivos dos processos corporativos, acarretando perdas financeiras, retrabalhos e expondo 

os processos a prática de fraudes. 

 

 Categoria “Riscos de Falhas Contratuais” 

 

Descrição: Probabilidade de perdas associadas a contratos omissos, mal redigidos ou sem o 

devido amparo legal expondo a corporação a questionamentos judiciais e limitando as ações 

reativas diante de descumprimento contratual da contraparte. 

 

Exemplos e Possíveis Consequências: Contratos impeditivos de reconhecimento perante as 

leis do país, impactando diretamente em objetivos estratégicos. Dependendo do segmento da 

economia, impedindo inclusive a comercialização de produtos ou a disponibilidade de 

serviços resultantes de cláusulas dúbias ou garantias inócuas ao consumidor ou ainda, em 

relação a terceiros, eliminando qualquer tentativa de ressarcimento diante de falhas no 

provimento ou na qualidade dos serviços acordados contratualmente por responsabilidades 

contratuais de terceiro redigidos de forma pouco objetivas.  

 

De modo geral, cabe ainda destacar que a concretização do risco operacional, pode apresentar 

como uma possível consequência generalizada, o conflito de interesse entre funcionários e 

seus respectivos superiores hierárquicos, fato esse que será amenizado à medida que os riscos 

forem mitigados e controlados, o que por sua vez também contribuirá para evitar situações 

onde a imagem da corporação seja prejudicada perante os próprios funcionários e terceiros, 

assim como para a sociedade, amenizando o risco de imagem. 

 

Também é digno de nota que a combinação da concretização de alguns riscos operacionais 

pode criar condições para inserir dinheiro proveniente de práticas ilícitas na economia, como 

de tráfico de drogas e contrabando de mercadorias, caracterizando a prática de ‘lavagem de 

dinheiro’. Nesse sentido os procedimentos relacionados à prevenção dos riscos operacionais 

contribuirão para a identificação de práticas ilícitas ao mesmo tempo em que fortalecerá os 

processos corporativos para que essa prática não venha a ocorrer. 

 

Diante das premissas expostas para a implantação do modelo e da relação de riscos 

operacionais como ferramenta inicial para o início do processo de avaliação de riscos 
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operacionais, é apresentada a seguir a estrutura geral do modelo de gestão dos riscos 

operacionais, para posterior explanação sobre cada etapa. 

 

3.2 Estrutura do Modelo de Gestão dos riscos operacionais 

 

Cada etapa de análise, identificação, avaliação e mitigação dos riscos operacionais que 

estruturam o modelo de gestão, serão realizadas com base na relação de riscos operacionais 

mencionada no tópico anterior. Essa relação é chamada nesta dissertação por ‘Tipologia dos 

Riscos Operacionais’. 

 

A estrutura que contempla os procedimentos de cada etapa do modelo de gestão será 

disponibilizada em formato de planilha eletrônica. À medida que as etapas do modelo forem 

formuladas e apresentadas, essas serão acrescentadas como exemplo no Apêndice 2.  

 

3.2.1. Etapa 1: Pré-análise  

 

O objetivo da pré-análise é capacitar os gestores de riscos operacionais para atuar na 

avaliação das atividades que compõem o processo definido em escopo. Os gestores de riscos 

responsáveis pela avaliação de riscos devem como primeira e fundamental ação, adquirir todo 

conhecimento possível e organizar de modo acessível todas as informações disponíveis a 

respeitos dos objetivos, atividades, insumos e produtos relacionados diretamente com o 

processo que será avaliado. O tempo que será investido para assimilar o conhecimento, 

processar e disponibilizar as informações por meio de relatórios e análises deverá ser definido 

de acordo com o prazo final de entrega dos resultados de avaliação e levando em consideração 

a complexidade do processo em estudo. 

 

Em algumas situações, talvez seja necessário cursos e especializações para que o processo de 

avaliação de riscos operacionais possa ser realizado. Compreender as atividades e objetivos 

envolvidos é fundamental para que os gestores de riscos tenham eficiência no processo de 

avaliação. 

 

Nesse contexto, entender o que, como, quando, para quem e quais circunstâncias envolvem a 

realização das atividades do processo impactarão diretamente na qualidade da avaliação dos 
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riscos operacionais. A observação do mercado quanto a inovações e comportamentos é 

necessária, assim como a leitura de artigos ligados ao tema publicados recentemente.   

 

Outro importante procedimento nessa etapa, diz respeito às informações que estão disponíveis 

na própria corporação a respeito do processo que está sendo avaliado, como por exemplo: 

 Normas; 

 Políticas; 

 Procedimentos Operacionais; 

 Regulamentações (Resoluções/Circulares); 

 Apontamentos de Auditoria e Fiscalização; 

 Fluxos de atividades e similares;  

 Relatórios de produtividade e planejamento estratégico. 

 

Informações a respeito dos empregados ou funcionários que atuam no processo em avaliação, 

como por exemplo, formação, tempo na atividade exercida, tempo que trabalha na empresa, 

cursos de aperfeiçoamento e registros de atos indisciplinares devem ser coletadas e analisadas 

frente os riscos operacionais constantes da Tipologia dos Riscos Operacionais. 

 

Quanto a essa análise frente os riscos operacionais, todo o conhecimento e informações 

adquiridos a respeito do processo em avaliação nesta etapa do modelo devem ser confrontados 

com cada risco operacional na hipótese de identificar exposições e incertezas relacionadas aos 

riscos. Esses cenários hipotéticos de análises devem ter por base a Tipologia dos Riscos 

Operacionais. No momento desta análise, a possibilidade de identificar novos riscos 

operacionais ou mesmo adaptar os riscos constantes do material em relação à realidade 

observada torna-se factível e relevante. 

  

O resultado dessa etapa será a identificação das exposições aos riscos operacionais e 

incertezas correlacionadas com as atividades em análise. Essas informações deverão ser 

registradas em planilha eletrônica, conforme o exemplo demonstrado no Quadro 2. 
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Legenda: 

Itens A, B, C, D e E – Identificação e codificação do macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e 

descrição da atividade em avaliação; 

Item F – Menção do Riscos Operacional identificado durante etapa da pré-análise; 

Item G – Descritivo da exposição do risco operacional; 

Item H – Descritivo das Incertezas relacionadas ao risco operacional; 

Item I – Menção das evidências que direcionaram a identificação da exposição ao risco operacional. 

 

Quadro 2. Resultados da Etapa 1 – Pré-Análise (Fonte: Autor). 

 

Cada exposição e incerteza relatada nessa etapa devem ser evidenciadas pelo preenchimento 

dos itens H e I, informando a fonte onde originou a identificação da exposição ao risco 

operacional e a possibilidade de incerteza na atividade em relação ao risco. 

