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Resumo 

O PMBOK  - Project Management Body of Knowledge é um guia de boas práticas no 

gerenciamento de projetos, elaborado por profissionais ligados a área e publicado pelo PMI - 

Project Management Institute. O guia é divido em 10 áreas de conhecimento, e esse trabalho 

ira abordar a área de conhecimento de Gerenciamento de Riscos do Projeto. Cada área de 

conhecimento é dividida em processos, nesse trabalho será feito uma revisão e 6 processos, os 

quais são inerentes ao área de gerenciamento de riscos, 1.Planejar o gerenciamento dos riscos, 

2.Identificar os riscos, 3.realizar a análise qualitativa dos riscos, 4.Realizar a análise 

quantitativa dos riscos, 5.Planejar respostas ao risco e 6.Controlar os riscos. O objetivo da 

revisão teórica será identificar uma ferramenta de gerenciamento de riscos que seja aderente a 

processo de gerenciamento de riscos em uma indústria de máquinas customizadas. Ao final será 

apresentado a aplicação em um projeto real da ferramenta selecionada. 

 

 Palavras Chave: Riscos, Ferramenta, Industria, Boas Práticas 
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Abstract 

The PMBOK-project management Body of Knowledge is a guide to good practice in project 

management, developed by professionals linked to the area and published by the PMI-project 

management Institute. The guide is divided into 10 areas of knowledge, and this work will 

address the project's risk management knowledge area. Each area of knowledge is divided into 

processes, in this work will be done a revision and 6 processes, which are inherent in the area 

of risk management, 1. Plan risk management, 2. Identify the risks, 3. Carry out the qualitative 

analysis of Risk, 4. Carry out the quantitative risk analysis, 5. Plan risk responses and 6. Control 

the risks. The objective of the theoretical review will be to identify a risk management tool that 

adheres to the risk management process in a custom machine industry. At the end will be 

presented the application in a real project of the selected tool. 

 

Key words: Risks, Tool, Industry, Good Practices 
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1. INTRODUÇÃO  

Problema : Como a teoria do gerenciamento de risco pode ser aplicada a um projeto em uma 

indústria de máquinas? 

 Objetivos:  

 1 - Fazer uma revisão da metodologia proposta pelo PMBOK. 

 2 - Implantar uma ferramenta simples, para identificação e tratamento dos riscos dos projetos 

em uma indústria de máquinas. 

Delimitação do Tema.  

 Revisão teórica baseada na metodologia do PMBOK, com análise e aplicação de uma 

ferramenta simples que auxilie o gerenciamento de risco em projetos de construção de 

equipamentos customizados. A ferramenta selecionada foi aplicada em um projeto real em fase 

de planejamento, logo nesse trabalho não será possível verificar a fase de controle de riscos, 

que se dá durante a execução do projeto. 

Justificativa/Relevância. 

 Em um ambiente cada vez mais competitivo, os projetos devem ser realizados com os o 

menores desvios possíveis, entregando ao cliente um equipamento com qualidade no prazo 

acordado e dentro das margens previstas. 

 O Gerenciamento de risco é imprescindível nesse processo, de forma que os riscos 

possam ser previstos, verificados, tratados e tornem-se uma opção e não um destino, como 

afirma Bernstein. 

 Esse trabalho de conclusão de curso, surgiu da necessidade de implantação de uma 

ferramenta simples para levantamento, analise e acompanhamento dos riscos em projetos de 

construção de equipamentos customizados em uma indústria. A ferramenta precisa ser simples 

e ágil, pois a empresa tem atualmente 28 projetos em carteira, cujos equipamentos devem ser 

expedidos dentro do ano corrente, e conta com apenas 3 gerentes de projetos. 

 Metodologia 
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 Foi realizado uma revisão da metodologia proposta pelo PMBOK, e elaborado uma 

Matriz de Riscos para um projeto real em fase de planejamento. Foi utilizado como base para a 

Matriz de Risco, um template apresentado pelo Sr. Gerson Pech - Professor da FGV. 

 Forma de desenvolvimento do trabalho 

 Revisão teórica seguida da apresentação da parte prática e apresentação da Matriz de 

Risco. 
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2. DEFINIÇÃO DE RISCO 

 O significado de risco, segundo o dicionário é perigo ou possibilidade de perigo. 

Situações em que há probabilidade mais ou menos previsíveis de ganho ou perda. (Dicionário 

Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. 2010). 

  O PMI define risco como um evento incerto, que se ocorrer causará impacto positivo ou 

negativo em um ou mais objetivos do projeto. (Guia PMBOK® 5º Edição). 

 Para Bernstein risco é ousar, ele afirma que risco é uma opção e não um destino. 

(Bernstein, 1997). 

 Para o sucesso de um projeto, os eventos que oferecem risco devem ser levantados, 

analisados e acompanhados de forma que os eventos negativos sejam evitados ao máximo ou 

caso ocorram, haja um plano de ação para minimizar os impactos. Os impactos devem ser 

calculados e previstos.  

Os riscos do projeto devem ser conhecidos de tal forma que se tornem uma opção e não 

um destino como afirmou Bernstein. Os eventos negativos evitados ou trabalhados de forma 

que os impactos sejam os menores possíveis e os eventos positivos devem ser buscados para 

gerar benefícios ao projeto. 

 Assim, podemos definir o objetivo do gerenciamento de riscos em projetos minimizar 

as perdas causadas pelos eventos negativos do projeto, e maximizar os ganhos causados pelos 

eventos positivos do projeto. O desafio do gerenciamento de riscos é justamente identificar e 

controlar esses riscos, possibilitando planejar respostas caso esses riscos ocorram.  

Quanto maior a lista de riscos e quanto mais detalhado for o plano de 

resposta aos riscos, maior será a probabilidade de sucesso do projeto. 

  Menezes – ( 2007) 

Há a necessidade ainda do cálculo para riscos não conhecidos, aqueles que a equipe do 

projeto não consegue identificar, porém há a possibilidade de ocorrência.  

