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Próximos webcasts 

KPMG Risk Journey

Acesse a agenda

completa de webcasts

através do QR Code

acima e inscreva-se!

Tendências nas práticas de governança e de gerenciamento de riscos 

das empresas brasileiras em 2022 (Sidney Ito e Fernanda Allegretti) 

31/01

Das 17:30 às 19:00

O perfil do fraudador (Emerson Melo e Carolina Paulino)
02/02

Das 17:30 às 19:00

Resiliência Operacional na Era digital (Leandro Augusto e Phelipe Linhares)
03/02

Das 17:30 às 19:00

ESG – a conexão com GRC (Sebastian Soares e Nelmara Arbex)
08/02

Das 17:30 às 19:00

Reimagened the Internal Audit (Fernando Lage e Camila Marçal) 
10/02

Das 18:00 às 19:30

Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros 

(Rodrigo Bauce e Rodrigo Africani) 

14/02

Das 17:30 às 19:00

Os desafios de GRC no processo de IPO (Sergio Govoni e Eliete Martins)
15/02

Das 17:30 às 19:00

Riscos nos Programas de Inovação (André Coutinho e Oliver Cunningham)
17/02

Das 17:30 às 19:00

Maturidade das funções de GRC (Renata Santana e Patrícia Silva)
21/02

Das 17:30 às 19:00

Cybersecurity – Key Considerations para 2022 

(Leandro Augusto e Samara Schuch)

23/02

Das 17:30 às 19:00

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022


Reveja os webcasts 
realizados pela KPMG

https://bit.ly/AgendaKPMGeventoson-line
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Risco Operacional versus Resiliência Operacional
Risco Operacional

• Risco operacional refere-se ao risco associado a processos, 

pessoas ou sistemas inadequados ou com falha ou de 

eventos externos, e requer a consideração da gravidade do 

impacto e da probabilidade de ocorrência de perda (pode 

incluir perda financeira, perda de disponibilidade ou confiança)

• Nos termos do requisitos de capital também inclui capital a ser 

mantido contra riscos operacionais 

• A regulamentação relativa ao risco operacional tende a se 

concentrar em minimizar a probabilidade de ocorrência de 

eventos de risco e garantir que as empresas possam absorver 

as perdas financeiras quando elas ocorrerem

• No entanto, a capacidade de suportar perdas operacionais não 

é suficiente por si só para garantir a continuidade dos serviços 

de negócios

Resiliência Operacional

• Resiliência operacional refere-se à capacidade das instituições e do 

setor como um todo de “entregar” operações/serviços críticos em 

situação de disrupção. 

• De acordo com o documento BCBS – Principles for Operational

Resilience presume-se que ocorrerão disrupções e as instituições 

precisam considera-las em seus modelos de tolerância e apetite a risco

• Os princípios estão organizados em 7 categorias:

• Governança

• Gestão de Risco Operacional

• Continuidade dos negócios – planejamento e teste

• Interconectividade e Interdependências de operações críticas

• Gestão de Terceiros

• Gestão de Incidentes

• Resiliência de ICT e cyber  
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Princípios de Resiliência Operacional 
1. Governança – Cias devem utilizar sua estrutura de governança para estabelecer, supervisionar e implementar uma abordagem de 

resiliência operacional eficaz que os permita responder e se adaptar, bem como recuperar e aprender com eventos disruptivos para 

minimizar impacto na entrega de operações críticas. 

2.Gestão de Risco Operacional – Cias devem otimizar suas respectivas funções para a gestão de risco operacional para 

identificar ameaças externas e internas e potenciais falhas em pessoas, processos e sistemas em uma base contínua, avaliar 

vulnerabilidades de operações críticas e gerenciar os riscos resultantes de acordo com sua abordagem de resiliência operacional.

3.Continuidade de Negócio – planejamento e teste – Cias devem ter planos de continuidade de negócios em vigor e realizar 

exercícios de continuidade de negócios sob uma série de cenários severos, mas plausíveis, a fim de testar sua capacidade de entregar 

operações críticas em situação de interrupção .

