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RESUMO 

O processo de orçamentação de propostas comerciais imobiliárias, vem sofrendo 

mudanças significativas na última década. O advento da modelagem 3D com o BIM 

(Building Information Model), possibilita uma visão abrangente dos insumos e os seus 

respectivos custos, obtendo-se um valor base do projeto cada vez mais preciso. 

Contudo, o estudo do gerenciamento dos riscos tem como objetivo tratar as incertezas 

não identificadas em outras áreas de conhecimento, como por exemplo, escopo, 

tempo e custos. Sendo assim, a análise individual e geral dos riscos do projeto, pode 

fornecer informações valiosas a respeito do valor esperado do projeto, verificando-se 

o tamanho da variação e a exposição dos riscos da contratada. 

 Palavras Chave: Orçamentação. Gerenciamento de Riscos. Valor 

Esperado do Projeto. 
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ABSTRACT 

The process of elaboration of data on the real estate properties, being undergone 

changes in the last decade. The advent of 3D modeling with BIM (Construction 

Information Model), allowing a comprehensive view of the principles and social costs, 

obtaining an increasingly accurate project base value. However, the risk study aims to 

address uncertainties unrelated to other areas of knowledge, such as scope, time and 

costs. Thus, an individual and general analysis of project risks can be used as a 

reference to evaluate the value of the project, verifying and scaling up the contractor's 

risk coverage. 

 Key Words: Budgeting. Risk Management. Expected Value of the Project. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os programas habitacionais desenvolvidos durante a última década abriram novos 

precedentes a empreendimentos imobiliários no Brasil. O crédito facilitado 

proporcionou um período de ouro para a construção civil, em que projetos dos mais 

variados escopos implodissem interminavelmente em um cenário econômico 

altamente favorável. 

Os bancos públicos foram instrumentos fundamentais de política econômica, 

ampliando o crédito a partir de 2008, e depois, de 2012 para a frente, na tentativa de 

reduzir o spread bancário no Brasil (DIEESE, 2018). Isto proporcionou uma facilidade 

para construtoras e incorporadoras iniciarem empreendimentos, pois o crédito 

disponível a pessoas físicas e jurídicas proporcionava uma simbiose econômica ideal. 

No período subsequente, entre 2014 a 2017, o saldo total de crédito no Brasil caiu 

11,3%, resultado em sua maior parte da redução do crédito a pessoas jurídicas, visto 

que o crédito para pessoas físicas permaneceu estável, que apresentou uma queda 

real de 22,8% no período (DIESSE, 2018).  

Este novo panorama, levou construtoras a reduzirem o seu efetivo, visto que o 

número de novos empreendimentos na construção civil despencou rapidamente com 

a forte recessão de 2015 e a queda acentuada do PIB em 2016. Além de ajustes em 

recursos humanos, foi necessária a implementação de uma nova visão na concepção 

de obras, em que a gestão de recursos assumiu papel prioritário dentro dessas 

organizações, levando estas empresas a desenvolverem orçamentos cada vez mais 

enxutos e a firmar contratos cada vez menos favoráveis, com o objetivo de estabelecer 

a sua permanência no mercado neste período de crise. 

Diante deste cenário, construtoras ampliaram a análise de gestão de riscos, com 

um olhar mais crítico, coletando informações mais qualificadas, a fim de proporcionar 

uma maior segurança empresarial nas formulações de propostas comerciais. Apesar 

destes esforços, verifica-se que esta estratégia é realizada em caráter meramente 

superficial, mais como uma análise qualitativa geral do tema, não analisando quanto 

os impactos reais em que oportunidades e ameaças possam causar no projeto. 

A partir deste princípio, o presente trabalho tem como objetivo propor uma 

metodologia que analise qualitativamente e quantitativamente os riscos de projetos de 
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construção civil, a fim de proporcionar uma maior racionalização de recursos no 

desenvolvimento de projetos imobiliários, proporcionando uma maior competitividade 

estratégica a empresas que participam de concorrência na execução de projetos 

terceirizados.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PROJETOS  

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado único”. (PMBOK, 2017, p. 4). Desta maneira, possuem início e término bem 

definidos, com seu ciclo de vida ocorrendo entre estes dois momentos. 

Quando organizações identificam oportunidades ou necessidades, elas 

desenvolvem projetos como uma ferramenta para atingir determinadas posições 

futuras. Além disso, projetos são desenvolvidos com a finalidade de alavancar os 

objetivos estratégicos das organizações. Sendo assim, projetos permitem a criação 

de valor de negócio, definido sob a ótica do PMI como:  

“O benefício líquido quantificável derivado de um 

empreendimento de negócio. O benefício pode ser tangível, 

intangível ou ambos. Em análise de negócios, o valor de negócio 

é considerado o retorno, sob a forma de elementos como tempo, 

dinheiro, mercadorias ou bens intangíveis trocados por algo em 

retorno” (PMBOK, 2017, p. 7). 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

“Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir os seus requisitos”. 

(PMBOK, 2017, p. 10). A integração destas qualidades permite manusear 

assertivamente os recursos utilizados durante o projeto, desde a sua fase de 

concepção até o seu encerramento, possibilitando a entrega do seu escopo, dentro 

dos parâmetros de cronograma, custos, qualidade e satisfação do cliente. 

