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Uma grande dificuldade enfrentada durante análises de riscos é o alinhamento dos 
técnicos durante as reuniões de trabalho sobre o “jeito de pensar”, ou modelo 
mental, ou como estamos chamando aqui, o Mindset. 

Uma análise de risco requer a configuração de um “cenário de risco”, definido por 
um evento iniciador (causa) e pelo efeito produzido (consequência). Quando 
conseguimos caracterizar bem um cenário o resto é “fácil”: basta conferir o risco 
identificado numa Matriz de Risco e verificar se ele (o cenário do risco) é aceitável 
ou não. Se não for, paciência, algo deve ser providenciado para reduzi-lo. 

O problema reside na eficiência das pessoas para mapear os eventos iniciadores ou 
causas, que provocam o evento na ausência de barreiras. A eficiência depende 
muito da competência das pessoas em pensar corretamente. E isso muda em 
função da técnica usada. Na ilustração apresentada a seguir mostramos algumas 
técnicas e o jeito respectivo de “pensar” para encontrar as causas, que por sua vez 
podem provocar os efeitos indesejáveis, que por sua vez representam riscos.  

 

Ilustração – Mindset requerido para cada técnica usada para analisar riscos 

Quando se executa uma Análise Preliminar de Perigos ou Riscos, a palavra de 
ordem é PERIGO. Os participantes precisam entender o significado de perigo. Uma 
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vez definido um perigo, por exemplo “descarga elétrica”, podemos refletir sobre as 
causas, como por exemplo o contato de uma pessoa sem proteção com uma rede 
energizada, que pode resultar em choque elétrico fatal. O risco está definido e 
podemos definir a chance da fatalidade ocorrer, do jeito que a imaginamos. Com isto 
o cenário do risco esta configurado e pode ser analisado: ou passa ou não passa 
pelo crivo da Matriz de Risco! 

Em uma sessão de HAZOP pensamos em DESVIOS. Mas que desvios? Desvios de 
parâmetros ou variáveis em relação ao previsto. Sabemos que as variáveis flutuam 
em torno de uma média. Se houver um desvio acima dos limites permitidos, pode 
haver um problema potencial e um risco que deve ser avaliado. A corrosão acima do 
previsto pode ser um desvio, bem como não haver reação quando deveria haver. 

Na técnica WHAT IF pensamos sobre “O QUE PODE DAR ERRADO”. É uma 
pergunta bem ampla. O que pode dar errado se os reservatórios de água no sudeste 
secarem? Identificaremos os efeitos, as causas e assim por diante. 

Na técnica BOW TIE pensamos sobre AMEAÇAS. Quais são, por exemplo: as 
ameaças que podem fazer um determinada obra atrasar; um produto não ser 
rentável; perder um cliente; afetar a reputação da empresa; cancelar os Jogos 
Olímpicos em 2016, etc. Definiremos o efeito, as causas, os riscos, etc. 

Na técnica FMEA ou FMECA devemos pensar sobre MODO DE FALHA, ou seja, 
como a falha “se manifesta” para a pessoa. Uma bomba pode parar de funcionar, 
pode reduzir o desempenho, etc. Uma lâmpada pode apagar, não acender, etc. E 
seguimos em frente identificando as causas e assim por diante. 

Na técnica RCM – Reliability Centered Maintenance (manutenção centrada em 
confiabilidade) devemos pensar sobre “FUNÇÃO”. Qual a função de uma válvula de 
alivio de pressão? Podemos pensar em várias funções como, por exemplo, abrir em 
uma determinada pressão, fechar quando a pressão cair até um determinado valor, 
com vedação adequada, suportar o produto e temperatura do processo, deve poder 
ser retirada para manutenção sem parar a unidade, ser estanque em operação, 
operar com fluído bifásico, etc. A falha funcional é a negação da função, ou seja, a 
função deixa existir. Vamos procurar as causas e seguir em frente. 

Em resumo, o sucesso na aplicação de cada técnica depende muito do jeito de 
pensar afinado com a metodologia e que todos pensem do mesmo jeito. Um bom 
exercício é testar o alinhamento no warm up antes de entrar em campo para analisar 
algo. Depois pode ser tarde demais. 

Isso faz sentido? 
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