4.Mapeamento de Interconexões e Interdependências – uma vez que a Cia tenha identificado suas operações críticas, ela deve

mapear as interconexões e interdependências internas e externas relevantes que são necessárias para a entrega de operações críticas

5. Gestão de Terceiros – Cias devem dispor de modelo de gestão para suas relações e dependências com terceiros envolvidos na

manutenção e entrega de operações críticas.

6.Gestão de Incidentes – Cias devem desenvolver e implementar planos de resposta e recuperação para gerenciar incidentes que 

possam interromper a entrega de operações críticas, considerando seu modelo de apetite de risco e tolerância à interrupção.

7.ICT + cyber security – Cias devem garantir resiliência de ICT, incluindo segurança cibernética que está sujeita a programas de 

proteção, detecção, resposta e recuperação que são testados regularmente, incorporar consciência situacional e reporte tempestivo para 

o processo de gestão de risco e de tomada de decisão visando suportar a entrega das operações críticas. 
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Third-Party Risk – Componente de Preocupação Adicional 

Concentração de provedores

Condições contratuais (distrato, saída,)

Segurança de dados do provedor

Direitos de acesso e supervisão incluindo 

governança, sistemas e controles

Resiliência dos terceiros incluindo PCN e 

recuperação de desastre

Alinhamento de aspectos culturais e sua 

inclusão nas relações com o provedor

Entrega de má qualidade a clientes

Temas de preocupação 

de reguladores internacionais Considerações gerais para as Cias e mercado:

• Regulação e relevância sobre o tema tende a onerar as 

instituições com maior desafio para as de menor porte

• Mercado internacional já discute conexão do TPR e outros 

guidelines com  a nova proposta de regulação DORA (Digital 

Operational Resilience Act)

• Instituições precisam rever o modelo atual e definir um 

framework integrado para a gestão de terceiros 

considerando, entre outros aspectos:

• Visão integrada da governança sobre terceiros entre as linhas de 

negócio

• Modelo de aceitação, monitoramento e diligência sobre temas críticos 

dos terceiros

• Plataforma para integração na gestão de riscos de terceiros com 

demais componentes da estratégia de resiliência operacional

• Integração do tema com outras diretrizes: PLD, RO, Cyber, Compras
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1. Board-down

A resiliência operacional deve ser 

impulsionada pelo Board com 

mandato claro para liderar 

decisões de investimentos e 

acompanhar os resultados

2. End-to-End

A estratégia de resiliência deve 

ser abordada end-to-end para os 

serviços críticos mapeados em 

funções, unidades de negócio 

e terceiros

3.Measured

Boards devem definir 

claramente limites de tolerância 

para impactos no modelo de 

gestão da resiliência 

operacional, medir e reporta-los. 6. Recovery-centric

Uma mentalidade centrada na 

recuperação deve ser 

desenvolvida/fortalecida com pilares 

de adaptabilidade ou 

substituibilidade, presumindo que 

uma grande disrupção ocorrerá

4.Testing

Cias devem estabelecer 

programas de teste rigorosos 

que desafiem a capacidade da 

organização de permanecer 

dentro das tolerâncias de 

impacto definidas em cenários 

severos e plausíveis

7. Communication 

Abordagem de comunicação 

multicanal em toda a organização 

para lidar com disrupção entre 

stakeholders internos e externos

5. Resilience Culture

A resiliência deve ser incorporada 

como um critério-chave em todas as 

decisões de gestão e atividades de 

negócios e ser fundamental para a 

cultura da organização

Desafios – É necessária uma estratégia?
4© 2022 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de 
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O tema não é novo porém 
a pandemia ajudou a 
destacar alguns pontos 
de atenção na gestão da 
resiliência

Não há uma solução “one-size-

fits-all” – Requer Estratégia!