 

Essa etapa do modelo de gestão dos riscos operacionais capacita os gestores de riscos quanto 

à identificação e avaliação dos demais riscos operacionais que ocorrem nas próximas etapas, 

fornecendo inclusive material de apoio de alta qualidade que passa a compor o arcabouço de 

informações sobre as atividades realizadas no processo em avaliação. 

 

Todas as informações, análises, relatórios e evidências coletadas durante a realização da 

Etapa1, devem ser armazenados em diretório específico, de fácil identificação e acesso para 

consulta durante todo o processo de avaliação dos riscos operacionais e a qualquer momento 
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após a conclusão dos trabalhos. O material produzido e coletado torna-se inclusive relevante 

para fins de auditoria do modelo de gestão dos riscos operacionais. 

 

3.2.2. Etapa 2: Mapeamento, Documentação e Fluxogramação 

 

De acordo com as datas previamente agendadas para as reuniões entre os gestores de riscos 

operacionais e os profissionais que atuam diretamente nas atividades diárias do processo 

corporativo em avaliação, é dado início ao mapeamento detalhado das atividades e ações que 

compõem o processo. 

 

O objetivo dessa etapa é entender e descrever de forma detalhada todas as ações realizadas no 

processo, dando a cada atividade uma sequência numérica que será utilizada na elaboração do 

fluxograma que apresentará todas as atividades mapeadas, porém com um descritivo sucinto e 

objetivo.  

 

Dependendo do segmento de atividade da empresa ou instituição, serão necessários vários 

encontros, inclusive alguns desses encontros observando a realização prática das atividades, 

no momento em que são realizadas, garantindo um resultado de qualidade quanto ao 

entendimento do processo e respondendo questões relacionadas a como, quando, porque, para 

que e assim por diante. 

 

Após o entendimento e mapeamento das atividades, os gestores de riscos, copilarão um 

documento específico sobre todos os procedimentos operacionais mapeados, sendo esse 

documento, para fins didáticos desta dissertação, chamado de “Detalhamento das Atividades”. 

Em algumas empresas ou corporações, existem áreas, departamentos ou gerências que podem 

possuir algum tipo de documento nesse sentido, no entanto, o fato da existência desse tipo de 

documento servirá apenas de apoio aos gestores de riscos para o mapeamento das atividades, 

permanecendo a necessidade do desenvolvimento da etapa de “Detalhamento das Atividades”, 

atendendo a necessidade do modelo de gestão. 

 

Vale ressaltar que tomar conhecimento a respeito da existência desse tipo de documentação 

faz parte das responsabilidades atribuídas a Etapa 1 do modelo.  

 



75 

 

O “Detalhamento das Atividades” poderá ser realizado a partir do uso de um editor de texto 

que deverá conter as seguintes informações: 

 

1) Título; 

2) Data de elaboração; 

3) Autores e participantes; 

4) Nome da diretoria em avaliação; 

5) Nome do macroprocesso, processo e subprocesso; 

6) Título das atividades; 

7) Descritivos das atividades contendo: 

i) Descritivo dos insumos necessários para o início das atividades, com origem, 

formato e meio utilizado para receber o insumo; 

ii) Nomes das áreas intervenientes quanto aos insumos e respectivos contatos; 

iii) Descritivo da realização da atividade (passo-a-passo) incluindo a descrição de 

recursos utilizados na realização das atividades, como por exemplo, softwares, 

hardwares, equipamentos de proteção, máquinas etc, assim como a menção de 

etapas condicionais e o descritivo de das atividades em cada configuração; 

iv) Descritivo dos resultados obtidos a partir da realização de cada atividade quanto a 

sua forma, conteúdo, armazenamento e disponibilidade de acesso; 

v) Nomes das áreas intervenientes que aguardam os resultados e respectivos contatos; 

vi) Descrito do meio utilizado para entregar, enviar ou despachar o resultado obtido a 

partir da realização das atividades; 

vii)  Descritivo dos controles mitigadores de riscos operacionais associados a cada 

atividade, identificados e testados quanto a sua eficiência. 

 

Cabe destacar que diante da diversidade de processos em uma mesma empresa ou mesmo 

tratando-se de empresas e corporações de diferentes seguimentos, as informações que deverão 

constar no “Detalhamento das Atividades” devem retratar fielmente as atividades de cada 

processo, logo, os gestores de riscos operacionais devem se atentar ao cenário real em que as 

atividades são realizadas e adequar os itens mencionados acima de acordo com as 

terminologias e características específicas de cada atividade, inclusive incluindo ou excluindo 

itens se necessário for. 
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O ponto a enfatizar relacionado aos itens mencionados diz respeito à conscientização dos 

gestores de riscos da responsabilidade em se atentarem a necessidade de se aprofundarem em 

detalhar as atividades, visando à qualidade e o conteúdo que os mapeamentos devem 

apresentar. Tomar conhecimento desses itens, mesmo antes de iniciar o mapeamento, servirá 

como direcionador do que deve ser abordado durante as reuniões, o que por sua vez facilitará 

a posterior elaboração do “Detalhamento das Atividades”. 

 

Quanto ao item ‘vii’, o termo “controles” refere-se a todos os procedimentos realizados com o 

objetivo de garantir a segurança e eficiência da atividade e que são identificados e testados 

durante a etapa de mapeamento do processo. Esses controles devem ser mencionados e 

descritos mesmo que o seu objetivo não seja alcançado, como por exemplo, algum tipo de 

check-list, procedimento de segregação de função ou equipamento de segurança que na 

prática não é utilizado. Todos os controles identificados devem ser catalogados e ter 

evidências da sua existência e eficiência, caso essa se configure. As evidências serão obtidas 

pelo acompanhamento da realização dos controles, os quais devem ser descritos e ter a 

evidência material, quando cabível, armazenados em diretório específico, garantindo o acesso 

tempestivo e a comprovação da sua eficiência ou ineficiência quanto a mitigar os riscos 

operacionais. 

 

Com o “Detalhamento das Atividades” finalizado, os gestores de riscos darão início a 

fluxogramação das atividades mapeadas. Novamente, cabe lembrar que o fato de em algumas 

empresas ou instituições existirem departamentos ou áreas próprias de fluxogramação de 

processos, servirão apenas de apoio, pois a fluxogramação proposta nessa etapa do modelo, 

consiste em um nível de detalhamento específico para atender as expectativas e proporcionar 

os resultados esperados do modelo de gestão dos riscos operacionais. 

 

A fluxogramação poderá ser feita por meio de softwares desenvolvidos para esse fim, com o 

objetivo de ganhar agilidade e qualidade nos fluxos. A seguir é apresentado o Quadro 3 - 

“Padronização de Formas” que servirá como material de apoio na fluxogramação prevista 

nesta etapa do modelo e, para fins de melhor visualização, está disponibilizado também no 

Apêndice 2.  
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Quadro 3. Padronização de Formas para Fluxogramação (Fonte: Autor). 

