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Resumo

Este Relato Técnico utiliza os conceitos de gestão de risco, amplamente divulgado e adotado pelas instituições financeiras, para
investigar a possibilidade do uso dessas técnicas e sugestões para empresas dos setores não financeiros. O trabalho tem por objetivo
destacar a importância do gerenciamento dos riscos operacionais especificamente na empresa Samarco Mineração. Serão apontados as
suas ações ou omissões no combate aos riscos inerentes às atividades operacionais da empresa. Busca-se identificar se as ações
mitigantes dos riscos operacionais Internos (pessoas, processos e sistemas) e externos, contribuíram no combate e na prevenção dos
stakeholders (acionista, investidores, analistas, fornecedores, órgãos reguladores e principalmente a população local), sob o ponto de
vista operacional, no desmoronamento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão no distrito de Bento Rodrigues no município de
Mariana-MG no dia 5 de novembro de 2015. Em termos metodológicos, optou-se por uma pesquisa exploratória qualitativa e um
estudo de case. O trabalho foi desenvolvido através da análise dos relatórios dos auditores independentes, relatórios da administração,
relatório de sustentabilidade da Samarco, entre outras fontes públicas e devidamente identificadas. Ao final da pesquisa foi identificado
falhas na gestão dos riscos operacionais e ainda foi proposto recomendações para prevenção destes riscos.
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Resumo 

 

 
Este Relato Técnico utiliza os conceitos de gestão de risco, amplamente divulgado e adotado 

pelas instituições financeiras, para investigar a possibilidade do uso dessas técnicas e 

sugestões para empresas dos setores não financeiros. O trabalho tem por objetivo destacar a 

importância do gerenciamento dos riscos operacionais especificamente na empresa Samarco 

Mineração. Serão apontados as suas ações ou omissões no combate aos riscos inerentes às 

atividades operacionais da empresa. Busca-se identificar se as ações mitigantes dos riscos 

operacionais Internos (pessoas, processos e sistemas) e externos, contribuíram no combate e 

na prevenção dos stakeholders (acionista, investidores, analistas, fornecedores, órgãos 

reguladores e principalmente a população local), sob o ponto de vista operacional, no 

desmoronamento da barragem de rejeitos de mineração do Fundão no distrito de Bento 

Rodrigues no município de Mariana-MG no dia 5 de novembro de 2015. Em termos 

metodológicos, optou-se por uma pesquisa exploratória qualitativa e um estudo de case. O 

trabalho foi desenvolvido através da análise dos relatórios dos auditores independentes, 

relatórios da administração, relatório de sustentabilidade da Samarco, entre outras fontes 

públicas e devidamente identificadas. Ao final da pesquisa foi identificado falhas na gestão 

dos riscos operacionais e ainda foi proposto recomendações para prevenção destes riscos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Risco; Risco Operacional; Samarco. 

 

 

Abstract 

 

 
This Technical Report uses the risk management concepts, widely publicized and adopted by 

financial institutions to investigate the possibility of using these techniques and suggestions 

for companies in the non-financial sectors. The work aims to highlight the importance of 

managing the specific operational risks in Samarco Mineração company. They will be 

appointed their actions or omissions in combating the inherent risks in operating activities of 

the company. The aim is to identify if the mitigation actions of operational risks Internal 

(people, processes and systems) and external, have contributed in combating and preventing 

stakeholders (shareholders, investors, analysts, suppliers, regulators and especially the local 

population), under the operational point of view, the collapse of the Fundão mining tailings in 

Bento Rodrigues district in Mariana, Minas Gerais, municipality on 5 November 2015. in 

terms of methodology, the proposal of this study adopted for a qualitative exploratory 

research and a case study. The study was conducted by analyzing the reports of the 

independent auditors, management reports, Samarco sustainability report, among other public 

and source identification. At the end of the research it was identified shortcomings in the 

management of operational risks and was also proposed recommendations for prevention of 

the risks. 
 