Uma gestão eficaz de projetos permite que o seu resultado seja mais previsível ao 

que fora planejado, possibilitando ao gestor evitar estouros no orçamento, a perda de 

prazos, a má qualidade, o retrabalho e a expansão descontrolada do projeto (PMBOK, 

2017). Isto cria um ambiente projetizado altamente produtivo, em que cada recurso é 

alocado estrategicamente com a finalidade do sucesso do projeto. 
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2.3 RISCOS 

A incerteza é base para a definição de riscos, pois segundo MALCUHY (2013), é 

a falta de informação sobre um evento que irá acontecer.  

Um ambiente incerto dentro de um projeto, prejudica muito as atividades de 

planejamento, pois não permite ao seu gestor uma análise no nível mais baixo da 

estrutura analítica do projeto. Isso acaba levando-o a utilizar estimativas menos 

detalhadas como a análoga ou paramétrica, em que certas informações de projeto 

anteriores e dados históricos, acabam não sendo coerentes com o projeto irá iniciar. 

Essa desinformação acaba formando uma nébula sobre determinados pontos do 

projeto, podendo causar impactos positivos ou negativos durante o seu ciclo de vida. 

Desta maneira, o PMI define riscos como: “Um evento ou condição incerta que, se 

ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto”. (PMI, 

2004). 

Um foco simplista no sucesso do projeto pode levar incerteza e risco a serem 

definidos como "ameaças ao sucesso" com um sentido negativo. Por exemplo, 

suponha que o sucesso de um projeto seja medido somente termos do custo realizado 

em relação a alguma meta ou compromisso. Então, tanto a "incerteza" e "risco" podem 

ser definidos em termos de ameaças ao sucesso do projeto, como por exemplo, a 

probabilidade de um custo excedente ocorrer. Nessa perspectiva, pode ser um passo 

natural considerar o gerenciamento de risco essencialmente sobre a remoção ou 

redução da possibilidade de desempenho insuficiente. Isso resulta em uma 

apreciação muito limitada sobre os benefícios potenciais do gerenciamento de riscos 

do projeto. Muitas vezes, pode ser tão importante apreciar o lado positivo da incerteza, 

que podem apresentar oportunidades e não ameaças. (CHAPMAN, WARD, 2003). 

 

2.4 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

De um modo geral, os projetos não contam com a totalidade das informações 

necessárias para planejar todo o trabalho a ser desenvolvido, pois ações futuras são 

necessariamente incertas (SALLES JR., 2006). 
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O gerenciamento dos riscos do projeto visa identificar e gerenciar os riscos que 

não são considerados pelos outros processos de gerenciamento de projetos. Quando 

não gerenciados, estes riscos têm potencial para desviar o projeto do plano e impedir 

que alcance os objetivos definidos do projeto. Consequentemente, a eficácia do 

Gerenciamento dos Riscos do Projeto está diretamente relacionada ao seu sucesso. 

(PMI, 2017). 

Segundo o PMI (2017) em cada projeto, existem duas classes de riscos. Os riscos 

individuais e o risco geral do projeto.  

O risco individual é um evento ou incerteza, caso ocorra, acarretará em uma 

consequência positiva ou negativa em um ou mais objetivos do projeto. Já o risco 

geral do projeto é decorrente do efeito combinado dos riscos individuais do projeto, 

retratando a exposição das partes interessadas as variações que o valor esperado do 

projeto venha a ocorrer. 

 

 2.5 O GUIA PMBOK E O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O guia PMBOK, que segundo o PMI (2017), é um conjunto de conhecimentos de 

reconhecimento geral e boas práticas amplamente utilizadas e inovadoras em 

gerenciamento de projetos. O livro em questão não fornece uma metodologia 

específica para a gestão de projetos, porém é uma base sobre o qual as organizações 

possam a vir a criar suas metodologias, procedimentos, ferramentas e técnicas 

necessárias para a prática eficaz do gerenciamento de projetos (PMI, 2017). 

O guia divide-se em 5 grupos de processo: Iniciação; Planejamento; Execução; 

Monitoramento e Controle e Encerramento. Além dos grupos de processos, há 

também uma categorização por área de conhecimento: Integração; Escopo; 

Cronograma; Custos; Qualidade; Recursos; Comunicação; Riscos; Aquisições; e 

Partes Interessadas.  

O quadro abaixo mostra a divisão dos 49 processos em uma matriz composta 

pelas duas divisões apresentadas anteriormente. 
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Áreas de 

Conhecimento 

Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Grupos de 

processos 

de 

Iniciação 

Grupos de 

processos de 

Planejamento 

Grupos de 

processos de 

Execução 

Grupos de 

processos de 

Monitoramento 

e Controle 

Grupos de 

processos de 

Encerramento 

Gerenciamento da 

Integração do 

Projeto 

Desenvolver 

o Termo de 

Abertura do 

projeto. 

Desenvolver o 

Plano de 

Gerenciamento do 

Projeto. 

Orientar e 

Gerenciar o 

Trabalho do 

Projeto. 

Gerenciar o 

Conhecimento do 

Projeto. 

Monitorar e 

Controlar o 

Trabalho do 

Projeto. 

Realizar o 

Controle Integrado 

de Mudanças. 

Encerrar o 

Projeto ou Fase. 

Gerenciamento 

do Escopo do 

Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento do 

Escopo. 

Coletar os 

Requisitos. 