“Os riscos conhecidos são aqueles que foram Identificados e analisados, 
possibilitando o planejamento de respostas. Deve ser designada uma 
reserva de contingência para os riscos conhecidos que não podem ser 
gerenciados de forma proativa. Os riscos desconhecidos não podem ser 
gerenciados de forma proativa e, assim sendo, podem receber uma 
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reserva de gerenciamento.”   
Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

 

 Na citação de Einstein, o grande problema são as coisas que não sabemos que não 

sabemos, pois bem, esses são os riscos desconhecidos dos projetos, que o gerenciamento de 

risco deve manter uma reserva gerencial. 

“Eu não me preocupo com as coisas que eu sei que não sei. Eu só me 
preocupo com as coisas que eu não sei que não sei. Porque as coisas que 
sei que não sei, é fácil, é só procurar que vou saber. Porém, as coisas que 
não sei que não sei, não tenho nem por onde começar!”  
         Einstein – Apostila do curso de 
gerenciamento de riscos - FGV 
  

Ricardo Vargas no Podcast Reservas de contingências x Reservas Gerenciais explica 

que as reservas de contingência e reservas gerenciais têm o objetivo de proteger o projeto contra 

os riscos. As reservas de contingência são as reservas para os riscos conhecidos. São calculadas 

com base no valor esperado do risco do projeto. O valor esperado é a probabilidade do risco 

acontecer multiplicado pelo impacto que esse risco pode causar. Assim sendo, definiu a reserva 

de contingência como: 

“A reserva financeira para os riscos conhecidos do projeto, ou seja, os 
riscos identificados no plano de riscos do projeto.”  

Vargas - (Podcast Reservas de Contingência x 

Reservas gerenciais, 2010) 

 Ainda segundo Vargas, as reservas gerenciais são reservas para os riscos não conhecidos 

do projeto, ou seja, os riscos que não são identificados no plano de gerenciamento de riscos. 

Essa reserva por sua vez, é calculado com base em um percentual do orçamento do projeto. 

Esse percentual será definido de acordo com alguns fatores da empresa, tais como históricos de 

riscos, grau de conservadorismo adotado pela empresa, maturidade do tipo de projeto que será 

executado, conhecimento sobre o projeto. 
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3. METODOLOGIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O gerenciamento de riscos consiste basicamente em identificar os riscos, analisar os 

riscos, gerar respostas aos riscos e controlar os riscos. 

O PMBOK divide o gerenciamento de riscos dos projetos nas etapas de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Essas 

etapas são definidas da seguinte forma: 

“Planejar o gerenciamento de riscos – O processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. 

Identificar os riscos – O processo de determinação dos riscos que podem 

afetar o projeto e de documentação das suas características. 

Realizar a análise qualitativa dos riscos – O processo de priorização de 

riscos para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de 

sua probabilidade de ocorrência e impacto. 

Realizar a análise quantitativa dos riscos – O processo de analisar 

numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto. 

Planejar as respostas aos riscos – O processo de desenvolvimento de opções 

e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos 

do projeto.  

Controlar os riscos - O processo de implementar planos de respostas aos 

riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, 

identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento 

dos riscos durante todo o projeto.”  

Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
 

Cada uma das etapas apresentadas são divididas em entradas, ferramentas e técnicas e 
saídas.  As entradas são documentos que embasarão o trabalho, documentos esses 
provenientes de e etapas anterior do processo de gerenciamento de riscos ou ainda de outros 
processos do gerenciamento de projetos. As ferramentas e técnicas são os métodos e boas 
práticas mais comuns para desenvolvimento da etapa em questão. Por fim, as saídas são os 
documentos gerados pela etapa, que servirão de base para as próximas etapas e processos do 
gerenciamento. A seguir na Figura 1, é possível verificar todas as etapas do gerenciamento de 
risco, bem como as entradas, técnica e ferramentas e saídas de cada etapa.  
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FIGURA 1. Visão geral do gerenciamento do risco do projeto. 
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3.1 Planejar o gerenciamento de risco 

Segundo o PMBOK, a etapa de planejar o gerenciamento de riscos é a fase de definição 

de como conduzir as atividades do gerenciamento de risco. Nessa fase serão definidos 

metodologia, atividades do gerenciamento de risco e responsáveis, orçamento para o 

gerenciamento do risco. O planejamento do gerenciamento de risco deve ser executado logo no 

início do projeto e ser concluído na fase final do planejamento do projeto. 

As entradas do planejamento do gerenciamento de riscos, ou seja, os documentos que 

servirão de base para essa etapa são os documentos que permitem conhecer o projeto. É 

necessário conhecer o escopo, o tempo e o custo planejado do projeto.  Necessário ainda saber 

quem são as partes interessadas no projeto e fatores ambientais da empresa que devem receber 

atenção especial por serem imprescindíveis a realização do projeto. Os fatores ambientais 

incluem as atitudes limites e tolerâncias em relação aos riscos que uma organização pode 

suportar. Esses fatores ambientais serão a base para a definição, por exemplo, do percentual de 

reserva gerencial, para os riscos desconhecidos, conforme vimos anteriormente. Devem ser 

conhecidos ainda, os ativos de processos organizacionais da empresa. Os processos 

organizacionais, são procedimentos, políticas, diretrizes e bases de dados da empresa. O 

PMBOK sugere, os processos organizacionais a seguir. 

“• Categorias de riscos, 
  • Definições comuns de conceitos e termos, 
  • Formatos da especificação de riscos, 
  • Modelos padrão, 
  • Papéis e responsabilidades, 
  • Níveis de autoridade para tomada de decisões, e 
  • Lições aprendidas.” 

Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
 

As ferramentas e técnicas são a análise criteriosa da documentação, reuniões e 

informações de especialistas. As informações de especialistas, são buscadas com áreas que 

serão ligadas ao projeto, alta direção, equipe comercial, equipe de engenharia e gerentes de 

projetos que atuaram em projetos semelhantes.  