Keywords: Risk management; Operational risk; Samarco. 
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1- Introdução 

 
O ambiente atual, interno e externo às organizações é dinâmico e incerto sujeito a 

diversos tipos de riscos. Os gestores normalmente são cometidos com numerosas 

responsabilidades e metas a serem cumpridas de forma concomitante e, muitas vezes, 

conflitante. A exigência de decisões assertivas com as demandas diárias exige o uso de 

ferramentas que minimizem os riscos e conseqüentemente tragam maior segurança e 

estabilidade às operações.  

O controle é o instrumento essencial para dirigir as operações das empresas. Desde a 

década passada, quando emergiram inúmeros escândalos financeiros como os casos da Enron, 

World.Com, Tyco, Arthur Andersen dentre outros, o controle das operações das companhias 

tem evoluído no sentido de práticas mais dinâmicas e seguras. A regulamentação dessa área 

culminou em 2002 com a criação da Lei Sarbanes Oxley, que visa através de controles 

operacionais mais rígidos e outras medidas corretivas, assegurar aos investidores e ao 

mercado, a confiabilidade e a qualidade das demonstrações financeiras das companhias 

abertas. 

No cenário mundial várias empresas financeiras e não financeiras consideradas sólidas 

pelo mercado, mesmo com controles mais rigorosos estabelecidos às companhias de capital 

aberto, decretaram concordata, como foi o caso do banco Lehman Brothers, as indústrias de 

automóvel Chrysler e General Motors. Evidenciando problemas de gestão e de controle 

efetivo dos riscos envolvidos em suas operações. 

Embora este cenário desastroso da economia mundial tenha surgido nos Estados 

Unidos e impactado rapidamente a Europa, o Brasil não conseguiu escapar imune. A pujança 

da economia global e a facilidade na obtenção de crédito local ou internacional, fez com que 

muitas empresas brasileiras desviassem o foco de seu objeto principal, para operações de risco 

no mercado financeiro, caracterizando um sério problema de risco sistêmico e risco 

operacional. 

A questão-problema que orientou esta pesquisa foi: Como uma empresa não financeira 

administra e avalia os riscos operacionais aos quais estão sujeitas?  

Este trabalho mostra, através de um estudo exploratório qualitativo, como a Samarco 

Mineração avalia o seu risco operacional, efetua sua respectiva gestão, divulga as informações 

relevantes para os stakeholders e qual influência desta gestão no acidente em Mariana-Mg no 

dia 5 de novembro de 2015.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: introdução que contextualiza o ambiente 

de risco; referencial teórico resumido abordando os tópicos principais do risco operacional; 

metodologia; a seguir avalia-se o risco operacional latente na Samarco, resultados obtidos e 

analise com algumas recomendações para prevenção dos riscos operacionais e a Conclusão. 

 

2 - Referencial Teórico 

 
2.1. Conceito de Risco 

 
Risco é naturalmente associado a qualquer situação adversa, de perigo, como também 

a algo que deve ser superado para que um determinado objetivo seja alcançado. Em termos de 

ciências sociais aplicadas o risco é automaticamente associado ao custo para a obtenção de 

retornos. Em se tratando de relações humanas, o risco é facilmente associado ao indivíduo que 

possui perfil agressivo no gerenciamento de suas atividades.  

Os riscos podem ser classificados de várias formas: risco de mercado, de credito, de 

juros, cambial, imobiliário, preços de commodities, operacional, de pagamentos, de liquidez, 
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de insolvência (risco Herstatt), regulatório, de sistemas, desastres, legal, macroeconômico, de 

eficiência, de poder de compra, financeiro, etc.  

De acordo com Damodaran (1997) “(...) o risco, em um sentido tradicional, tende a ser 

visto como algo danoso (...)”, assim como Moosa (2007) quando salienta que “(...) risco pode 

ser definido como o ato de expor-se ao perigo ou à casualidade, ou seja, incerteza (...)”.   

     2.2. O Risco Operacional 

 

Segundo Tang ( 2006 apud WEBER, 2013, P.3), “(...) riscos operacionais resultam da 

incerteza de eventos futuros no curso normal dos negócios, em oposição aos riscos de 

interrupção em caso de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem”. 