Definir o Escopo. 

Criar a EAP 

 

Validar o escopo. 

Controlar o 

Escopo. 

 

Gerenciamento 

do Cronograma 

do Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento do 

Cronograma. 

Definir as 

Atividades. 

Sequenciar as 

Atividades. 

Estimar as 

Durações das 

Atividades. 

Desenvolver o 

Cronograma. 

 
Controlar o 

Cronograma. 
 

Gerenciamento 

dos Custos do 

Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento 

dos Custos. 

Estimar os Custos. 

Determinar o 

Orçamento 

 
Controlas os 

Custos. 
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Gerenciamento da 

Qualidade do 

Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento da 

Qualidade. 

Gerenciar a 

Qualidade. 

Controlar a 

Qualidade. 
 

Gerenciamento 

dos Recursos do 

Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento 

dos Recursos. 

Estimar os 

Recursos das 

Atividades. 

Adquirir 

Recursos. 

Desenvolver a 

Equipe. 

Gerenciar a 

Equipe. 

Controlar os 

Recursos. 
 

Gerenciamento 

das 

Comunicações do 

Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento 

das 

Comunicações 

Gerenciar as 

Comunicações 

Monitorar as 

Comunicações 
 

Gerenciamento 

dos Riscos do 

Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento 

dos Riscos. 

Identificar os 

Riscos. 

Realizar a Análise 

Qualitativa dos 

Riscos. 

Realizar a Análise 

Quantitativa dos 

Riscos. 

Planejar 

Respostas aos 

Riscos. 

Implementar 

Respostas aos 

Riscos 

Monitorar os 

Riscos 
 

Gerenciamento 

das Aquisições 

do Projeto 

 

Planejar o 

Gerenciamento 

das Aquisições 

Conduzir as 

Aquisições 

Controlar as 

Aquisições 
 

Gerenciamento 

das Partes 

Interessadas do 

Projeto 

Identificar as 

Partes 

Interessadas 

Planejar o 

Engajamento das 

Partes 

Interessadas. 

Gerenciar o 

Engajamento das 

Partes 

Interessadas 

Monitorar o 

Engajamento das 

Partes 

Interessadas 

 

Tabela 1: Grupos de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das 

áreas de conhecimento.  

Fonte: (PMI, 2017). 
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2.5.1 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 

O Gerenciamento dos ricos inclui os processos de planejamento, identificação, 

análises, respostas, implementação e monitoramento dos riscos de um projeto. O 

objetivo deste gerenciamento é aumentar a probabilidade e/ou o impacto que riscos 

positivos venham a ocorrer e diminuir a dos riscos negativos, a fim de aumentar as 

chances de sucesso de um projeto. (PMI, 2017). 

O Guia PMBOK (2017), divide os processos de riscos da seguinte forma: 

 Planejar o gerenciamento dos riscos - Define como o gerenciamento dos 

riscos será estruturado e gerenciado. Como as métricas serão empregadas, 

as ferramentas e técnicas utilizadas e os dados analisados. 

 Identificar os riscos - Identifica os riscos individuais do projeto, bem como 

as fontes geral do projeto, e documenta suas características. 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos – Lista e prioriza os riscos do projeto 

para análise ou ação posterior, através da avaliação da probabilidade de 

ocorrência e impacto. 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos – Analisa numericamente o efeito 

combinado dos riscos individuais possa vir a causa no objetivo geral do 

projeto. 

 Planejar respostas aos riscos: Desenvolve alternativas e estratégias para 

ampliar oportunidades e reduzir ameaças geradas por riscos. 

 Implementar respostas aos riscos: O processo de implementar planos 

acordados de respostas aos riscos. 

 Monitorar os riscos: Monitora as ações de respostas aos riscos, acompanha 

os riscos identificados, explora novos riscos e avalia a eficácia do processo 

de gerenciamento dos riscos do projeto. 

Os sete processos de gerenciamento de riscos ocorrem simultaneamente em 

alguma parte do projeto e interagem com os de outras áreas de conhecimento. O Guia 

PMBOK estrutura o gerenciamento de cada processo com entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas. As primeiras fornecem informações, dados e métricas básicas para 

que sejam aplicadas as ferramentas e técnicas necessárias para gerar os resultados, 

neste caso, as saídas. Estas são geralmente os planos auxiliares do projeto ou os 
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documentos do projeto. Os resultados dos processos podem ser utilizados como 

entradas em outros processos, gerando uma gestão interativa de todo projeto. 

O Guia PMBOK estrutura o Gerenciamento de Riscos do Projeto conforme figura 

a seguir. 

 

Figura 1: Visão geral do gerenciamento de riscos do projeto. 

Fonte: (PMI, 2017). 
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2.5.1.1 PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

O primeiro processo desta área de conhecimento tem como função definir como 

serão conduzidas as atividades de gerenciamento de riscos do projeto. Seu principal 

benefício, é garantir o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento de riscos sejam 

a altura do que o projeto representa a organização (PMI, 2017). Este processo é 

realizado no início do projeto e também em outros momentos, em um processo 

interativo de planejamento. 