 

Após a finalização da fluxogramação do processo mapeado, tanto o “Detalhamento das 

Atividades” como o fluxo do processo deverão ser validados em conjunto com os 

profissionais que atuaram em conjunto com os gestores de riscos durante o mapeamento das 

atividades. 

 

Especificamente quanto à fluxogramação, cada atividade do processo será representada pela 

forma a seguir, onde uma breve descrição da atividade deverá ser realizada, informando na 

parte superior o cargo do responsável pela atividade e na parte inferior do lado esquerdo a 

quantidade de controles e riscos operacionais identificados até essa etapa do modelo, como 

por exemplo, C03, para três controles e, R01 para um único risco operacional identificado 

quando da realização da etapa 1. 

 

Ambas as quantidades de riscos e controles por atividade informadas nas siglas R00 e C00, 

poderão ser alteradas após o resultado das demais etapas do modelo de gestão. Na parte 

inferior do lado direito da forma que representa a atividade, será indicado o número 

sequencial a que se refere à atividade e qual a condição da atividade quanto à exposição aos 

riscos operacionais e quantidade de controles mitigadores de riscos. Assim, o quadrante 
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poderá ser colorido por verde, vermelho e amarelo, indicando respectivamente, se tratar de 

uma atividade com risco e controle, uma atividade apenas com risco e por fim uma atividade 

apenas com controle. No caso da atividade não possuir riscos operacionais, automaticamente 

não possuirá controles mitigadores e o quadrante inferior do lado direito indicará apenas a 

sequência numérica da atividade, conforme no exemplo a seguir ilustrado no Quadro 4. 

 

                                                                              

Quadro 4. Exemplo de Fluxo de Atividade (Fonte: Autor). 

 

 

Cada fluxogramação finalizada deve ser gravada em arquivo com o nome do processo e 

atividade em questão, como por exemplo, “Fluxo 001 – Processo: Tributos Federais / 

Atividade: Recolhimento de IOF”. Os fluxos devem ser armazenados em local de fácil acesso 

a consulta. 

 

O Quadro 5 apresenta um exemplo de fluxogramação em processo de construção. 

Similarmente, uma melhor visualização poderá ser obtida a partir do conteúdo constante do 

Apêndice 3.  

 

 

 

         Analista Sênior 

 

 

Verificar se todos os 

monitores estão desligados 

ao final do expediente 

 
 

R 00 

C 00                                      09 
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Quadro 5. Exemplo de Fluxogramação em Construção (Fonte: Autor). 

  

A partir da conscientização e entendimento do conteúdo do “Detalhamento das Atividades” e 

dos “Fluxos”, os gestores de riscos e principalmente os profissionais que atuam diretamente 

no processo em avaliação, terão condições e oportunidades de efetuar melhorias e trazer 

inovações para seus processos. Outro benefício resultante desta etapa, diz respeito a 

conscientização dos superiores hierárquicos dos esforços necessários, tempo e dificuldades na 

realização de cada atividade sob responsabilidade de seus subordinados. Essa conscientização 

contribuirá diretamente na atenuação do problema do principal-agente.  

 

Quanto à formação do arcabouço de informações que servirá de apoio no processo de tomada 

de decisões relacionado aos respectivos processos sob avaliação e, consequentemente, nas 

medidas relacionadas às incertezas, as informações e o conhecimento obtido durante e após o 

término dessa etapa contribuirão de forma relevante. 

 

 



80 

 

3.2.3. Etapa 3: Identificação dos Riscos Operacionais, Incertezas, Perdas e 

Avaliação dos Riscos Operacionais Puros e com Controles. 

 

Nessa etapa, os documentos “Tipologia dos Riscos Operacionais”, “Detalhamento das 

Atividades” e respectivo fluxograma, assim como material resultante da Etapa 1 do modelo, 

devem ser utilizados por cada  gestor de riscos, como apoio no direcionamento em identificar 

os riscos operacionais, incertezas, perdas e o risco puro associados a cada atividade 

previamente mapeada na etapa anterior. 

 

Além dos procedimentos dessa etapa proporcionarem que cada atividade mapeada seja 

submetida à análise específica quanto a identificação e exposição de todos os riscos 

operacionais citados na “Tipologia dos Riscos Operacionais”, permite também associar os 

riscos operacionais e incertezas identificados na “Etapa 1 – Pré-Análise” às respectivas 

atividades em que se configuram.  

 

O procedimento padrão dos gestores de riscos operacionais nessa etapa é o de entender 

plenamente o que está envolvido em cada risco operacional descrito na “Tipologia dos Riscos 

Operacionais”, quanto a falhas e erros relacionados a pessoas, sistemas e processos e 

confrontar esse entendimento com a descrição de cada atividade encontrada, tanto no fluxo 

quanto no “Detalhamento das Atividades”, com o objetivo de analisar se há exposição a 

alguns ou mesmo todos os riscos operacionais mencionados na “Tipologia dos Riscos 

Operacionais” para cada atividade do processo mapeado. Essa análise permitirá inclusive a 

identificação de novos riscos operacionais e incertezas, o que por ventura se confirmar, 

exigirá do gestor de riscos operacionais a atualização da “Tipologia dos Riscos Operacionais” 

quanto aos novos riscos e a menção das incertezas e riscos no resultado da análise que deverá 

constar também em planilha eletrônica ilustrada no decorrer deste capítulo. 

 

Diante do resultado positivo da análise em afirmar que certa atividade está exposta a 

determinado risco operacional, o mesmo dever receber uma indicação de sequência 

alfanumérica para utilização em etapa posterior do modelo. Essa indicação deve ser 

mencionada na planilha eletrônica. Além da menção do risco operacional identificado na 

atividade e respectivo código, os gestores de riscos devem descrever como a atividade em 

análise está exposta ao risco operacional no campo “Exposição”, inclusive informando o que 

poderá ocasionar a concretização do risco. No campo “Incertezas”, descrevê-las de acordo 
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com a atividade em análise. Ainda quanto à análise, os gestores de riscos devem verificar se 

na hipótese de concretização do risco operacional haverá perdas qualitativas ou quantitativas. 

A constatação do histórico de perdas deverá ocorrer durante a próxima reunião com os 

profissionais responsáveis pelas atividades do processo em avaliação, que será chamada de 

“reunião de validação”. Maiores detalhes sobre o propósito desta reunião serão esclarecidos a 

frente nesta dissertação. 