 

 Para Hahn e Kuhn (2012 apud WEBER, 2013, P.3 ) 

 
O risco operacional abrange a perda de processos internos inadequados ou falhas no 

controle interno, representados pelas pessoas, ferramentas, métodos, procedimentos 

e sistemas. Dessa forma, o risco operacional representa uma ameaça significativa 

para os objetivos da empresa.  

 

 O risco operacional abrange perdas inesperadas resultantes de operações incorretas de 

pessoal, de falta de sistema, controle inadequado, atividade não autorizada ou eventos 

externos, assim deve ser levado em consideração pelas organizações. Os processos internos 

também decorrem de eventos externos que nem sempre estão sob o controle de uma 

organização (CHORAFAS, 2004).  

Nos últimos anos, os riscos operacionais vêm atraindo tanta atenção da indústria 

bancária que o Comité da Basileia o incluiu no capital de risco e foi considerado como parte 

dos critérios de inspeção (FENG-GE; PING, 2012). Em algumas empresas, o risco 

operacional é mais importante do que o risco de crédito e o risco de mercado (XIE; WU; HU, 

2011). 

De acordo com o segmento de atuação da empresa, esta pode estar sujeita a diversos 

riscos operacionais inerentes ou próprios do negócio. O Quadro 01 – Risco Operacional, 

apresentado abaixo, elenca, na visão da Associação Britânica de Bancos (BBA), os principais 

aspectos do Risco Operacional a serem considerados e controlados.  

 
                            Quadro 01- Risco Operacional 

 
             Fonte: British Banker´s Association ( Jorion, 2007) 

 

  2.3- Gerenciamento do Risco Operacional 

 

O Gerenciamento do Risco Operacional contribui no suporte para as decisões nas 

empresas, pois com base nesta gestão os melhores investimentos poderão ser escolhidos. A 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 4 

gestão dos riscos se tornam mais importante nas situações que envolvem ganhos e perdas 

devido as decisões tomadas. Assim, as empresas cada vez mais estão sendo apoiadas pelos 

gestores de riscos , pois através deles conseguem  obter melhores desempenhos (HENTGES, 

2012).  Considera-se como uma eficiente ferramenta na tomada de decisão o Gerenciamento 

do Risco Operacional , pois identifica os riscos e também os melhores cursos de ação para 

qualquer situação (GROMOFF; STAVENKO, 2012). 

A adoção da gestão de risco operacional oferece aos indivíduos e organizações uma 

poderosa ferramenta para aumentar a eficácia e reduzir os acidentes (NAMAZIAN; ESLAMI, 

2011).  

Independentemente da gestão de riscos operacionais, estar bem estruturada, nenhuma 

empresa é capaz de administrá-la bem se as pessoas envolvidas não estiverem conscientes do 

risco e buscando soluções para mitigá-lo. Sem uma conscientização geral na empresa, os 

funcionários estão aptos a cometer erros que poderiam ser facilmente evitados, e tais erros 

muitas vezes acarretam sérias conseqüências.  

A gestão de riscos operacionais identifica, analisa, trata, avalia, monitora e comunica 

os riscos associados às atividades e processos organizacionais, de operações e de pessoal. 

Com essa gestão as empresas tem um maior suporte para encontrar alternativas de reduzir as 

perdas e aumentar as oportunidades (LUNKES, 2010).  

As empresas ficam vulneráveis a desagradáveis surpresas, devido a falta da gestão dos 

riscos operacionais, pois elas não tem conhecimento da real extensão destes riscos que 

enfrentam (WESTERMAN; HUNTER, 2008). Os autores complementam que o núcleo da 

gestão dos riscos operacionais é a identificação e avaliação destes  riscos, pois um risco 

desconhecido não pode ser administrado.  