Nesta fase, é criado o plano de gerenciamento de riscos, no qual são utilizados 

como insumos para a sua construção o termo de abertura do projeto (fornece 

informações a nível macro de riscos), o plano de gerenciamento do projeto (define 

como o projeto deverá se desenvolver), o registro das partes interessadas (fornecem 

informações sobre os requisitos e expectativas do projeto), fatores ambientais da 

empresa (limites gerais de riscos definidos pela organização) e ativos de processos 

organizacionais (dados históricos e lições aprendidas). 

Através de análise de dados históricos, reuniões com partes interessadas e opinião 

especializada o plano de gerenciamento de riscos é concluído. Nele devem ser 

incluídos alguns ou todos os elementos a seguir (PMI, 2017): 

- Estratégia dos riscos: Descreve a abordagem geral do gerenciamento de riscos 

do projeto. 

- Metodologia: Define o tratamento, as ferramentas, técnicas, fontes de dados 

específicos utilizados na gestão de riscos.  

- Papéis e Responsabilidades: Define a equipe, suas funções e o papel de cada 

um no gerenciamento de riscos do projeto. 

- Financiamento: Orçamenta os fundos necessários para realizar as atividades de 

gestão de riscos. Estabelece como os recursos deverão ser utilizados para 

contingência e gerenciamento. 

- Prazos: Define com que frequência os processos de gerenciamento de riscos 

serão realizados no projeto, durante todo o seu ciclo de vida, e estabelece as 

atividades de riscos a serem incluídas no cronograma do projeto. 
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- Categorias de riscos: Oferece meios para agrupar riscos individuais de projeto, 

podendo-se utilizar da EAR (Estrutura Analítica de Riscos), que categoriza os riscos 

em grupos de características semelhantes. 

- Matriz de probabilidade e impacto: Determina o mapeamento da probabilidade e 

impacto das oportunidades e ameaças do projeto. 

- Apetite a riscos das partes interessadas: Registram-se os apetites a riscos das 

partes interessadas de forma mensurável, de forma que que possibilite determinar o 

nível aceitável de risco geral do projeto. Desta maneira o fornecem informações de 

como planejar a gestão de riscos do projeto. 

- Formatos de relatórios: Define como será documento, analisado e comunicado o 

processo de gerenciamento dos riscos do projeto. 

- Acompanhamento: Documenta como atividades serão registradas e auditorias 

serão realizadas. 

 

2.5.1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

A identificação dos riscos do projeto, consiste em detectar quais são os riscos 

individuais e gerais do projeto, documentando as suas características. Este processo 

tem como objetivo identificar os riscos e a sua fonte, sendo realizado iterativamente 

ao longo de todo o projeto (PMI, 2017). 

Neste processo são utilizados para a sua execução o plano de gerenciamento do 

projeto (planos auxiliares e linhas base), os documentos do projeto (estimativas, 

registros e lições aprendidas), acordos internos e contratos. Todo este material é 

analisado através de reuniões, opinião especializada, lista de alertas e habilidades 

interpessoais e de equipe. São também utilizadas técnicas de coleta e análise de 

dados, mostradas nos quadros a seguir: 

Técnicas de coleta de dados 

Brainstorming Tem como objetivo obter uma lista abrangente de riscos do 

projeto. A técnica é realizada por meio de um agrupamento de 

profissionais multidisciplinares, que como a supervisão de um 
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facilitador agrupam ideias que devem ser documentadas 

apropriadamente, para não gerarem dúvidas a terceiros que não 

participaram do processo. 

Lista de 

Verificação 

É uma lista de itens, ações ou pontos a serem considerados no 

projeto. Elas são baseadas em informações históricas, lições 

aprendidas e configurações de projetos semelhantes anteriores, 

sendo utilizadas frequentemente como lembretes durante toda a 

execução do projeto. 

Entrevistas Identifica riscos e suas fontes por meio entrevistas com 

participantes com experiência no projeto, partes interessadas e 

especialistas no assunto. Devem ser realizadas em um ambiente 

formal e de confiança, para as contribuições sejam honestas e não 

tendenciosas. 

Tabelas 2: Técnicas de coleta de dados. 

Fonte: (PMI, 2017). 

 

Técnicas de Análise de Dados 

Análise de 

Causa-raiz 

É utilizada para identificar as causas que levam ao surgimento de 

um problema, desenvolvendo assim uma ação preventiva. 

Análise de 

Premissas e 

Restrições 

Explora a validade de premissas e restrições durante o projeto. 

Sua verificação cíclica possibilita avaliar quais premissas e 

restrições ainda fazem parte do projeto, podendo dar 

oportunidades pela remoção ou flexibilização de um fator 

limitante ao projeto. 

Análise 

SWOT 

Analise o projeto em cada uma destas perspectivas: forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem como objetivo 

aumentar a amplitude dos riscos identificados, incluindo os 

gerados internamente. Inicia-se avaliando as forças e as 

fraquezas da organização no projeto, em seguida as 
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oportunidades decorrentes das forças e as ameaças decorrentes 

de fraquezas. Avalia também o grau em que forças podem 

compensar as ameaças e determina se as fraquezas poderiam 

impedir as oportunidades. 

Análise de 

Documentos 

Identifica os riscos através de uma revisão nos documentos do 

projeto, expondo incertezas e ambiguidades do projeto. 

Tabelas 3: Técnicas de análise de dados. 

Fonte: (PMI, 2017). 