As reuniões são compostas pelo gerente de projetos e demais partes interessadas. 

Nessas reuniões será desenvolvido o plano de gerenciamento de riscos. Nessas reuniões são 
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desenvolvidos os elementos de custos e as atividades do gerenciamento de riscos para inclusão 

no planejamento geral do projeto. As responsabilidades são atribuídas aos componentes da 

equipe de gerenciamento de riscos e pode ser desenvolvido a matriz de riscos, atribuído o 

impacto por tipo de objetivo e a probabilidade por tipo de risco.  

“Os planos de alto nível para conduzir as atividades de gerenciamento dos 
riscos são definidos nessas reuniões. Os elementos de custos do 
gerenciamento dos riscos e as atividades do cronograma devem ser 
desenvolvidos para inclusão no orçamento e no cronograma do projeto, 
respectivamente. Abordagens para a utilização de reservas para 
contingências de riscos podem ser criadas ou revistas. As 
responsabilidades de gerenciamento dos riscos devem ser atribuídas. Os 
modelos organizacionais gerais para categorias de riscos e as definições 
de termos como níveis de risco, probabilidade por tipo de risco, impacto 
por tipo de objetivo e a matriz de probabilidade e impacto serão 
adaptados ao projeto específico. Se não existirem modelos para 
outras etapas do processo, eles podem ser criados nessas reuniões. Os 
resultados dessas atividades são resumidos no plano de gerenciamento 
dos riscos.” 

Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
 

Técnicas analíticas também são usadas nessa etapa do planejamento do gerenciamento 

de risco, para identificar o perfil de risco das partes interessadas. 

“Técnicas analíticas são usadas para a compreensão e definição do 
contexto geral de gerenciamento dos 
riscos do projeto. O contexto de gerenciamento de riscos é uma 
combinação de atitudes das partes interessadas 
em relação ao risco e a exposição estratégica ao risco de um determinado 
projeto com base no contexto geral 
do projeto. Por exemplo, poderá ser realizada uma análise do perfil de 
risco das partes interessadas para 
classificar e qualificar seu apetite de risco e tolerância. Outras técnicas, 
como folhas de pontuação dos riscos, 
são usadas para fornecer uma avaliação de alto nível da exposição do 
projeto aos riscos, com base no contexto 
geral do projeto. Dependendo dessas avaliações, a equipe do projeto 
poderá designar recursos apropriados 
e focar as atividades de gerenciamento dos riscos.” 

Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
 

A saída dessa etapa será o plano de gerenciamento dos riscos, documento que irá guiar 

o trabalho da equipe que fará a análise do risco do projeto. O plano de gerenciamento de riscos 

deve conter segundo o PMBOK, metodologia para o trabalho de gerenciamento de riscos, 

definir papeis e responsabilidades, estimar custos e recursos para o trabalho do gerenciamento 

de riscos, prazos para o trabalho de gerenciamento de riscos e a frequência que esse trabalho 

será revisitado, as categorias pelas quais os riscos serão classificados, definição de quais serão 
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as probabilidades e os impactos por categoria de riscos, a própria matriz de probabilidade e 

impacto, quais são as tolerâncias ao risco pelas partes interessadas, os documentos que serão 

utilizados para registro do gerenciamento de risco e como será feito o acompanhamento de todo 

o processo de gerenciamento de riscos. A seguir, a definição do PMBOK para cada um dos 

pontos abordados. 

“• Metodologia. Define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que 
podem ser usadas para realizar o gerenciamento dos riscos no projeto. 
• Papéis e responsabilidades. Define o líder, o apoio e os membros da 
equipe de gerenciamento dos riscos para cada tipo de atividade do plano 
de gerenciamento dos riscos, e explica suas responsabilidades. 
• Orçamento. Estima os fundos com base nos recursos designados, para 
inclusão na linha de base de custos, e estabelece os protocolos para 
aplicação das reservas de contingência e gerenciamento. 
• Prazos. Define quando e com que frequência os processos de 
gerenciamento dos riscos serão realizados durante o ciclo de vida do 
projeto, estabelece os protocolos para aplicação das reservas de 
contingências do cronograma e estabelece as atividades de gerenciamento 
dos riscos a serem incluídas no cronograma do projeto. 
• Categorias de riscos. Fornece um meio de agrupar possíveis causas de 
riscos. Podem ser usadas várias abordagens como, por exemplo, uma 
estrutura baseada nos objetivos do projeto por categoria. 
A estrutura analítica dos riscos (EAR) ajuda a equipe do projeto a 
considerar muitas fontes a partir das quais os riscos podem surgir em um 
exercício de identificação de riscos.  
•Definições de probabilidade e impacto dos riscos. A qualidade e a 
credibilidade da análise dos riscos requerem a definição de diferentes 
níveis de probabilidade e impacto dos riscos que são específicos ao 
contexto do projeto. As definições gerais dos níveis de probabilidade e 
impacto são adaptadas a cada projeto durante o processo planejar o 
gerenciamento dos riscos, para serem usadas nos processos subsequentes.  
• Tolerâncias revisadas das partes interessadas. As tolerâncias das 
partes interessadas, conforme se aplicam ao projeto específico, podem ser 
revisadas no processo planejar o gerenciamento dos riscos. 
• Formatos de relatórios. Os formatos de relatórios definem como os 
resultados do processo de gerenciamento dos riscos serão documentados, 
analisados e comunicados. Eles descrevem o conteúdo e o formato do 
registro dos riscos, assim como quaisquer outros relatórios de riscos 
necessários. 
• Acompanhamento. O acompanhamento documenta como as atividades 
de risco serão registradas para benefício do projeto atual, e como os 
processos de gerenciamento dos riscos serão auditados.” 
                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

3.2 Identificar os riscos 

Nessa etapa do processo de gerenciamento de riscos serão determinados os riscos que 

podem afetar o projeto. Nessa etapa serão conhecidos e documentados os riscos, afim de que o 

gerenciamento de riscos possa se antecipar aos eventos. O PMBOK que define que esse é um 
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processo iterativo pois os riscos podem surgir ou se tornar evidentes durante todo o ciclo de 

vida do projeto. 