A adoção de uma eficiente gestão da informação pela empresa pode contribuir 

significativamente para a mitigação dos riscos. Esta perspectiva integrada tem o potencial de 

beneficiar tanto a gestão do conhecimento quanto a gestão de riscos operacionais, pois a 

informação e o conhecimento (ativos intangíveis) são reconhecidos como fundamentais para o 

desempenho das organizações. A maior parte dos riscos operacionais, que uma organização 

está exposta, são conseqüência de uma má gestão de alguns ativos intangíveis. Além disso, 

esta exposição pode ser minimizada por meio de práticas adequadas de gestão do 

conhecimento (LONGO, 2012). 

Westerman e Hunter (2008) afirmam que para uma efetiva redução dos riscos 

operacionais, as empresas devem se concentrar em vulnerabilidades e não em ameaças, pois 

pouco pode ser feito para controlar as ameaças, mas pode fazer muito para controlar a 

vulnerabilidade. Uma eficiente gestão de riscos operacionais vai proporcionar a prevenção de 

crises, fracassos, proteção da reputação da empresa, resultando um aumento de seu 

desempenho. 

 

2.4 Processo de Gestão de Risco Operacional 

 
Segundo Namazian e Eslami (2011) existem seis processos para um eficaz 

Gerenciamento de Riscos Operacionais nas organizações, são eles:  

 

1°- Identificar o perigo; 

2°- Avaliar o risco;  

3°- Analisar medidas de controle de risco; 

4°- Tomar decisões de controle;  

5°- Implementar os controles de risco; 

6°- Supervisionar e Revisar.  



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 5 

Segundo Woon, Azizan e Samad (2011) o gerenciamento de risco é definido como um 

processo de identificação e análise do risco em uma abordagem integrada, em toda a empresa. 

É uma abordagem estruturada e disciplinada para alinhar estratégia, processos, pessoas, 

tecnologia e conhecimento, com a finalidade de avaliar e gerir as incertezas que a empresa 

enfrenta para assim poder criar valor. A Figura 1 ilustra o processo de gerenciamento de risco 

segundo Crouhy, Galay e Mark (2008): 

 
                          Figura 1: O processo de gerenciamento de risco. 

 
            Fonte: Adaptado de Crouhy, Galay e Mark ( 2008 ). 

 

3 - Metodologia 

  De acordo com Lakatos e Marconi (1991, p.183) a pesquisa bibliográfica “abrange 

toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo”. 

   A pesquisa documental, segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 174) é uma “fonte de 

coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias”. 

 Segundo Yin (2001, p. 21) "o estudo de caso permite uma investigação para se 

preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real”.   

   A pesquisa é uma atividade que busca solucionar problemas ou dúvidas através do 

emprego de métodos científicos (CERVO e BERVIAN, 2002). É um processo de 

aprendizagem permanente. O pesquisador é sempre um aprendiz. 

   Para este trabalho utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. Na 

primeira etapa do estudo exploratório partiu-se de uma revisão da literatura em torno dos 

temas específicos em que está inserido o trabalho. Na coleta dos dados secundários fez-se uso 

de material acessível ao público, compreendendo livros, dissertações, revistas especializadas, 

artigos publicados em revistas e websites institucionais e de pesquisa, de modo a se formar 

um delineamento do objeto de estudo e a construção do marco teórico. 

   A metodologia utilizada proporcionou uma melhor compreensão sobre os conceitos e 

as práticas do Gerenciamento do Risco Operacional. Foram analisados o relatório anual de 

sustentabilidade da Samarco 2014, relatório da administração da Samarco 2015, relatório dos 

auditores independentes 2015, entre outras fontes públicas devidamente identificadas. 
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Em se tratando da questão do gerenciamento do risco operacional em instituições não 

financeiras, a estratégia da pesquisa adotada foi analisar a Samarco Mineração, com 

informações disponíveis ao público no ano de 2014 e 2015.  

Esta metodologia viabilizou a realização de um paralelo do desempenho do 

Gerenciamento de Risco Operacional da Samarco com o desmoronamento da barragem de 

rejeitos do Fundão em Mariana-Mg em 05 de novembro de 2015. E identificar quais os 

aspectos dos Riscos Operacionais internos (pessoas, processos e sistemas) e/ou externos, teve 

um maior peso nesta tragédia nacional. 