Os resultados deste processo são o registro dos riscos, o relatório de riscos e as 

atualizações nos documentos do projeto. No primeiro são descritos os riscos 

individuais do projeto. Os relatórios informam sobre as fontes de risco geral do 

projeto. E as atualizações de documentação ocorrem para restabelecer e confirmar 

padrões de premissas, questões e lições aprendidas (PMI, 2017). 

 

2.5.1.3 ANÁLISE DOS RISCOS 

A análise dos riscos de um projeto é dividas em dois passos, a análise qualitativa 

e a quantitativa. A primeira busca priorizar os riscos individuais do projeto, 

concentrando os esforços nos de maior prioridade. A segunda, estuda numericamente 

o efeito combinado dos riscos individuais nos objetivos gerais do projeto (PMI, 2017). 

Na análise qualitativa dos riscos é avaliada a prioridade dos riscos individuais do 

projeto, através de suas respectivas probabilidades de ocorrência e impacto. Estas 

avaliações são de caráter subjetivo, pois baseiam-se da percepção de membros da 

equipe envolvida no projeto. Sendo assim, para uma avaliação eficaz neste processo 

é aconselhável a participação de indivíduos que participaram de projetos anteriores 

semelhantes ou que sejam especialistas nesta modalidade de análise, para que o seu 

resultado não forneça dados fora da realidade do projeto (PMI, 2017). 

Uma ferramenta amplamente utilizada para a categorização e análise dos riscos é 

a Matriz de Probabilidade e Impacto, no qual são especificadas as combinações de 

probabilidade e impacto nos objetivos do projeto, caso o risco ocorra. Isto permite a 
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divisão dos riscos do projeto em grupos de prioridade, avaliando-se o seu impacto em 

um ou mais objetivos do projeto. 

A figura abaixo mostra um exemplo de matriz de probabilidade e impacto, com um 

esquema numérico de pontuação de riscos. 

 

Figura 2: Exemplo de matriz de probabilidade e impacto com esquema de 

pontuação. 

Fonte: (PMI, 2017). 

A análise quantitativa dos riscos buscar analisar e quantificar a exposição de risco 

geral do projeto. Através de resultados numéricos, permite ao gestor planejar as 

suas respostas de forma analítica e com maior confiabilidade. Para realizar a análise 

de dados, podem ser utilizadas as seguintes técnicas: 

- Simulação: São executadas a partir da análise de Monte Carlo, no qual consiste em 

milhares de iterações, considerando todas as possibilidades da ocorrência e impacto 

de riscos ao projeto. Estas iterações fornecem faixas de resultados possíveis para o 

projeto (por exemplo, data de término do projeto e o seu custo ao encerrá-lo). 
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Figura 3: Exemplo de curva S da análise quantitativa de risco de custo 

Fonte: (PMI, 2017). 

- Análise de sensibilidade: Ajuda a determinar quais riscos têm maior impacto 

sobre os resultados do projeto. A exibição típica desta análise é com o diagrama em 

forma de tornado, que apresenta o coeficiente de correlação calculado de cada 

elemento do modelo pode influenciar o resultado do projeto. 

 

Figura 4: Exemplo de diagrama de tornado. 

Fonte: (PMI, 2017). 
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- Análise de árvore de decisão: São utilizadas para comparar e selecionar a melhor 

escolha entre diferentes cursos de ação. Os caminhos são denominados ramos de 

direção, sendo formados por eventos ou decisões a serem tomadas. Os pontos finais 

da árvore representam o resultado atingido caso a ação seja selecionada. 

 

Figura 5: Exemplo de árvore de decisão. 

Fonte: (PMI, 2017). 

Dentre os resultados da análise qualitativa temos a atualização nos documentos 

do projeto. Os registros de premissas, questões e riscos incorporam as novas 

características dos riscos analisados neste processo, fornecendo ao gestor um 

controle no desenvolvimento do projeto mais aproximado da realidade no qual se 

encontra. 

A análise quantitativa dos riscos fornecerá o relatório de riscos do projeto, que 

apresenta como a composição de riscos individuais impactará em conjunto no projeto. 

O relatório de riscos deverá apresentar: 

- Avaliação da exposição geral ao risco do projeto: São medidas as chances de 

sucesso do projeto, estabelecendo a probabilidade da data final obrigatória seja 

atingida, por exemplo. Também é apresenta a faixa de resultados possíveis do projeto. 
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- Análise probabilística detalhada do projeto: Fornecem como principais saídas 

curvas-S, diagramas de tornado e análise de criticidade. Através destes diagramas é 

possível estabelecer quais riscos individuais impactam mais sobre o projeto, podendo-

se estabelecer reservas de contingências com um nível maior de confiança. 

- Tendências nos resultados: Sendo análise repetida diversas vezes ao longo do 

ciclo de vida do projeto, algumas tendências de crescimento ou redução de riscos 

podem mais aparentes, facilitando a sua identificação e correlação com a sua causa. 

 

2.5.1.4 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

Neste processo são desenvolvidas estratégias de atuação aos riscos individuais, 

bem como a exposição geral de risco do projeto (PMI, 2017). Visa-se realizar um plano 

de ações ao aproveitamento de oportunidades, bem como a redução das ameaças 

aos objetivos do projeto (SALLES, 2006). Para realizar estas ações é necessária a 

utilização de recursos do projeto, que devem ser alocados com realismo e eficácia, 

evitando que respostas ineficazes não prejudiquem ainda mais o ciclo de vida do 

projeto. 