“Identificar os riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem 

surgir ou se tornar evidentes durante 

o ciclo de vida do projeto. A frequência da iteração e participação em cada 

ciclo variará de acordo com a situação. O formato das especificações dos 

riscos deve ser consistente para garantir que cada risco seja compreendido 

claramente e sem equívocos a fim de proporcionar a análise e o 

desenvolvimento de respostas eficazes. A 

especificação dos riscos deve oferecer a capacidade de comparar o efeito 

relativo de um risco em relação a outros riscos no projeto. O processo deve 

envolver a equipe do projeto de modo que ela possa desenvolver e 

manter um sentido de propriedade e responsabilidade pelos riscos e ações 

associadas de resposta aos riscos. As partes interessadas externas à equipe 

do projeto podem fornecer informações objetivas adicionais.” 

Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
 

As entradas dessa etapa são todos os documentos de planejamento dos processos do 

projeto, incluindo o plano de gerenciamento de riscos. Aqui devem ser conhecidos os planos de 

gerenciamento de custos, cronograma, qualidade, recursos humanos, linha de base do escopo, 

estimativas de custo, de duração das atividades, registro de partes interessadas e entre outros 

documentos do projeto. 

Em cada documento do planejamento do projeto, há uma análise a ser feita acerca dos 

riscos. É necessário verificar, por exemplo, se o prazo é condizente com o número de recursos 

x o tempo disponível de cada recurso ao projeto. Se o projeto precisar fazer aquisições externas, 

é necessário verificar se as aquisições são atreladas a commodities que podem variar o custo do 

projeto, ou ainda em moeda estrangeira cuja variação também pode afetar o custo do projeto.  

Na declaração do escopo vamos encontrar as premissas do projeto e elas podem 

apresentar grande fonte risco do projeto. As premissas são eventos ou ações que são 

considerados como certo, mesmos sem garantias de que irão ocorrer, porém necessários a 

execução do projeto. Ou nas palavras do PMBOK: 
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“Premissas. Um fator do processo de planejamento considerado 

verdadeiro, real ou certo, desprovido de prova ou demonstração.” 

                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Como as premissas não têm garantias de que realmente ocorrerão, elas são uma grande 

fonte risco. Sendo assim, é muito importante identificar, validar e gerenciar os riscos das 

premissas dos projetos. 

“A incerteza nas premissas do projeto deve ser avaliada como causa 

potencial de risco do projeto.” 

                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As ferramentas e técnicas dessa etapa são revisões documentais, coleta de 

informações, análise das premissas, técnicas de diagramas, análise SWOT, opinião de 

especialistas.  

Durante a revisão da documentação é importante verificar a qualidade da 

documentação de planejamento do projeto e a consistências entre os documentos. 

“A qualidade dos planos, assim como a consistência entre esses planos e os 

requisitos e as premissas do projeto, podem ser indicadores de riscos no 

projeto.” 

                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

A coleta de informações é feita através de técnicas de Brainstorming, Técnica de 

Delphi, entrevistas e análise de causa principal. 

“Técnica Delphi. A técnica Delphi é uma maneira de obter um consenso de 

especialistas. Os especialistas em riscos do projeto participam 

anonimamente nessa técnica. O facilitador usa um questionário para 

solicitar ideias sobre riscos importantes do projeto. As respostas são 

resumidas e redistribuídas aos especialistas para comentários adicionais. O 

consenso pode ser obtido após algumas rodadas desse processo. A técnica 

Delphi ajuda a reduzir a parcialidade nos dados e evita que alguém possa 

influenciar indevidamente o resultado.” 

                                               Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As técnicas de diagramas podem incluir: 
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“Diagramas de causa e efeito. Também são conhecidos como diagramas de 

Ishikawa ou de espinha de peixe e são úteis para identificar as causas dos 

riscos. 

• Diagramas de sistema ou fluxogramas. Mostram como os vários 

elementos de um sistema se inter-relacionam, e o mecanismo de 

causalidade. 

• Diagramas de influência. Representações gráficas de situações que 

mostram influências causais, ordem dos eventos no tempo e outras relações 

entre variáveis e resultado.” 

                                                             Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Essa etapa do gerenciamento de risco do projeto irá dar origem ao registro dos riscos 

do projeto.  Nesse documento os riscos identificados são descritos e detalhados com suas 

causas, impactos e efeitos. Se durante o processo de registro dos riscos forem identificadas 

respostas aos riscos, essas também devem ser descritas. 

“O registro dos riscos é o documento em que os resultados da análise dos 

riscos e o planejamento das respostas aos riscos são registrados.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

3.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Nessa etapa do gerenciamento de riscos, os riscos serão priorizados de acordo com a 

sua importância. A análise é feita através da combinação da probabilidade de ocorrência e 

impacto no projeto, sendo assim possível focar nos riscos de alta prioridade, ou seja, aqueles 

riscos que forneçam maior ameaça ou oportunidade ao projeto. Os riscos serão qualificados em 

probabilidade alta média ou baixa. 

 “Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de 

riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de 

sua probabilidade de ocorrência e impacto. O principal benefício deste 

processo é habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e 

focar os riscos de alta prioridade.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
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A etapa de realizar a análise qualitativa dos riscos estabelece as prioridades para as 

próximas etapas do gerenciamento de riscos que são o planejamento das respostas aos riscos e 

a análise quantitativa dos riscos. 

“O processo Realizar a análise qualitativa dos riscos normalmente é um 

meio rápido e econômico de estabelecer as prioridades do processo Planejar 

as respostas aos riscos e define a base para o processo Realizar a Análise 

quantitativa dos riscos, se necessária. O processo Realizar a análise 

qualitativa dos riscos é realizado regularmente durante todo o ciclo de vida 

do projeto, como definido no plano de gerenciamento dos riscos do projeto. 