4 - Estudo de caso da SAMARCO 

 

Ao longo de 37 anos de história, a Samarco Mineração S.A. se consolidou entre as 

mais importantes empresas do mercado transoceânico de pelotas de minério de ferro.   

Empresa brasileira de capital fechado, controlada em partes iguais por dois acionistas – BHP 

Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A, com operações em dois estados brasileiros, Minas Gerais e 

Espírito Santo, e uma força de trabalho que soma cerca de três mil empregados diretos e 

aproximadamente 3,5 mil contratados. 

Figurando há anos entre as maiores exportadoras do País e, em 2014, ocupou a décima 

posição do ranking, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). 

A gestão é movida por três grandes pilares: Conformidade, Excelência e Crescimento. 

As diretrizes que envolvem o cumprimento integral de normas, leis e políticas, a máxima 

eficiência operacional e a expansão responsável do negócio, com foco em transparência, 

solidez e perenidade estão em sintonia com os valores e com o planejamento estratégico.        

(Estrutura de Governança – figura 2): 

 
               Figura 2: Estrutura de Governança 

 
                            Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Samarco (2014) 

 

Em Mariana e Ouro Preto-MG atua nas Minas de Germano e Alegria na extração de 

minério de ferro nas Barragens e Pilhas de estéril no armazenamento de rejeito e estéril. 

A gestão de riscos da Samarco é considerada um requisito básico para o cumprimento 

do plano de negócio. Para alcançar a Visão 2022 pretende-se manter a solidez dos resultados e 

a contribuição à sociedade brasileira, aposta em um sistema de riscos e controles internos 

baseado em benchmarks de mercado, na legislação internacional e nas práticas dos acionistas. 

Expresso na Política de Gestão de Riscos e no Manual de Gestão de Riscos Corporativos, o 

modelo da Samarco permite monitorar, analisar e controlar os impactos das principais 

externalidades que podem afetar o futuro de seu negócio. 
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4.1 - Gerenciamento do Risco na Samarco 

 
Os riscos são classificados conforme sua natureza, como ambiente de mercado, 

aspectos legais, saúde e segurança e impacto ambiental e também quanto ao seu nível de 

criticidade/materialidade, considerando eixos essenciais para a continuidade das operações. 

Trabalha, atualmente, com cinco categorias: estratégicos; operacionais; projetos; financeiros e 

conformidade; saúde e segurança. 

A Samarco reavalia anualmente seus riscos, para que possa acompanhar quaisquer 

mudanças de ambiente percebidas no seu negócio, seja no cenário interno (projetos, 

estratégia, resultados etc.) ou externo (mercado, tendências macroeconômicas etc.). O 

mapeamento é feito a partir da projeção e simulação de cenários, em um trabalho que envolve 

a gerência-geral responsável e as áreas técnicas da Empresa.  

Outro destaque do ano foi o avanço na implantação do Sistema de Prevenção e Gestão 

de Crises, que estabelece planos de continuidade do negócio para os maiores riscos materiais 

e propõe simulações, teóricas e práticas, abordando cada plano. Em 2014, foi executado pela 

primeira vez seis simulados conjuntos para examinar a capacidade de resposta da Empresa a 

crises, envolvendo os serviços de emergência, as áreas gerenciais e o Comitê de Crise, com 

reflexos em todos os níveis da organização. 

 

4.2 - Falhas no Gerenciamento de Risco da Samarco  

 
A tragédia na barragem Fundão da Samarco em Mariana (MG), é "um erro grave de 

engenharia da empresa", avalia o engenheiro florestal e integrante do Grupo Independente 

para Avaliação do Impacto Ambiental (Giaia) Fernando d’Horta (site RBA).  

Em entrevista publicada em 02/12/2015 à repórter Marilu Cabañas, da Rádio Brasil 

Atual, o engenheiro afirma que a Samarco falhou, pois, segundo ele, o que era para ser feito 

nessa área não exigia grande tecnologia. "O projeto da barragem não exige nada muito 

sofisticado em termos de engenharia. O que a gente percebe é que foi um descuido grande na 

gestão operacional da empresa e dos órgãos de fiscalização“. 