Segundo o PMI (2013), as estratégias para riscos podem ser dividas em positivas 

ou negativas. O quadro abaixo, divide cada ação conforme a sua natureza: 

Estratégia para riscos negativos Estratégia para riscos positivos 

Prevenir: Visa eliminar a ameaça do 

projeto ou proteger o projeto contra o 

seu impacto. 

Explorar: Visa garantir que a 

oportunidade seja concretizada. 

Transferir: Destina o impacto de uma 

ameaça para terceiros, em conjunto 

com a responsabilidade de sua 

resposta. 

Compartilhar: Integra um terceiro que 

possua maior capacidade de explorar a 

oportunidade, visando o aumento da 

probabilidade de sua ocorrência.  

Mitigar: Reduz a probabilidade e/ou 

impacto da ameaça acontecer. 

Melhorar: Aumenta a probabilidade 

e/ou impacto de uma oportunidade. 
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Aceitar: Admite a existência do risco, e pela a inviabilidade de uma resposta ou 

por apresentar uma baixa probabilidade e/ou impacto ao projeto não se realiza 

nenhuma ação. Para ameaças, pode-se optar por uma aceitação ativa, no qual 

destina-se uma reserva de contingência a uma possível impacto. 

Tabela 4: Tipos de estratégia de resposta de riscos 

Fonte: Adaptado (PMI, 2013). 
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3. OBJETO DO ESTUDO 

O objeto de estudo do presente trabalho é um conjunto residencial de 16 blocos e 

496 apartamentos, localizado na região metropolitana de Curitiba. O condomínio 

também conta com um salão de festas integrado com salão de jogos, academia e sala 

de cinema. Na área externa encontram-se a piscina, duas quadras poliesportivas e 

um espaço zen. 

 Este empreendimento faz parte do programa social de habitação Minha Casa, 

Minha Vida – Faixa 3, no qual são oferecidas as famílias com renda de até R$ 7000,00 

por mês, taxas de juros diferenciadas em relação ao do mercado. 

O projeto possui uma área construída de 23000 m², com orçamento de R$ 

27.000.000,00, sendo o BDI de R$ 3.375.000,00, e um prazo de execução de 18 

meses. O contrato de execução é realizado entre incorporadora e construtora, esta 

última responsável técnica pelo projeto. Cada mês de atraso no cronograma impacta 

em uma multa de 1/18 do BDI do projeto. 

A construtora trabalha com mão de obra terceirizada, que recebem pagamentos 

diretamente pela incorporadora a cada mês, proporcionalmente ao que foi executado.  
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4. METODOLOGIA  

Com o intuído de analisar a relevância do gerenciamento de riscos na execução 

de orçamentos em projetos de construção civil, uma pesquisa bibliográfica foi 

realizada tendo como fonte principal de informação o Guia PMBOK, especialmente o 

seu capítulo de gerenciamento de riscos do projeto. 

Desta maneira, os conceitos e ferramentas com maior destaque desta área de 

conhecimento serão utilizados para avaliar o impacto que a gestão de riscos 

proporcionará ao objeto do estudo. 

No primeiro momento as fontes de incerteza serão categorizadas e os riscos 

identificados. Em seguida, as análises qualitativa e quantitativa irão mostrar, 

respectivamente, as características dos riscos individuais e do risco geral do projeto. 

Concluindo o estudo, serão comparados o valor base e o valor esperado do 

projeto, verificando se a variação entre os dois resultados foi expressiva e se a gestão 

de riscos foi relevante ao objeto de estudo. 
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5. ESTUDO DE CASO 

Inicialmente, serão mapeados os riscos internos e externos ao projeto. Para isso, 

riscos serão categorizados conforme as suas fontes para facilitar a sua identificação. 

Na EAR os riscos serão divididos em dois níveis, conforme figura a seguir. 

 

 

 

Figura 6: Estrutura analítica de riscos do projeto. 

Fonte: Autoria própria. 

 A coleta de dados ocorrerá a partir desta categorização das fontes de riscos, 

por meio de brainstorning e listas de verificação.  Estas ferramentas, respectivamente, 

ampliam a visão dos riscos do projeto e possibilitam a sua revisão, podendo ser 

utilizado as linhas bases (escopo, tempo e custo) e lições aprendidas de projetos 

anteriores. 

A lista de riscos será estruturada, através de uma tabela, identificando-os através 

de sua numeração, fonte, causa, evento e consequência ao custo do projeto. 
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Segue na tabela abaixo, os riscos com impactos econômicos à construtora 

identificados no projeto. 

ID Fonte  Causa Evento Consequência 

01 Riscos 

Técnicos 

Projeto Executivo Erro de cálculo de 

projeto estrutural. 

Reforço estrutural após 

execução da estrutura, 

podendo elevar o custo 

em até 30%. 

02 Riscos 

Técnicos 

Projeto Executivo Não atingimento 

do comprimento 

de projeto das 

estacas 

escavadas in 

loco. 

Necessidade de reforço 

estrutural, podendo 

elevar o custo das 

fundações em até 35%. 

03 Riscos 

Técnicos 

Projeto Executivo Falha executiva 

do projeto de 

montagem de 

formas.  

Aumento de 15% do 

consumo de concreto ao 

calculado em projeto. 