Resultados da interconexão do 

sistema financeiro

Novo cenário para gestão de 

terceiros em cenário de stress
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Visão estratégica da operação e melhor 

dimensionamento da resiliência

Efeito positivo no branding

Ganho de eficiência com melhor 

integração na gestão de serviços

Potencial de novas fontes de receitas e 

novos modelos de negócio pela integração 

com o ecossistema de provedores

Efeito positivo em contingências pelo 

tratamento de causa-raiz

Quais as oportunidades ?

7
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Resiliência Operacional na era Digital
Como temos visto em tecnologia da informação
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O olhar dos reguladores (desde 2018!)

Fonte: Adaptado de https://www.wavestone.com/en/insight/navigating-through-the-resilience-frameworks-how-to-identify-the-right-frameworks-to-use/

O olhar está sobre a 
habilidade de retomada 
de serviços críticos 
reduzindo os riscos 
operacional. 

OPEN *
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Cyber Security e 
resiliencia operacional

ENTREGA DE 
VALOR AO 
NEGÓCIO

VISÃO DO NEGÓCIO

RESILIÊNCIA PARA O NEGÓCIO
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Gestão das operações

Gestão do ambiente

Gestão de fraudes

Gestão Saúde e 
Segurança

Gestão Financeira

Governança e 
compliance

Recursos humanos
Gestão de 

fornecedores

Gestão de ativos 
criticos

Gestão 
Compartamental e 

Mudanças

GESTÃO DE RSCOS

CYBER E PROTEÇÃO DE 
DADOS

CONTINUIDADE DOS 
NEGÓCIOS

SEGURANÇA FÍSICA E 
FACILITIES

RECUPERAÇÃO DE 
DESASTRES

INOVAÇÃO DIGITAL
GESTÃO DE 
INCIDENTES

TECNOLOGIA E 
TELECOM

GESTÃO DE CRISES

RESILIENCIA 
OPERACIONAL

Resiliencia operacional - Principais componentes ligados ao digital

do que 
estamos 
falando?
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Resiliencia operacional - Os serviços de negócio

ESTRATÉGIA DE RESILIENCIA

TECNOLOGIAS

▪ Donos dos serviços

▪ Dependências de Pessoas

▪ Equipes críticas

▪ Capacidade de mudança

PESSOAS

▪ Aplicações Internas

▪ Servidores de nuvem

▪ Telefones de mesa

▪ Hardware de rede

▪ Mainframes

▪ Servidores

▪ Racks

▪ EUCs

▪ Dependencias 
tecnologicas 
(autenticação, DNS, 
chaves, ID, etc)

▪ Integrações

▪ Backup

▪ Sincronismo

▪ Redundancia

TECNOLOGIAS

▪ Escritórios e Unidades

▪ Call Centers

▪ Locais de recuperação de desastres

▪ Data centers

PROPRIEDADES

▪ Processos de suporte dependentes de 
compliance e apettire ao risco das 
Empresas.

PROCESSOS DE RISCO OPERACIONAL

PESSOAS

▪ Fornecedores e  terceirizados

▪ Aplicativos de terceiros e SaaS

▪ Parcerias e alianças estratégicas

FORNECEDORES E TERCEIROS

FORNECEDORES E 

TERCEIROS

• Clientes

▪ Financeiros

▪ Empregados

▪ IMS / Regulados

▪ Data feeds

▪ Dados externos

DADOS

SERVIÇOS DE 

NEGÓCIO

DADOS

PROCESSOS DE 

RISCO 

OPERACIONAL

PROPRIEDADES

ÁREAS DE NEGÓCIO
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IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DE 
SERVIÇOS RELEVANTES 

PARA OS NEGÓCIOS

NEGÓCIO 1

PROCESSO 1

PROCESSO 2

NEGÓCIO 2

PROCESSO 1

PROCESSO 2

NEGÓCIO 3

PROCESSO 1

PROCESSO 2

NEGÓCIO 4

PROCESSO 1

PROCESSO 2

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES

IDENTIDADES BACKUP RETENÇÃO INFRA BASICA CHAVES TERCEIROS INTEGRAÇÕES
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Resiliencia operacional - Dependencias e riscos