O Engenheiro Fernando d’Horta explica que, mesmo ainda na fase de analise das 

causas da tragédia em Mariana, com base nas informações atuais que “São três atores 

principais na tragédia mineira: o empreendedor, a empresa de consultoria e o estado, 

representado pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental. Você tem um 

problema com o processo, ou a licença foi dada de forma indevida, ou o empreendedor não 

foi responsável como deveria ser. Mas há uma etapa posterior que é a etapa de fiscalização. 

Então há dois problemas: o processo ambiental e a falta de fiscalização”.  

A gestão do risco do rompimento nas barragens da Samarco em Mariana (MG) falhou, 

na opinião de Roberto Kochen (publicado em 08/12/15 no site do Risco Seguro Brasil), 

presidente e diretor técnico da empresa de engenharia e geotecnia GeoCompany. “Por tudo 

que tem sido noticiado, a gestão de risco falhou em evitar um desastre de grandes 

proporções, com danos a propriedades, meio ambiente e dezenas de vítimas entre mortos e 

desaparecidos”, avalia Roberto Kochen, ressalvando que ainda não estão reunidas todas as 

informações necessárias para se descobrir as causas exatas do desastre. 

4.3 - Ações preventivas de adoção para evitar a tragédia em Mariana 

Há dois campos de ação, o técnico e o gerencial que deveria ter sido adotado pela 

Samarco. Do ponto de vista técnico, todos os requisitos da boa técnica devem ser adotados 
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pelo dono da construção para erguer uma obra à prova de qualquer questionamento quanto à 

sua segurança. Uma barragem de rejeitos de mineração tem tempo de vida razoavelmente 

curto, pois, uma vez completado seu preenchimento por material sólido, é abandonada e 

substituídas por outra.  Dessa condição de transitoriedade pode surgir a perigosa noção de que 

não se justificam maiores cuidados técnicos com a obra, para torná-la mais barata. Essa é uma 

interpretação perigosa e infelizmente comum em obras do gênero. 

Do ponto de vista gerencial diz respeito à adoção e execução de um plano de gestão de 

riscos, em que todos os riscos potenciais sejam considerados e eliminados preventivamente. 

Uma parte importante nisso são os planos contingenciais, em que todos os cidadãos 

envolvidos em um eventual desastre, sejam funcionários da própria obra, sejam cidadãos 

comuns que possam ser, de alguma forma atingida, estejam perfeitamente conscientes e 

treinados sobre o que deverão fazer de imediato frente a um sinal previamente combinado de 

acidentes iminentes. Assim Falhou a técnica e a gestão de riscos. 

5 - Resultados Obtidos e Análise. 

 Conforme dados acima apresentados podemos dizer que o gerenciamento de risco 

operacional é uma importante ferramenta na prevenção de riscos. No caso especifico da 

Samarco, observamos que a empresa esta bem estruturada com esta ferramenta, conforme foi 

apresentado no relatório anual de sustentabilidade de 2014. 

 Entretanto o que foi apresentado nos relatórios de sustentabilidade entre outros, não 

estavam sendo praticados adequadamente no dia a dia na prevenção de risco da empresa. O 

objetivo maior do gerenciamento do risco operacional em atividade de alto risco é a 

prevenção de desastre deste porte e ao menos a minimização dos efeitos. O que aconteceu na 

pratica foi o oposto ao que prever a teoria desta ferramenta, como foi abordado no referencial 

teórico deste trabalho. 

 Este trabalho ainda identificou várias falhas no processo, que foram evidenciadas 

através de entrevistas com especialistas em prevenção de risco entre outros instrumentos. 

Tanto foi identificado falhas de engenharia, quanto falhas na gestão. Este última, de maior 

peso o que contribuiu decisivamente no acidente em Mariana-MG.  