 

Quanto às perdas identificadas, estas devem ser classificadas e descritas, informando se houve 

concretização ou se apenas tratam-se de expectativas de perdas. No caso de concretização de 

perda, qualitativa ou quantitativa, os gestores de riscos devem descrever as evidências e 

arquivá-las em diretório específico de fácil acesso para consulta.  

 

Após a identificação e descrição dos riscos operacionais, incertezas e perdas, os gestores de 

riscos devem avaliar o impacto da concretização do risco operacional na atividade e 

consequentemente os reflexos para o processo como um todo, desconsiderando qualquer tipo 

de procedimento ou controle que possa preventivamente evitar a concretização do risco. Essa 

análise receberá o nome de “Impacto do Risco Puro”. O objetivo dessa análise é ter uma real 

dimensão da importância do risco operacional identificado, quanto ao mesmo comprometer a 

eficiência da atividade e até do processo a que esta atividade faz parte, caso o risco 

operacional se concretize. 

 

Para fins de esclarecimento, a avaliação do impacto do risco puro deve considerar o quanto o 

comprometimento da continuidade da realização da atividade impede o alcance do objetivo do 

processo em função da concretização do risco operacional.  Os gestores de riscos operacionais 

deverão utilizar como parâmetros para classificação do impacto do risco puro, os critérios 

apresentados no Quadro 6. 

 

Critérios de Avaliação – Riscos Puros 

Classificação Descrição 

1 Perda muito baixa 

2 Perda baixa 

3 Perda média 

4 Perda alta 

5 Perda muito alta 
Quadro 6. Critérios de Avaliação. (Fonte: Autor). 
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Após a conclusão da avaliação do impacto do risco puro, uma nova reunião é necessária com 

os profissionais responsáveis pela realização das atividades, a “reunião de validação”. O 

objetivo é apresentar os riscos operacionais e incertezas identificados e possíveis ajustes 

quanto à análise do impacto do risco puro na atividade, coletando inclusive e necessariamente 

as informações quanto à frequência com que os riscos operacionais identificados ocorreram 

nos últimos 12 meses. As informações relacionadas às perdas qualitativas e quantitativas, 

conforme destacado em parágrafo anterior, também devem ser coletadas e discutidas nessa 

reunião.  

 

A seguir é apresentado no Quadro 7 os parâmetros para classificar a frequência dos riscos 

operacionais.  

 

 

 

 

 

   
           

 

Ainda quanto aos temas que devem ser abordados na “reunião de validação”, acrescenta-se a 

apresentação dos resultados das análises dos controles quanto à capacidade efetiva de mitigar 

os riscos operacionais, considerando: 

 

1. A necessidade de aperfeiçoamento dos controles existentes e identificados na etapa 2 

do modelo; 

2. A necessidade de novos controles diante dos novos riscos operacionais identificados no 

decorrer das análises realizadas na Etapa 3; 

3. A eliminação de controles desnecessários. 

 

A seguir é apresentado no Quadro 8 com os parâmetros que os gestores de riscos deverão 

utilizar para definir as ações referente a mitigação dos riscos operacionais. 

 

 

 

Critérios de Classificação de Frequência 

Classificação Descrição 

1. Raríssimo  Nunca ocorreu 

2. Raro  Uma vez por ano 

3. Eventual  Uma vez por semestre 

4. Frequente  Uma vez por mês 

5. Muito Frequente  Mais de uma vez por mês 

Quadro 7. Critérios de Classificação de Frequência. (Fonte: Autor). 
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Critérios de Classificação dos Controles 

Classificação  Ação 

Ineficaz  Recomendar ajustes para atingir objetivo do controle. 

Inexistente  O controle deverá ser desenvolvido para mitigar o risco identificado. 

Irrelevante  O controle deverá ser extinto. 

Eficaz  Controle adequado, sem necessidade de ação. 

Quadro 8. Critérios de Classificação dos Controles. (Fonte: Autor). 

 

Todos os controles devem ter sua descrição detalhada e exposta nos resultados das análises, 

inclusive os controles existentes e que foram identificados na Etapa 2 do modelo. Os controles 

mitigadores de riscos possuem a função de prevenir a ocorrência de falhas e erros em 

sistemas, processos e cometidos por pessoas, diminuindo a frequência de ocorrência dos 

riscos operacionais ou mesmo eliminando sua ocorrência, de modo a anular o impacto do 

risco operacional uma vez que esse não se concretizará. 

 

No processo de formulação dos controles é fundamental que os gestores de riscos verifiquem 

constantemente a exposição ao risco operacional que a atividade incorre, para que a 

formulação do controle auxilie na solução do problema operacional identificado na atividade, 

de modo a reduzir a probabilidade do erro e falha apontada pela definição do risco ou mesmo 

eliminada. Para ilustrar, na hipótese de determinada atividade exigir que o profissional tenha 

conhecimento específico para programar uma máquina injetora de plástico e, durante as 

etapas de aplicação do modelo de avaliação dos riscos operacionais ficar constatado a 

exposição ao risco de erro e falha por falta de procedimentos operacionais, a recomendação 

do controle será exatamente a elaboração e distribuição dos procedimentos operacionais, 

seguido de treinamento dos responsáveis pela atividade, considerando inclusive treinamentos 

práticos e teóricos de reciclagem, garantindo assim a redução da probabilidade de erros e 

falhas oriundos especificamente do risco mencionado. 

 

Outro importante detalhe é que diante de uma atividade classificada como eventual e com 

exposição a um determinado risco operacional qualquer, classificada ainda com impacto de 

perda muito alta, sem nenhum tipo de controle que possa amenizar a frequência do risco, 

resultará em uma avaliação final preocupante que somente após o desenvolvimento e 
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aplicação do controle proposto pelos gestores de riscos refletirá em mitigação do risco tendo 

sua classificação alterada. Enquanto o controle proposto não funcionar, o risco operacional 

permanecerá em alerta e sob monitoramento, tornando-se de conhecimento de todos os 

envolvidos no processo, desde a alta administração até o profissional que atua diretamente na 

atividade, de modo a disseminar a necessidade de atuarem ativamente no combate e 

prevenção aos riscos operacionais. As questões quanto à frequência versus impacto e 

monitoramento do risco serão melhores comentadas na etapa seguinte do modelo.  

 

Cabe ressaltar que diante da extensa pauta a ser discutida na “reunião de validação”, torna-se 

prudente adequar a agenda dos gestores de riscos e profissionais que atuam nas atividades do 

processo em avaliação para a realização de três encontros, com a possiblidade de aumentar a 

quantidade de reuniões ou mesmo cancelar a medida que os objetivos forem alcançados. 