NEGÓCIO

DEPENDENCIAS
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Efeitos práticos nos negócios – Exemplo Cyber
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HARMONIZAÇÃO  E VISIBILIDADE

A coordenação adequada entre gerenciamento de risco operacional, planejamento de continuidade de negócios, gerenciamento de risco de terceiros, planejamento de recuperação e resolução 
e outras estruturas de gerenciamento de risco relevantes é necessária para fornecer uma abordagem consistente e eficaz para a resiliência operacional.

OPERAÇÕES 
CRÍTICAS

ANÁLISE DE 
CENÁRIOS E TESTES

ESTRATÉGIA DE 
RECUPERAÇÃO

MAPEAMENTO E 
ASSESSMENT

TOLERÂNCIA PARA 
INTERUPÇÃO

GOVERNANÇA

A alta administração é 
responsável pela 
estratégia de Resiliência 
Operacional, garantindo 
o planejamento de 
recursos adequado e 
promovendo uma 
cultura de Resiliência 
Operacional com 
comunicação clara para 
todas as partes 
relevantes

A resiliência deve ser 
priorizada quando 
ocorrem interrupções 
dentro das operações 
consideradas críticas e 
suas atividades, 
processos, serviços e 
ativos de suporte 
relacionados

As empresas devem 
mapear ativos relevantes 
para operações e 
interconexões críticas, 
fornecer uma avaliação 
de ameaças, 
vulnerabilidades, 
impactos de possíveis 
interrupções e o 
ambiente de controles 
abrangente

A tolerância para 
interrupções deve ser 
definida para cada 
operação crítica, de 
acordo com o apetite 
de risco da Empresa

Estratégias de 
recuperação claras 
devem ser 
identificadas para 
limitar a interrupção e 
restaurar as operações 
críticas de acordo com 
a tolerância da 
empresa à interrupção

A capacidade da 
empresa de entregar 
operações críticas por 
meio de interrupção 
precisa ser testada em 
uma série de cenários 
graves, mas plausíveis, 
que incorporam eventos 
e incidentes 
perturbadores

7
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Resiliencia operacional - A jornada de implementação

ESTRATÉGIA DE RESILIENCIA
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Próximos webcasts 

KPMG Risk Journey

Acesse a agenda

completa de webcasts

através do QR Code

acima e inscreva-se!

Tendências nas práticas de governança e de gerenciamento de riscos 

das empresas brasileiras em 2022 (Sidney Ito e Fernanda Allegretti) 

31/01

Das 17:30 às 19:00

O perfil do fraudador (Emerson Melo e Carolina Paulino)
02/02

Das 17:30 às 19:00

Resiliência Operacional na Era digital (Leandro Augusto e Phelipe Linhares)
03/02

Das 17:30 às 19:00

ESG – a conexão com GRC (Sebastian Soares e Nelmara Arbex)
08/02

Das 17:30 às 19:00

Reimagened the Internal Audit (Fernando Lage e Camila Marçal) 
10/02

Das 18:00 às 19:30

Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros 

(Rodrigo Bauce e Rodrigo Africani) 

14/02

Das 17:30 às 19:00

Os desafios de GRC no processo de IPO (Sergio Govoni e Eliete Martins)
15/02

Das 17:30 às 19:00

Riscos nos Programas de Inovação (André Coutinho e Oliver Cunningham)
17/02

Das 17:30 às 19:00

Maturidade das funções de GRC (Renata Santana e Patrícia Silva)
21/02

Das 17:30 às 19:00

Cybersecurity – Key Considerations para 2022 

(Leandro Augusto e Samara Schuch)

23/02

Das 17:30 às 19:00

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022
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Fale com o nosso time
Fale com o nosso time!
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