Esse processo pode resultar no processo Realizar a análise quantitativa dos 

riscos ou diretamente no processo Planejar as respostas aos riscos.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As entradas dessa etapa são o registro de risco, plano de gerenciamento dos riscos, 

linha de base do escopo, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos 

organizacionais.  

As ferramentas e técnicas são a avaliação de probabilidade e impacto dos riscos, matriz 

de probabilidade e impacto, avaliação de qualidade dos dados sobre riscos, categorização 

dos riscos, avaliação de urgência dos riscos, opinião especializada. 

O nível de probabilidade e impacto de cada risco devem ser avaliadas com a ajuda de 

profissionais que conheçam o tipo de projeto que está se planejando. 

“A avaliação da probabilidade e do impacto é feita para cada risco 

identificado. Os riscos podem ser avaliados em entrevistas ou reuniões com 

participantes selecionados por sua familiaridade com as categorias dos 

riscos na agenda. São incluídos membros da equipe do projeto e pessoas 

competentes externas ao projeto.” 

                                                                                                      Guia PMBOK® 5º Edição - (2013)  

A matriz de probabilidade é uma espécie de “nota” que o risco irá receber de acordo 

com a probabilidade de ocorrer ou não. 
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Ainda como ferramenta do processo de análise qualitativa dos riscos, temos a 

avaliação de qualidade dos riscos para verificar se as informações sobre os riscos são uteis 

e a categorização dos riscos, que vai dividir os riscos por fontes de risco. Essa técnica irá 

ajudar a criar pacotes de trabalho que poderão receber as mesmas respostas aos riscos. Os 

riscos com respostas mais urgentes serão priorizados pela ferramenta de avaliação de 

urgência dos riscos, e a opinião de especialistas, profissionais com experiências anteriores 

em projetos semelhantes, ira validar a probabilidade e o impacto dos riscos levantados. 

A saída dessa etapa é a atualização nos documentos do projeto. De acordo com o 

PMBOK os seguintes documentos podem ser atualizados. 

“Atualizações no registro dos riscos. À medida que novas informações são 

disponibilizadas através da análise qualitativa dos riscos, o registro dos 

riscos é atualizado. As atualizações no registro dos riscos podem incluir 

análises de probabilidade e impactos para cada risco, classificações ou 

pontuações dos riscos, informações sobre a urgência dos riscos ou a 

categorização dos riscos, e uma lista de observação para os riscos de baixa 

probabilidade ou os riscos que requeiram mais análise. 

• Atualizações no registro das premissas. À medida que novas informações 

são disponibilizadas através da análise qualitativa dos riscos, as premissas 

podem mudar. O registro das premissas deve ser revisto para incluir essas 

novas informações. As premissas podem ser incorporadas na 

especificação do escopo do projeto ou em um registro de premissas 

separado.”  

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

3.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 

A análise quantitativa dos riscos analisa e demonstra numericamente os impactos do 

risco no projeto e ira servir para respaldar as decisões tomadas a respeito dos riscos. Essa 

análise é feita sobre os riscos priorizados pela análise qualitativa dos riscos. 
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“O processo Realizar a análise quantitativa dos riscos analisa o efeito 

desses riscos nos objetivos do projeto. Ele é usado principalmente para 

avaliar o efeito agregado de todos os riscos que afetam o projeto. Quando 

os riscos direcionam a análise quantitativa, o processo pode ser usado para 

atribuir uma classificação de prioridade numérica àqueles riscos 

individualmente.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Segundo o PMBOK em alguns casos pode não ser possível aplicar a análise quantitativa dos 

riscos nos projetos, isso porque em alguns casos não há dados suficientes para desenvolver esse 

trabalho. Se for executada, a análise deve ser repetida quando necessária no processo de 

controle dos riscos. 

“O gerente de projetos deve usar a sua opinião especializada para 

determinar a necessidade e a viabilidade da análise quantitativa dos riscos. 

A disponibilidade de tempo e orçamento e a necessidade de especificações 

qualitativas ou quantitativas sobre os riscos e impactos determinarão o(s) 

método(s) a ser(em) usado(s) em qualquer projeto específico.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As entradas dessa etapa do gerenciamento de riscos são o plano de gerenciamento dos 

riscos, plano de gerenciamento dos custos, plano de gerenciamento do cronograma, registro 

dos riscos, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais.  

As ferramentas são técnicas de coleta e apresentação de dados, técnicas de modelagem 

e análise quantitativa dos riscos e a opinião especializada. 

O PMBOK apresenta como ferramenta de técnica de coleta e apresentação de dados 

as entrevistas que se baseiam na experiência e em dados históricos para quantificar a 

probabilidade e o impacto dos riscos nos objetivos dos projetos. Apresenta ainda como 

ferramenta de técnica de coleta e apresentação de dados a distribuição de probabilidade que 

representam a incerteza em valores. 

“As distribuições de probabilidades contínuas, amplamente usadas em 

modelagem e simulação, representam a incerteza em valores tais como 

durações de atividades do cronograma e custos de componentes do projeto. 

Podem ser usadas distribuições discretas para representar eventos incertos, 
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como o resultado de um teste ou um cenário possível em uma árvore de 

decisão.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Como técnicas de modelagem e análise quantitativa dos riscos, o PMBOK apresenta a 

análise de sensibilidade que é utilizado para comparar a importância relativa e o impacto de 

variáveis que tem alto grau de incerteza. A representação típica da análise de sensibilidade 

é o diagrama de tornado. 