 

O Quadro 9 apresentado a seguir ilustra um exemplo dos resultados com base nas análises e 

informações trabalhadas durante essa etapa do modelo. Uma melhor visualização poderá ser 

obtida a partir do conteúdo constante do Apêndice 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 9. Resultados da Etapa 3 do Modelo de Gestão. (Fonte: Autor). 
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3.2.4 - Etapa 4: Matriz de Riscos Operacionais e Indicadores de Riscos para 

Monitoramento 

 

Os resultados obtidos a partir das análises e procedimentos realizados na Etapa 3 do modelo 

de gestão são agora expressos na matriz de riscos operacionais de forma simplificada, direta e 

sintetizada em um único indicador formado pela relação entre as variáveis risco puro e 

frequência. O objetivo da matriz de riscos é proporcionar aos profissionais que atuam no 

processo avaliado, a possibilidade de identificar por meio de uma leitura rápida da matriz a 

situação generalizada das atividades envolvidas no processo quanto às exposições aos riscos 

operacionais. 

 

Essa leitura permite saber qual o risco operacional que merece atenção especial devido ao 

impacto e probabilidade indicar comprometimento do alcance do objetivo do processo ou 

mesmo do objetivo da corporação.  

 

Vale ressaltar que os riscos operacionais que em determinada data são apresentados na matriz 

com impacto de perda baixa e frequência rara, podem na semana seguinte, apresentar um 

impacto com perda alta e uma maior frequência, justificando a necessidade de acompanhar 

mesmo os riscos operacionais de menor relevância. O fato das atividades de qualquer 

processo corporativo estar inseridas em uma realidade de constante mudança, o que por sua 

vez afeta diretamente os riscos operacionais, faz do monitoramento um procedimento 

essencial na eficiência da gestão dos riscos operacionais.  

 

Ainda quanto ao acompanhamento dos riscos operacionais apontados na matriz de riscos, uma 

periodicidade de leitura deve ser definida levando em consideração a relevância de cada risco 

em relação ao comprometimento dos objetivos de cada atividade existente em cada processo. 

 

Conforme mencionado anteriormente, uma sequência alfanumérica é atribuída a cada risco 

operacional, onde o uso da letra remete a atividade analisada e o número ao risco identificado 

e avaliado na atividade. Assim, um mesmo processo corporativo em avaliação pode 

apresentar atividades representadas pelas letras A, B, C, D, E e F com respectivamente as 

seguintes quantidades de riscos operacionais identificados pelo números 12, 8, 5, 10, 2 e 4. 

Nesse caso a Matriz de Riscos apresentaria os indicadores correspondentes aos riscos 
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operacionais entre A1 e F4, abrangendo um total de 41 riscos distribuídos em 6 atividades 

pertencentes a um único processo. 

 

A seguir é apresentado o Quadro 10 onde é possível observar um exemplo da indicação do 

último risco operacional avaliado em cada atividade dentro de um mesmo processo 

corporativo, conforme o raciocínio desenvolvido no parágrafo anterior. 

  

 

 
Legenda: Classificação dos Riscos 

 

Quadro 10. Exemplo da Matriz de Risco Operacional. (Fonte: Autor). 
 

Retomando a questão do monitoramento dos riscos operacionais. Os gestores de riscos 

necessitarão de meios para acompanhar e analisar os cenários onde se configuram os riscos, 

com o intuito de verificar alterações de impacto e frequência dos mesmos em relação as 

atividades e que por fim possam ser retratadas na matriz. Um desses meios é por acompanhar 
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a realização dos planos de ações relacionados à elaboração e construção dos controles 

mitigadores de riscos propostos pelos gestores de riscos. Em muitas corporações há áreas 

responsáveis por acompanhar e cobrar evidências de que o plano de ação foi concluído e 

testado quanto a sua eficiência. No entanto, cabe aos gestores de riscos e seus superiores 

hierárquicos se certificarem da realização dessas ações e caso estas não sejam realizadas por 

outros colaboradores, incluí-las como responsabilidades dos gestores de riscos, dado a 

relevância para a gestão eficiente e preventiva dos riscos operacionais. 

 

Outro importante ponto a ressaltar quanto ao monitoramento, diz respeito aos riscos de baixo 

impacto e baixa frequência. Trata-se de riscos operacionais que podem em um curto espaço de 

tempo se caracterizar como riscos passíveis de graves consequências diante da alta incidência 

de mudanças nas mais diversas áreas da ciência e, não monitorá-los comprometeria o foco 

preventivo e a eficiência do modelo. 

 

A elaboração de indicadores a respeito dos riscos operacionais avaliados, não apenas dos 

considerados irrelevantes, mas inclusive para os riscos os quais foram recomendados planos 

de ações quanto à elaboração de controles, resulta em maior qualidade e credibilidade quanto 

à eficiência dos procedimentos do modelo em atuar preventivamente por monitorar os riscos 

operacionais. 

 

Esses indicadores de monitoramento devem ser elaborados com foco em encontrar altas 

correlações positivas entre os riscos operacionais e variáveis específicas e particulares 

envolvidas em cada atividade exposta a tais riscos.  

 

Algumas variáveis podem retratar diretamente o comportamento do risco operacional, como 

por exemplo, o acompanhamento mensal dos valores de indenização de veículos sinistrados 

versus a quantidade de sinistros em relação ao “risco de fraude”. Um aumento abrupto dos 

valores de indenização sem alterar substancialmente a quantidade de veículos sinistrados 

indicaria uma mudança de cenário que poderia afetar diretamente os resultados de avaliação 

do risco de fraude para a atividade de indenizar os veículos sinistrados.  

 

Nesse cenário, diante do acompanhamento desse indicador de monitoramento, uma análise 

pontual por parte dos gestores de riscos poderia revelar uma alteração de impacto diante de 

mudanças das condições onde o risco se configura, como por exemplo, a possibilidade de 
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desvio de dinheiro para contas correntes “fantasmas” dado uma falha no sistema que liberou o 

acesso ao cadastramento de contas correntes. A atividade de indenizar os veículos sinistrados 

que, no período de avaliação dos riscos foi classificada como irrelevante quanto a prática de 

fraude, agora apresenta condições da prática por falhas nos sistemas, caracterizando um “risco 

de tecnologia”, como também expondo a atividade a prática de fraude, caracterizando um 

“risco de fraude”. 

 

O acompanhamento do indicador de monitoramento de riscos permitiu identificar dados que 

não condiziam com o resultado da avalição inicial de riscos daquela atividade em questão, 

levando os gestores a realizarem análises específicas que expuseram a real situação da 

atividade. 

 

Esse exemplo enfatiza a importância de monitorar os riscos operacionais, mesmo os 

considerados irrelevantes, e demonstra como um indicador de monitoramento pode auxiliar de 

modo preventivo e reativo em evitar que a concretização dos riscos ganhem proporções 

desastrosas para o processo, a área e mesmo a corporação.  