04 Riscos 

Técnicos 

Gerenciamento Falta de controle 

no recebimento 

de materiais. 

Desembolso não 

compatível com o 

material entregue no 

canteiro. Estouro de até 

3,5% sobre o custo do 

material. 

05 Riscos 

Técnicos 

Gerenciamento Estudo de uma 

solução mais 

econômica para 

as fundações das 

edificações. 

Economia de 50% nas 

fundações das 

edificações a partir de 

uma segunda análise 

geotécnica do terreno. 

06 Riscos 

Técnicos  

Gerenciamento Atraso na 

solicitação de 

aço. 

Atraso de 3 semanas no 

início da estrutura. 
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07 Riscos 

Técnicos 

Gerenciamento Atraso na 

contratação de 

mão de obra 

terceirizada. 

Atraso acumulado de 

até 1 mês do projeto. 

08 Riscos 

Técnicos 

Tecnologia Utilização de um 

sistema 

informatizado de 

gestão de 

projetos. 

Diminuição dos custos 

de mão de obra em 2%. 

09 Riscos 

Técnicos 

Recursos Falta de recursos 

humanos da 

equipe de 

engenharia para 

executar o 

controle de 

qualidade de 

execução de 

serviços. 

Aumento do retrabalho 

em 3% sobre o 

orçamento de mão de 

obra. 

10 Risco 

Comercial 

Cliente Calote no 

pagamento da 

retenção do 

projeto. 

Não pagamento da 

retenção de 10% sobre 

o BDI do projeto. 

11 Risco 

Comercial 

Cliente Quebra de 

contrato por 

improdutividade. 

Rescisão de 

funcionários e 

travamento de medição 

de atividades não 

concluídas. Prejuízo de 

7% sobre o BDI do 

projeto. 

12 Riscos 

Comerciais 

Cliente Atraso no 

pagamento de 

empreiteiros. 

Suspensão das 

atividades em média 2 

dias a cada início de 



35 

 

mês. Atraso acumulado 

em média de 36 dias no 

projeto. 

13 Riscos 

Comerciais 

Subempreiteiros Subempreiteiros 

desconhecidos. 

Baixa produtividade e 

fragilidade financeira. 

Atraso acumulado de 2 

meses no projeto. 

14 Riscos 

Comerciais 

Fornecedores Atrasos na 

entrega de 

material. 

Possibilidade de atraso 

acumulado de 45 dias 

do projeto. 

15 Riscos 

Externos 

Jurídico Acidente fatal. Embargo da obra e 

processo trabalhista. 

Paralização média de 1 

mês. 

16 Riscos 

Externos 

Jurídico Vistoria do 

ministério do 

trabalho. 

Embargo da obra por 

não conformidade do 

canteiro. Atraso médio 2 

meses. 

17 Riscos 

Externos  

Jurídico Reprovação na 

vistoria de 

entrega dos 

bombeiros 

Escadas de fuga contra 

incêndio com largura 

inferior a 1,20 m, 

implicando em 

retrabalho para acerto 

de medidas. 

18 Riscos 

Externos 

Jurídico Revogação da 

reforma 

trabalhista. 

Aumento do custo da 

mão de obra pela 

desterceirização dos 

serviços. Aumento do 

custo da mão 
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terceirizada de obra em 

até 10%. 

19 Riscos 

Externos 

Político Movimento 

Sindical e Greve. 

Suspensão das 

atividades por 

manifestações a favor 

de reajustes da classe. 

Atraso acumulado até 

de 15 dias. 

20 Riscos 

Externos 

Econômico Inflação. Reajuste médio dos 

materiais de 5% acima 

da inflação do período. 

Tabela 5: Lista de riscos do projeto 

Fonte: Autoria própria. 

Após a identificação dos riscos do projeto, é realizada a análise qualitativa, que 

consiste em avaliar subjetivamente as probabilidades de ocorrência e impacto dos 

riscos individuais do projeto. A análise é frequentemente representada através de uma 

matriz de probabilidade e impacto. Esta ferramenta especifica as combinações de 

probabilidades e impacto, permitindo assim uma divisão dos riscos do projeto em 

grupos prioritários de criticidade (PMI, 2017).  

A matriz de probabilidade e impacto será dívida em cinco escalas de qualificação 

de probabilidade e impacto, conforme figura abaixo: 

 

Grau Probabilidade Impacto 

MA – Muito Alto (0,9) Muito provável que 

ocorra. 

Aumento de custo 

correspondente a 40% do 

BDI do projeto. 

A – Alto (0,7) Mais provável de 

acontecer do que não 

acontecer. 

Aumento de custo 

correspondente a 27,5% 

do BDI do projeto. 
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M – Médio (0,5) Probabilidade de 

acontecer ou não é a 

mesma. 

Aumento de custo 

correspondente a 15% do 

BDI do projeto. 

B – Baixo (0,3) Mais provável que não 

aconteça. 

Aumento de custo 

correspondente a 7,5% 

do BDI do projeto. 

MB – Muito Baixo (0,1) Muito improvável que 

ocorra. 

Aumento de custo 

correspondente a 2,5% 

do BDI do projeto. 

Tabela 6: Escalas de probabilidade e impacto. 

Fonte: Adaptado (SALLES JR., 2006). 