“Uma representação típica da análise de sensibilidade é o diagrama de 

tornado, usado para comparar a importância relativa e o impacto de 

variáveis que têm um alto grau de incerteza com aquelas mais estáveis. O 

diagrama de tornado é também útil na análise de cenários de riscos, com 

ocorrência em riscos específicos cuja análise quantitativa destaca a 

possibilidade de benefícios maiores que os impactos negativos 

correspondentes identificados. Um diagrama de tornado é um tipo especial 

de gráfico de barras usado na análise de sensibilidade para comparar a 

importância relativa das variáveis.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Outra técnica de modelagem e análise quantitativa dos riscos é a análise do valor 

monetário esperado. Essa técnica calcula o resultado médio da oportunidade, que são 

expressas com sinal positivo, e das ameaças, que são expressas com valores negativos. Essa 

análise consiste em multiplicar o impacto esperado de cada risco pela probabilidade que 

esse risco tem de ocorrer, e ao final é feito a soma desses produtos.  

A modelagem e simulação é mais uma técnica de modelagem e análise quantitativa 

dos riscos, ela utiliza um modelo que converte incertezas em possível impacto no projeto. 

Uma das técnicas utilizadas nessa ferramenta é técnica de Monte Carlo, que está definida 

abaixo: 

“É uma análise computadorizada que “executa” o projeto várias vezes para 

fornecer uma distribuição probabilística dos resultados calculados, 

possibilitando a análise de vários possíveis cenários.” 

      Pech – (2017) 
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As saídas são atualizações nos documentos do projeto. Os documentos que deverão 

ser atualizados são as análises probabilísticas do projeto, onde são feitas as estimativas de 

custo e cronograma; a probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo; a lista 

priorizada de riscos quantificados, apresentando os riscos com maiores oportunidade e 

ameaças ao projeto; tendências nos resultados da análise quantitativa dos riscos, caso fique 

aparente tendências dos riscos conforme é repetida a análise. 

3.5 Planejar a resposta aos riscos 

Nessa etapa do gerenciamento de riscos, são planejadas a ações que serão tomadas 

para reduzir o impacto das ameaças ao projeto e maximizar as oportunidades do projeto. Para 

que haja resposta ao risco é necessário entender como o risco será abordado, e assim verificar 

a eficácia da resposta ao risco. Esse processo é tratado da seguinte forma pelo PMBOK: 

“Ele inclui a identificação e a designação de uma pessoa (o responsável 

pela resposta ao risco) para assumir a responsabilidade por cada resposta 

ao risco acordada e financiada. As respostas planejadas devem ser 

adequadas à relevância do risco, ter eficácia de custos para atender ao 

desafio, ser realistas dentro do contexto do projeto, acordadas por todas as 

partes envolvidas e ter um responsável designado. Em geral é necessário 

selecionar a melhor resposta ao risco entre as diversas opções possíveis.” 

                                                              Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As entradas dessa fase são o plano de gerenciamento dos riscos e o registro dos riscos. 

Serão encontrados nesses documentos, os responsáveis, intervalo de tempo para revisão das 

respostas, limites para os riscos, os riscos identificados, as causas dos riscos, uma lista de 

possíveis respostas a lista de prioridades dos riscos, ou seja, todas as informações necessárias 

sobre os riscos que necessitam de respostas. 

As ferramentas e técnicas são estratégias para riscos negativos ou ameaças, estratégia 

para riscos positivos ou oportunidades, estratégia de respostas de contingência e a opinião 

especializada. 

Existem segundo o PMBOK, quatros estratégias possíveis para tratar os riscos 

negativos do projeto, ou seja, as ameaças. São elas prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o 

risco. 
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Prevenir: é uma estratégia de resposta ao risco onde são tomadas ações para eliminar 

a ameaça e proteger o projeto contra o seu impacto, sendo a estratégia mais radical suspender 

o projeto.  As estratégias menos radicais são estender o cronograma e reduzir o escopo. 

 
“Alguns riscos que surgem no início do projeto podem ser evitados 

esclarecendo os requisitos, obtendo informações, melhorando a 

comunicação ou adquirindo conhecimentos especializados.” 

                                                           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Transferir: A transferência de riscos é uma estratégia que consiste em terceirizar um 

risco, ou o impacto que ele possa causar em um projeto. Um exemplo de transferência de risco 

são os seguros. Essa estratégia geralmente tem um custo, que deverá ser incluída no 

planejamento do projeto. 

“Transferir o risco simplesmente passa a responsabilidade de 

gerenciamento para outra parte, mas não o elimina. Transferir não 

significa negar a existência do risco através da sua transferência para um 

projeto futuro ou outra pessoa sem o seu conhecimento ou acordo. A 

transferência de riscos quase sempre envolve o pagamento de um prêmio 

à parte que está assumindo o risco. Transferir a responsabilidade pelo 

risco é mais eficaz quando se trata de exposição a riscos financeiros.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Mitigar: A mitigação dos riscos são ações executadas pela equipe de projetos para 

reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto do risco, de forma que esses impactos se 

tornem aceitáveis. 

“Adotar uma ação antecipada para reduzir a probabilidade e/ou o impacto 

de um risco ocorrer no projeto em geral é mais eficaz do que tentar 

reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. Adotar processos menos 

complexos, fazer mais testes ou escolher um fornecedor mais estável são 

exemplos de ações de mitigação. A mitigação pode exigir o 
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desenvolvimento de um protótipo para reduzir o risco de implementação 

de um processo ou produto a partir de um modelo de bancada.” 

          Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

 

Aceitar: É a estratégia usada pela equipe de projetos, quando nenhuma das outras 

estratégias for possível, consiste em tomar nenhuma ação com relação ao risco a não ser que 

ele ocorra. Essa estratégia pode ser passiva, onde será apenas documentada para o 

acompanhamento, ou ativa quando se constitui uma reserva de contingência para quando o risco 

ocorrer, essa reserva inclui dinheiro ou recursos para lidar com o impacto do risco. 

“Essa estratégia é adotada quando não é possível ou econômico abordar 

um risco específico de qualquer outra forma. Essa estratégia indica que a 

equipe do projeto decidiu não alterar o plano de gerenciamento do projeto 

para lidar com um risco, ou não conseguiu identificar outra estratégia de 

resposta adequada.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Ainda segundo o PMBOK, há quatro estratégias possíveis para tratar os riscos 

positivos do projeto, ou seja, as oportunidades. São elas explorar, compartilhar, melhorar ou 

aceitar o risco. 