 

Em algumas situações, uma única variável pode servir como indicador de monitoramento de 

riscos, enquanto em outros casos talvez seja necessário uma combinação de variáveis. O 

ponto a destacar é que os indicadores devem ser elaborados tão logo o processo de avaliação 

dos riscos operacionais seja finalizado. Nesse sentido, o trabalho conjunto realizado durante 

todas as etapas do modelo de gestão entre os gestores de riscos e os profissionais envolvidos 

na realização das atividades avaliadas, contribuirá para a elaboração dos indicadores em 

conjunto. Será necessário também definir como se dará a coleta de dados, elaboração dos 

relatórios e periodicidade das informações.  

 

Torna-se fundamental na elaboração dos indicadores de monitoramento, o uso do arcabouço 

de informações construído ao longo de todas as etapas do modelo. O arcabouço permitirá 

avaliar as mais diversas variáveis e combinação dessas em correlação com os riscos 

operacionais a fim da elaboração de indicadores de monitoramento.  

 

Ter em mente que essas variáveis deverão indicar índices e comportamentos, possibilitando 

representações gráficas e relatórios, também contribuirá para a disseminação das análises e 

justificará a atualização da classificação dos riscos operacionais na matriz de riscos.  
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3.3. Considerações sobre o Capítulo 

 

A proposta do modelo preventivo de gestão dos riscos operacionais apresentada neste capítulo 

foi elaborada a partir dos aspectos teóricos relacionados à incerteza, a teoria do principal-

agente, a seleção adversa e ao risco moral, assim como das orientações e recomendações de 

profissionais e especialistas do setor, quanto ao planejamento, mapeamento, identificação, 

avaliação, mensuração, mitigação e monitoramento dos riscos operacionais. Os 

procedimentos aqui expressos, somado a exemplificações e raciocínios pontuais tiveram por 

objetivo evidenciar o embasamento teórico na construção do modelo de gestão e ao mesmo 

tempo proporcionar a aplicação dos procedimentos nas situações reais das corporações quanto 

à exposição das suas atividades aos riscos operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Considerações Finais 
 

 

A perspectiva por parte da alta administração e corpo diretivo das corporações quanto ao 

alcance dos objetivos, superando até mesmo as expectativas, é um alvo perseguido 

diariamente, no qual todos os profissionais que atuam nos processos corporativos possuem a 

sua parcela de participação, logo, os objetivos e as expectativas da alta administração e corpo 

diretivo dependem necessariamente dos seus funcionários ou empregados. 

 

Nesse sentido, o modelo de gestão preventiva dos riscos operacionais, permite melhorar as 

condições necessárias para que os profissionais que atuam na realização das atividades diárias 

contribuam de fato para alcançar esse alvo. 

 

Todos os procedimentos do modelo de gestão visam garantir a eficiência no alcance dos 

objetivos associados à realização de cada atividade, porém, os benefícios obtidos pela 

aplicação desses procedimentos vão além dessa eficiência. 

 

A gama de informações e conhecimento obtidos durante a avaliação de riscos operacionais 

baseado no modelo de gestão proposto permitirá a construção de um vasto arcabouço de 

informações ao término de cada avaliação de riscos operacionais, o que por sua vez, 

disponibilizará informações e disseminará conhecimento que terão relevância em questões 

não apenas relacionadas às atividades operacionais relacionadas aos processos avaliados, mas, 

proporcionará suporte à tomada de decisões. 

 

Outros benefícios derivados desse arcabouço, dizem respeito ao embasamento para a 

elaboração dos planos de ações destinados a implantar controles mitigadores de riscos 

operacionais, assim como ao dimensionamento dos valores relacionados à “retenção de 

capital”, por fornecer dados e informações que, ao serem correlacionados às incertezas 

identificadas nas atividades do processo e aos valores de perdas registradas durante a 

avaliação dos riscos operacionais, proporcionarão maior segurança quanto ao 

dimensionamento do capital que será retido para se proteger das incertezas relacionadas a 

cada processo corporativo. 
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Cabe destacar, especificamente quanto ao uso das informações relacionadas às perdas 

quantitativas oriundas da concretização dos riscos operacionais, dados esses que também 

fazem parte do arcabouço de informações, que os valores de perdas registradas irão diminuir à 

medida que os riscos operacionais forem mitigados, uma vez que os processos serão mais 

eficientes e consequentemente evitarão que perdas continuem ocorrendo. Dessa forma, apenas 

o uso de cálculos matemáticos com base no histórico de perdas registradas com o tempo não 

refletiria, mesmo de forma aproximada, a real necessidade de capital a ser retido, uma vez que 

a gestão dos riscos operacionais, por consequência, eliminaria com o tempo o histórico de 

perdas, impedindo qualquer previsão estatística baseada em frequências observadas, mas 

permanecendo a expectativa das consequências negativas relacionadas às incertezas no 

processo.  

 

Outro benefício derivado da aplicação do modelo de gestão, diz respeito à diminuição dos 

conflitos entre o principal e o agente, da seleção adversa e do risco moral, uma vez que um 

dos resultados da aplicação do modelo de gestão é diminuir a assimetria de informação entre 

os profissionais que atuam na realização das atividades e seus respectivos superiores 

hierárquicos e na realização das atividades que compõem os processos corporativos. 

  

O aumento da disseminação do conhecimento entre profissionais e superiores hierárquicos, 

relacionado aos aspectos envolvidos na realização das atividades operacionais e em relação à 

qualidade na realização dos procedimentos envolvendo a disponibilização de recursos, a 

aplicação correta de instruções operacionais e a conscientização das dificuldades no alcance 

dos objetivos, contribuirão efetivamente para amenizar os conflitos entre o principal e o 

agente, assim como em evitar seleções adversas que comprometam o alcance de objetivos e, 

por fim, em evitar a configuração de situações que levariam ao risco moral. 

  

De modo geral espera-se que as condições para exercer as funções relacionadas às atividades 

operacionais melhorem diante da aplicação dos procedimentos do modelo de gestão aqui 

expostos, principalmente pelo fato do resultado final da avaliação de riscos operacionais 

resultar em planos de ações com foco na elaboração de controles para evitar e/ou amenizar os 

problemas associados às consequências da concretização dos riscos operacionais.  

 

O reflexo da eficiência da gestão preventiva dos riscos operacionais será observado na 

qualidade das atividades realizadas, na diminuição de perdas qualitativas e quantitativas, no 
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aumento de produtividade e nas melhores condições de gerir outras questões corporativas 

relacionadas, como por exemplo, a decisões estratégicas.  