 As falhas identificadas no gerenciamento de risco da Samarco contribuíram no 

apontamento de recomendações para prevenção dos Riscos Operacionais em atividades de 

alto risco. O objetivo em apontar tais recomendações é para prevenção de futuros acidentes 

deste porte, especificamente nas atividades de mineração. Estas recomendações têm 

características de gestão e vão abranger o governo, as empresas e a comunidade, 

respectivamente: 

- Reformular e aumentar as exigências das agências reguladoras para as atividades de 

mineração; 

- Aumentar as fiscalizações das empresas e entidades responsáveis por aplicar a lei; 

- Revisar as prioridades referentes à segurança das barragens no Brasil; 

- Promoção por parte do governo de regras, questionamento e fiscalização para que as 

empresas pratiquem efetivamente o que for  apresentado nos relatórios de sustentabilidade; 

- Monitorar com freqüência as barragens criticas e de alto risco sobre os fenômenos 

meteorológicos como a ocorrência de abalos sísmicos; 

- Repensar novo modelo de negócios e processos produtivos de todo o setor de mineração; 

- Monitorar as barragens criticas com maior freqüência e com mais critérios de segurança; 
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- Investir em pesquisa para extrair cada vez menos recursos naturais, eliminar os processos 

que geram rejeitos e não se acomodar na mera melhoria contínua de modelos insustentáveis. 

- Implantar programas para mudança da cultura com toda a sociedade, incluindo as 

autoridades, com relação à importância e responsabilidade pelo gerenciamento de riscos como 

os das barragens e outros;  

- Repensar a estrutura de governança de forma a promover melhoria na Gestão de Riscos 

Internos e externos; 

- Aumentar a estrutura de gerenciamento de riscos das barragens, como a criação de comitê 

especializado sobre segurança do trabalho e meio ambiente; 

- Adotar e executar  um plano de contingência permanente nas atividades de alto risco, com 

uma rotina de combate a desastres. Com participação de todos os funcionários e comunidade 

adjacentes. 

6 - Conclusões e Considerações Finais 

 Conforme foi demonstrado no relatório anual de sustentabilidade 2014, relatório dos 

auditores independentes 2015, relatório da administração 2015 entres outros, conclui-se que 

apesar da Samarco ter uma boa estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais e da 

existência de um Subcomitê de Riscos na estrutura de governança (figura 2), planos de ação 

de prevenção de riscos, certificação ISO 14001 (de gestão ambiental) para todas as etapas de 

produção, ferramentas e metodologias de Gestão de Riscos e entre outras ações corporativas, 

não foram suficientes para evitar o acidente do desmoronamento da barragem do Fundão em 

Mariana. Fica evidente que a Samarco ignorou os avisos e falhas na gestão de riscos, assim 

como também os órgãos de fiscalização não foram eficaz em apontar as falhas existentes. 

 Pode-se dizer que as falhas tiveram várias origens (pessoas, processos, sistemas e 

fatores externos), contribuiu também a pressão por mais produção, somada às incertezas 

ambientais e sociais. O Risco Operacional que mais pesou nesta tragédia foi no processo do 

Gerenciamento de Riscos, pois a empresa tinha todas as ferramentas e metodologia para 

Gerenciar os Riscos, entretanto não identificou, analisou, mediu, estimou o risco 

adequadamente e ainda não estabeleceu os efeitos da exposição e por fim não desenvolveu 

uma estratégia de mitigação do risco de forma aceitável, conforme prevê o fluxo do processo 

de gerenciamento de risco (figura 1). 

Com base nas informações atuais conclui-se que em Mariana o evento ocorrido é 

resultado das falhas de três agentes: O empreendedor, a empresa de consultoria e o Estado, 

representado pelos órgãos de fiscalização. Entretanto a culpa maior é do empreendedor, 

devido à ausência de uma área de Gestão de Risco Sócio Ambiental, como já existentes nas 

Instituições Financeiras de grande porte, que poderia ter contribuído em evitar essa tragédia 

ou, ao menos, ter seus impactos fortemente minimizados. 
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