Explorar: Essa estratégia consiste no trabalho da equipe do projeto em garantir que 

uma oportunidade deixe de ser incerteza e seja concretizada. 

“Exemplos de respostas de exploração direta incluem designar o pessoal 

com mais talento da organização para o projeto a fim de reduzir o tempo 

de conclusão, ou usar novas tecnologias ou atualizações de tecnologias 

para reduzir o custo e duração requeridos para alcançar os objetivos do 

projeto.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Melhorar: Essa estratégia consiste no trabalho da equipe do projeto em aumentar a 

probabilidade ou os impactos de uma oportunidade. 
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“Identificar e maximizar os principais impulsionadores desses riscos de 

impacto positivo pode aumentar a probabilidade de ocorrência. Exemplos 

de melhoramento de oportunidades são o acréscimo de mais recursos a 

uma atividade para terminar mais cedo.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

 

Compartilhar: Consiste em ceder a oportunidade a um terceiro que tenha maior 

capacidade de explorar a oportunidade, e gerar impacto positivo ao projeto. 

“Exemplos de ações de compartilhamento incluem a formação de 

parcerias de compartilhamento de riscos, equipes, empresas para fins 

especiais ou joint ventures, as quais podem ser estabelecidas com a 

finalidade expressa de aproveitar a oportunidade de modo que todas 

as partes se beneficiem das suas ações.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Aceitar: Consiste em aceitar que uma oportunidade existe, porém ficar passivo a ela, 

ou seja, não aumentar as chances que ela ocorra. 

Outra estratégia de resposta ao risco, é a estratégia de contingência. Essa estratégia é 

planejada para caso certos eventos ocorram, e sob determinadas condições pré-definidas. 

“Os eventos que acionam a resposta de contingência, como marcos 

intermediários não atingidos ou o aumento da prioridade de um 

fornecedor, devem ser definidos e acompanhados. As respostas aos riscos 

identificados usando essa técnica são muitas vezes chamadas de planos de 

contingência ou planos alternativos, e incluem eventos geradores 

identificados que colocam os planos em vigor.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As saídas são a atualização do plano de gerenciamento do projeto e a atualização dos 

documentos do projeto. Devem ser revisitados e atualizados se necessários os responsáveis e as 
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responsabilidades atribuídas referente ao risco, estratégias e ações especificas referente as 

resposta aos riscos, orçamentos, planos de contingência, planos alternativos para ser usados em 

resposta a um risco. Podem ser atualizados ainda o registro das premissas, a documentação 

técnica e as solicitações de mudança. 

“No processo Planejar as respostas aos riscos, vários documentos do 

projeto são atualizados, quando necessário. Por exemplo, as respostas aos 

riscos são escolhidas e acordadas, e então incluídas no registro dos 

riscos. O registro dos riscos deve ser documentado com um nível de 

detalhes que corresponda à classificação de prioridades e à resposta 

planejada. Em geral, os riscos altos e moderados são abordados em 

detalhes. Os riscos considerados de baixa prioridade são incluídos em 

uma lista de observação para monitoramento periódico.” 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

Devem ser revisados os planejamentos do cronograma, de custos, de qualidade, de 

aquisições, de recursos humanos, a linha base do escopo, a linha base do cronograma e as linhas 

base de custo, para que se necessário incluam as modificações geradas pelo plano de resposta 

aos riscos. 

3.6 Controlar os riscos 

Essa etapa irá acompanhar os riscos durante o desenvolvimento do projeto, o controle 

ira verificar se as estratégias estão sendo eficazes e tem o objetivo de otimizar as respostas aos 

riscos. Durante essa fase os riscos serão revisitados, bem como o plano do gerenciamento de 

riscos. Novos riscos podem ser identificados e deverão ser tratados. As reservas de custo de 

cronograma deverão ser monitoradas e alteradas se necessário de acordo com a identificação 

de novos riscos.  

“Controlar os riscos é o processo de implementação de planos de 

respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, 

monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e 

avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o projeto.” 



22 

 

22 

 

           Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 

As entradas desse processo, segundo o PMBOK são o plano de gerenciamento de 

riscos, o registro de riscos e dados e relatórios de desempenho do trabalho. Com essas entradas, 

será possível verificar os riscos identificados, bem como sua probabilidade e prioridade. O 

plano de resposta ao risco e os dados de cronograma e custos reservados e realizados.  

As ferramentas e técnicas são, segundo o PMBOK, a reavaliação de riscos, a auditoria 

de riscos, análises de variação e tendências, medição do desempenho técnico, análise das 

reservas, reuniões. A reavaliação de riscos irá identificar novos riscos, reavaliar riscos atuais e 

eliminar riscos desatualizados. A auditoria de riscos vai avaliar a eficácia das respostas aos 

riscos bem como do gerenciamento de riscos. A análise de variações e tendências devera 

comprar os riscos previstos com os realizados e apontar para a tendência do impacto dos riscos 

no resultado geral de custos e cronograma do projeto. A medição de desempenho técnico tem 

por objetivo medir a realização técnica do projeto e comparar com o planejado, afim de 

identificar possíveis variações do escopo previsto que possam causar impactos significativos 

no projeto. A análise de reservas avalia, a qualquer momento do projeto, se o saldo das reservas 

é o suficiente para os riscos os riscos restantes no projeto. O gerenciamento de riscos deve ser 

discutido em reuniões periódicas do projeto, afim de que o maior número possível de riscos 

seja identificado tratados o decorrer do projeto. 

As saídas desse da etapa de controlar riscos, segundo o PMBOK são informações sobre 

o desempenho do projeto onde o resultado do processo de controlar riscos irá apoiar o processo 

decisório do projeto; solicitação de mudanças que serão encaminhadas ao processo Realizar o 

controle integrado de mudanças, essas solicitações de mudanças podem ser ações corretivas 

recomendadas ou ações preventivas recomendadas. 