 

Uma das expectativas geradas pelo uso do modelo de gestão preventiva dos riscos 

operacionais corresponde a propiciar aos profissionais um cenário passível de buscar 

inovações ou mesmo realizá-las, ações essas correlacionadas ao ímpeto dos profissionais em 

agir em prol da mitigação dos riscos, dada a conscientização das consequências negativas e 

positivas que esses podem proporcionar. No caso das positivas, evidenciadas pela busca 

contínua de aprimorar os processos visando evitar a concretização dos riscos operacionais. E 

das negativas, do comprometimento das atividades quanto ao alcance dos objetivos. 

 

A aplicação do modelo preventivo e qualitativo proposto trará grandes contribuições para as 

corporações, independentemente dos segmentos de mercado onde atuem, pois diante de 

estruturas e processos corporativos mais seguros e eficientes, menores serão as perdas 

financeiras, os custos com medidas para solucionar problemas que poderiam ter sido evitados 

e com medidas improdutivas no âmbito operacional, por falta de conhecimento e informações.  

 

Portanto, esta dissertação apresenta uma proposta de modelo de gestão preventiva de riscos 

operacionais, com foco na eficiência operacional dos processos corporativos, que resulte no 

aperfeiçoamento das atividades, em segurança, na mitigação dos riscos operacionais, na 

diminuição das perdas qualitativas e quantitativas, na contribuição positiva para o processo de 

tomada de decisão, na contribuição para o dimensionamento das retenções de capital diante 

das incertezas e, por fim, em melhores condições para gerir os riscos de natureza estratégica e 

financeira, que poderão inclusive ser temas de estudos futuros. 

 

A limitação desta pesquisa ficou relacionada à impossibilidade de implantar o modelo 

proposto e validar todas as expectativas mencionadas, tendo a oportunidade de melhorias 

durante a fase de implantação. Assim, esta dissertação não esgota o tema relacionado aos 

riscos operacionais, tampouco o modelo proposto deve ser considerado como único para o 

estudo do tema, ficando a oportunidade de estudos futuros quanto à aplicação da estrutura do 

modelo para análise de outras naturezas de riscos, bem como no próprio aprimoramento do 

modelo. 
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Apêndice 1 - Recomendações para a Gestão dos Riscos Operacionais 

 

A seguir é apresentado um quadro sintetizado das orientações e recomendações observadas 

durante o levantamento bibliográfico. 

AUTORES 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

BASEL, 2011:11 

- Relatórios de auditoria: Embora as conclusões de auditoria 

foquem as deficiências dos controles e as vulnerabilidades, elas 

também podem fornecer informações sobre os riscos inerentes 

devido aos fatores internos e/ou externos; 

- Análise das Perdas Internas: A identificação de perdas 

internas, financeira ou não, fornece informações importantes 

quanto a eficácia dos controles internos e exposição ao risco 

operacional; 

- Coleta e Análise de Dados Externos: Informações sobre 

perdas operacionais externas relacionadas ao mercado podem ser 

usadas para explorar possíveis deficiências no ambiente de 

controle ou para considerar exposições de risco previamente 

identificados; 

- Avaliação de Riscos: Avaliação de riscos baseadas em 

processos de auto avaliação, mais conhecidos como “Risk Self 

Assessment” (RSA) ou “Risk Control Self Assessments” 

(RCSA).  

- Mapeamento de Processos: Os mapeamentos permite 

identificar as principais etapas dos processos de negócios, 

atividades e funções organizacionais, assim como os postos-

chaves de exposição aos riscos operacionais. Podem revelar 

riscos individuais, interdependências de risco, controles, 

possíveis fraquezas no processo e contribuir para estabelecer 

prioridades de ação na mitigação dos riscos operacionais;  

- Risco e Indicadores de Desempenho: risco e indicadores de 

desempenho são métricas de risco e/ou estatísticas que fornecem 

informações sobre a exposição ao risco. Os indicadores de risco, 

também são conhecidos como “indicadores chaves de riscos 

(KRIs)”, são usados para monitorar os principais fatores de 

exposição associados aos riscos-chaves, fornece informações 

sobre o estado dos processos operacionais, que por sua vez pode 

fornecer informações sobre deficiências operacionais, falhas e 

perdas de performance. 

- Fatores Externos e Internos. 

BCBS, 2006:149-151 

 

Relatórios de exposição de riscos operacionais à alta 

administração, revisão periódica dos sistemas e processos de 

gestão de riscos por auditores internos e externos. 
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Carvalho, 2003:2 

 

Visão Preventiva 

 

Chernobai et al., 2011:1695 

 

 

Melhoria dos controles internos e a supervisão da gestão. 

COSO_a, 2007:6  

 

Ambiente Interno – o ambiente interno compreende o tom de 

uma organização e fornece a base pela qual os riscos são 

identificados e abordados pelas pessoas, inclusive a filosofia de 

gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os 

valores éticos, além do ambiente em que estes estão. 

Fixação de Objetivos – os objetivos devem existir antes que a 

administração possa identificar os eventos em potencial que 

poderão afetar a sua realização. O gerenciamento de riscos 

corporativos assegura que a administração disponha de um 

processo implementado para estabelecer os objetivos que 

propiciem suporte e estejam alinhados com a missão da 

organização e sejam compatíveis com o seu apetite a riscos. 

Identificação de Eventos – os eventos internos e externos que 

influenciam o cumprimento dos objetivos de uma organização 

devem ser identificados e classificados entre riscos e 

oportunidades. Essas oportunidades são canalizadas para os 

processos de estabelecimento de estratégias da administração ou 

de seus objetivos. 

Avaliação de Riscos – os riscos são analisados, considerando-se 

a sua probabilidade e o impacto como base para determinar o 

modo pelo qual deverão ser administrados. Esses riscos são 

avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais. 

Resposta a Risco – a administração escolhe as respostas aos 

riscos - evitando, aceitando, reduzindo ou compartilhando – 

desenvolvendo uma série de medidas para alinhar os riscos com 

a tolerância e com o apetite a risco. 

Atividades de Controle – políticas e procedimentos são 

estabelecidos e implementados para assegurar que as respostas 

aos riscos sejam executadas com eficácia. 

Informações e Comunicações – as informações relevantes são 

identificadas, colhidas e comunicadas de forma e no prazo que 

permitam que cumpram suas responsabilidades. A comunicação 

eficaz também ocorre em um sentido mais amplo, fluindo em 

todos os níveis da organização. 

Monitoramento – a integridade da gestão de riscos corporativos 

é monitorada e são feitas as modificações necessárias. O 

monitoramento é realizado através de atividades gerenciais 

contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as formas. 

 

 

Deloitte, 2012:12-14 

 

 

Utilização de um modelo estruturado, o que propiciará um 

processo eficiente na tomada de decisões. A estruturação deverá 

ser robusta para apoiar os objetivos da gestão de riscos. Ela deve 

estar alinhada às estratégias, iniciativas e à própria estrutura 
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organizacional, além de ser adaptável às exigências da indústria e 

dos respectivos órgãos reguladores. 

 

Deloitte-SOX, 2008:17-22 

 

 

Conhecer os processos até o nível das atividade/ações e 

acompanhar a realização das mesmas em relação aos seus 

respectivos objetivos. Essa análise verifica se os controles 

existentes são eficientes e planos de ações são recomendados 

visando a adequação dos controles existentes ou a criação dos 

mesmos. 

 

FEBRABAN, 2006:14 

 

 

- Processos de autoavaliação com o objetivo de identificar riscos 

e controles praticados; 

- Registro de Perdas operacionais com o objetivo de formar 

indicadores e planos de ação para eliminar as principais causas; 

- Indicadores Chaves de Riscos visando acompanhar e controlar 

os riscos operacionais identificados e exposição às perdas, tendo 

em vista a mitigação eficiente dos mesmos; 

- Avaliação de todos os processos da corporação sob enfoque de 

riscos operacionais; 

- Mapeamento dos processos internos a fim de identificar e 

avaliar os riscos operacionais em todas as atividades; 

- Classificação dos processos de acordo com a importância e 

criticidade; 

- Implantar e gerenciar processos e procedimentos de controle, 

para garantir a aderência às políticas internas e regulamentações 

externas sobre o sistema de administração de risco. 

- Mitigar: um sistema efetivo de controles internos irá reduzir a 

possibilidade de erros humanos e irregularidades em processos e 

sistemas, auxiliando a instituição financeira a resguardar seus 

ativos, minimizando o risco de perdas e contravenções contra leis 

e regulamentações; 

- Reter: em algumas situações, as instituições financeiras podem 

decidir reter certo nível de risco operacional, que poderá ser 

precificado através de um orçamento para perdas operacionais; 

- Transferir: nem todos os eventos de risco operacional podem 

ser evitados. Por exemplo, desastres naturais, ataques terroristas, 

dentre outros são tipos de eventos que as ferramentas ou 

programas de mitigação de risco operacional não conseguem 

evitar. Para estes casos, a instituição financeira poderá definir 

algumas estratégias para externar parte da severidade, como por 

exemplo, estabelecer de políticas de seguro; 

- Recusar: a instituição financeira poderá reduzir o nível de 

atividades do negócio envolvido, ou mesmo, retirar-se desta 

atividade completamente, eliminando o risco operacional. 

 

Gromoff; Stavenko, 2012:38 

 

Avaliar os subsistemas, a saber: 

- crenças: conjunto de normas e políticas com objetivos, metas e 
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valores; 

- restrições: conjunto de regras que auxilie durante a execução 

de tarefas ou resolução de problemas, e inclui atos legislativos e 

regras de negócio, determinando ações e comportamentos, 

controles (procedimentos operacionais) e monitoramento 

(indicadores que possibilitem avaliar riscos operacionais 

identificados nas atividades da empresa); 

- controles: envolvendo regras, procedimentos, treinamentos 

entre outros mecanismos. 

 

 

Hernández;Martínez,2012:763-79 

 

 

Estrutura organizacional, ferramentas e processos específicos 

para R.O. 

 

 

ISACA, 2009:75 

 

 

Entrevistas com gestores e profissionais específicos visando 

identificar vulnerabilidades.  

 

ISO, 2011:17 

 

 

- Profissionais qualificados  

- Considerar áreas de impacto, possíveis mudanças de cenários, 

causas, consequências e fontes de riscos 

- Examinar as reações em cadeia provocadas por consequências 

específicas, incluindo os efeitos cumulativos e possíveis causas e 

cenários que possibilitem identificar consequências passíveis de 

ocorrer. 

- Desenvolver a compreensão dos riscos. 

- Controles existentes e sua eficácia e eficiência devem ser 

levados em consideração 

- Comparar o nível de risco encontrado durante o processo de 

análise com os critérios de risco previamente estabelecidos como 

aceitáveis ou não 

tratamento dos riscos, observando requisitos legais, regulatórios 

e organizacionais 

- Elaboração de novos controles ou o aprimoramento dos 

existentes 

 

Medidas de Mitigação de Riscos: 

a) ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar 

a atividade que dá origem ao risco;  

b) tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de 

uma oportunidade;  

c) remoção da fonte de risco;  

d) alteração da probabilidade;  

e) alteração das consequências;  

f) compartilhamento do risco com outra parte ou partes 

(incluindo contratos e financiamento do risco); 

g) retenção do risco por uma decisão consciente e bem 

embasada. 
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ISP, 2005:10 

 

Pessoas competentes e qualificadas, com uma clara compreensão 

do seu papel e responsabilidades. Acesso pleno a todas as 

atividades e informações da empresa. 

 

 

Mendonça et al., 2008:320 

 

 

Prevenção de Perdas 

 

Muermann;Oktem, 2002:25-36 

 

 

Modelo Preventivo. 

Namazian;Eslami,2011:3242 

 

Abordagem integrada para o desenvolvimento de habilidades e 

formação de pessoal, otimização dos processos de negócios, 

desenvolvimento de uma cultura de consciência dos riscos e uma 

infraestrutura tecnológica. 

Ações de penalidades e recompensas. 

Considerar: 

 

Etapa 1: Identificar a causa do risco:  

Definido como qualquer condição real ou potencial que pode 

causar perdas qualitativas e/ou quantitativas;  

Etapa 2: Avaliar o risco:  

Aplicação de medidas quantitativas e qualitativas para 

determinar o nível de risco.  

Etapa 3: Analisar Medidas de Controle de Riscos:  

Investigar estratégias e ferramentas específicas que reduza, 

mitigue ou elimine o risco.  

Etapa 4: Decisões de controle:  

Identificar o melhor controle ou a combinação dos controlos a 

partir da análise da etapa 3.  

Etapa 5: Implementar controles de riscos:  

A administração deve formular um plano de ação para aplicar os 

controles que foram selecionados e, em seguida, fornecer o 

tempo, materiais e pessoal necessário para colocar essas medidas 

em vigor.  

Etapa 6: Supervisionar e revisar: 

O processo deve ser periodicamente reavaliado para assegurar 

sua eficácia. O processo de gestão de riscos continua durante 

todo o ciclo de vida do sistema ou atividade. 

Năstase;Unchiaşu,2013:107 

 

Compreender os riscos e desenvolver os métodos adequados para 

medir e controlar, estabelecendo a responsabilização.  

Disseminação da cultura de riscos por meio de um conjunto de 

estratégias, processos, facilitadores, controles e ferramentas 

utilizadas no negócio. 
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Apêndice 2 – Padronização de Formas 

 

 

 



107 

 

Apêndice 3 - Exemplo de Fluxogramação em Construção 
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Apêndice 4 - Resultados da Etapa 3 do Modelo de Gestão 
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