“• Ações corretivas recomendadas. Atividades que realinham o 
desempenho dos trabalhos do projeto com o plano de gerenciamento do 
projeto. Elas incluem planos de contingências e alternativas. Essas 
últimas são respostas que não foram inicialmente planejadas, mas são 
necessárias para lidar com os riscos emergentes que não foram 
identificados anteriormente ou que foram aceitos passivamente. 
• Ações preventivas recomendadas. Atividades para garantir que o 
desempenho futuro do trabalho do projeto esteja alinhado com o plano de 
gerenciamento do projeto.” 

Guia PMBOK® 5º Edição - (2013) 
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Outras saídas da etapa de controlar riscos são a atualização do plano de gerenciamento 

do projeto, se as mudanças aprovadas afetarem os processos de gerenciamento de riscos os 

documentos do plano de gerenciamento do projeto serão revisados e republicados; atualização 

nos documentos do projeto e atualização dos ativos de processos organizacionais. 
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4. OS DESAFIOS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS NA INDÚSTRIA  

Para composição desse trabalho foi analisado e aplicado umas das ferramentas de 

gerenciamento de riscos em uma indústria de máquinas. A empresa não terá sua identidade 

revelada, e será chamada de Industria. A Industria produz máquinas customizadas, que levam 

de 3 a 8 meses para serem produzidas. A produção é por demanda e cada novo pedido comercial 

torna-se um projeto na empresa. 

A empresa possui uma equipe de gerenciamento de projetos a menos de um ano. Essa 

equipe é formada por dois gerentes de projetos e um especialista em custos de projetos para dar 

suporte a equipe. O gerenciamento de projetos responde a diretora administrativa da empresa. 

Atualmente não há um procedimento de gerenciamento de riscos dos projetos. E é possível 

identificar desvios em relação ao planejado nos prazos e custos dos projetos. 

A seguir, será feito uma recomendação de gerenciamento de risco para os projetos da 

Industria, baseando-se no referencial teórico apresentado anteriormente. 

A primeira fase de um projeto na Industria é a fase de pré-venda, onde o cliente apresenta 

uma necessidade de sua empresa a equipe comercial da Industria. A equipe comercial aciona a 

equipe de engenharia para desenvolver uma solução para o cliente. Essa solução é descrita em 

uma oferta comercial e enviada ao cliente.  

Nesta fase é necessário iniciar o processo de identificação dos riscos, sugere-se fazer 

uma análise da oferta pelas áreas do gerenciamento de riscos, engenharia e comercial. Definição 

do escopo exato que será ofertado ao cliente, e levantamento dos riscos.  

Sendo assim, temos como entrada desses processos a oferta comercial, o layout do 

equipamento, o pré-cálculo de custo, informações técnicas especificas dos equipamentos 

ofertados, e informações comerciais sobre o cliente que será atendido. 

Como ferramenta deverá ser utilizado reuniões com as áreas envolvidas, Gerenciamento 

de risco, Comercial e Engenharia. E a análise documental, incluído os documentos citados na 

entrada desses processos. Nessa reunião é possível elaborar uma Matriz de Risco e será 

utilizado como base a matriz de risco apresentada pelo Sr. Gerson Pech - Professor da FGV. 

Uma matriz de risco exemplo foi elaborada e será apresentado abaixo, como já dito 

anteriormente foi utilizado como base a matriz de risco do professo FGV Gerson Pech e 
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adequada as necessidades da empresa. Como a matriz foi feita com base em um projeto real, 

que se encontra em fase de planejamento, não será possível apresentar os números referente ao 

controle dos riscos e fechamento do projeto.  

 

FIGURA 2. Matriz de Risco – Apresentação do projeto. 
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FIGURA 3. Matriz de Risco – Lista de Riscos - Ameaças. 

 

 

 FIGURA 4. Matriz de Risco – Lista de Riscos - Oportunidades 
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FIGURA 5. Matriz de Risco – Valor Esperado do Projeto antes das respostas ao risco.
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FIGURA 6. Matriz de Risco – Resposta aos Riscos - Ameaças.
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FIGURA 7. Matriz de Risco – Resposta aos Riscos – Oportunidades. 

 

 

FIGURA 8. Matriz de Risco – Valor esperado pós resposta ao riscos. 
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi identificar, através da revisão da metodologia PMBOK a 

ferramenta que mas se adequasse ao processo de gerenciamento de riscos em projetos de um 

indústria de máquinas. 

 A ferramenta escolhida foi a Matriz de Risco, uma ferramenta simples e completa que 

atendeu as necessidades do gerenciamento de riscos da empresa estudada. Foi utilizado um 

template existente, apresentado pelo Professor da FGV -  Sr. Gerson Pech.  Essa matriz foi 

aderente a necessidade da empresa pois de forma simples foi possível listar os riscos, dividi-los 

entre ameaças e oportunidades, categorizar, priorizar atribuir a probabilidade de cada risco e 

avaliar os impactos  esperados. Com o uso dessa ferramenta , foi possível ainda atribuir resposta 

aos riscos tornando o possível o trabalho para redução dos impactos negativos desses riscos 

sobre o projeto. 

 O gerenciamento dos riscos permite uma visão mais clara sobre o projeto. É uma 

oportunidade de esclarecer para todos os envolvidos no projeto, pontos que muitas vezes são 

incertos. A partir do momento que um risco é levantado, levado ao conhecimento de todos e 

discutido, haverá uma movimentação natural dos profissionais envolvidos para reduzir os 

impactos sobre o projeto. Um vez listados esses riscos, a equipe de gerenciamento de projetos 

poderá acompanhar o desenvolvimento das respostas aos riscos, e essas incertezas passam ser 

conhecidas e cada projeto haverá menor probabilidade de ocorrência. 
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