A figura 7 destaca as faixas de criticidade dos riscos: 

 

Figura 7: Grau de riscos qualificados 

Fonte: Adaptado (SALLES JR., 2006). 

As faixas de criticidade dos riscos serão divididas conforme figura abaixo: 

 

Figura 8: Criticidade dos Riscos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Com o objetivo a avaliar a competividade e a segurança de propostas 

orçamentárias, a análise qualitativa será unicamente em relação ao custo do projeto. 

ID Risco Impacto Prob. PXI 

Criticidade do Riscos 

Insig. Baixa Moderada Alta Crítica 

01 Erro de cálculo de projeto 

estrutural. 

0,7 0,1 0,07      

02 Não atingimento do 

comprimento de projeto das 

estacas escavadas in loco. 

0,3 0,9 0,27      

03 

 

Falha executiva do projeto 

de montagem de formas. 

0,3 0,9 0,27      

04 Falta de controle no 

recebimento de materiais. 

0,5 0,5 0,25      

05 Estudo de uma solução mais 

econômica para as 

fundações das edificações. 

0,3 0,5 0,15      

06 Atraso na solicitação de aço. 0,3 0,3 0,09      

07 Atraso na contratação de 

mão de obra terceirizada. 

0,3 0,5 0,15      

08 Utilização de um sistema 

informatizado de gestão de 

projetos. 

0,3 0,7 0,21      

09 Falta de recursos humanos 

da equipe de engenharia 

para executar o controle de 

qualidade de execução de 

serviços. 

0,5 0,9 0,45      

10 Calote no pagamento da 

retenção do projeto 

0,5 0,5 0,25      

11 Quebra de contrato por 

improdutividade 

0,3 0,5 0,15      

12 Atraso no pagamento de 

empreiteiros 

0,3 0,9 0,27      

13 Subempreiteiros sem 

referência 

0,5 0,7 0,35      

14 Atrasos na entrega de 

material 

0,5 0,9 0,45      

15 Acidente fatal 0,3 0,1 0,03      
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16 Vistoria do ministério do 

trabalho 

0,5 0,3 0,15      

17 Reprovação na vistoria de 

entrega dos bombeiros 

0,1 0,3 0,03      

18 Revogação da reforma 

trabalhista 

0,9 0,1 0,09      

19 Movimento Sindical e Greve 0,3 

 

0,5 0,15      

20 Inflação 0,7 0,9 0,63      

Tabela 7: Análise qualitativa de riscos 

Fonte: Adaptado (SALLES JR., 2006). 

Após a análise qualitativa individual dos riscos é realizado o cálculo do risco total 

do projeto. O cálculo é realizado somando-se os produtos de probabilidade e impactos 

de ameaças e subtraindo em contrapartida os resultados das oportunidades, conforme 

equação abaixo. 

Risco geral do projeto = 
∑ ±( )

( , )
 

 

Equação 1: Cálculo de risco geral do projeto 

Fonte: Adaptado (SALLES JR., 2006). 

Onde: 

Ij = Impacto do risco j; 

Pj = Probabilidade do risco j; 

n = é o número de riscos avaliados. 

 

O risco geral do projeto é: 

Risco geral do projeto = 
,

× ,
 

Risco geral do projeto= 22,6% 
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A análise qualitativa possui grande valor na qualificação e priorização dos riscos 

do projeto, porém somente isto não é suficiente para alcançar as variações que os 

riscos podem causar no orçamento do projeto. Sendo assim, a análise quantitativa é 

necessária para avaliar o quanto o valor base do projeto poderá se alterar, 

identificando o melhor e pior cenário possível e definindo o valor esperado do projeto. 

Para o cálculo do valor esperado do projeto é necessário realizar o produto 

individual das probabilidades pelos seus respectivos impactos. O somatório destes 

valores permitirá verificar a influência que os riscos terão na elaboração da uma 

proposta comercial que a construtora realizará a incorporadora. Além disso, é possível 

visualizar o pior e o melhor cenário do custo total do projeto. 

Para obter o valor esperado de cada risco individual do projeto, será utilizada a 

equação abaixo. 

Valor esperado = Probabilidade x Impacto 

Equação 2: Valor esperado dos riscos. 

Fonte: (SALLES JR., 2006). 

 

ID Evento de Ameaça  Probabilidade Impacto Valor Esperado 

01 Erro de cálculo de projeto estrutural 10% R$ 552000,00 R$ 55200,00 

02 Não atingimento do comprimento de projeto 

das estacas escavadas in loco 
85% R$ 206080,00 R$175168,00 

03 Falha executiva do projeto de montagem de 

formas 
90% R$ 167712,00 R$ 150940,80 

04 Falta de controle no recebimento de 

materiais 
45% R$ 425250,00 R$ 191362,50 

06 Atraso na solicitação de aço 20% R$ 127016,00 R$ 25403,23 

07 Atraso na contratação de mão de obra 

terceirizada 
25% R$ 187500,00 R$ 46875,00 

09 Falta de recursos humanos da equipe de 

engenharia para executar o controle de 

qualidade de execução de serviços 

85% R$ 364500,00 R$ 309825,00 

10 Calote no pagamento da retenção do 

projeto 
45% R$ 337500,00 R$ 151875,00 

11 Quebra de contrato por improdutividade 40% R$ 236250,00 R$ 94500,00 
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12 Atraso no pagamento de empreiteiros 80% R$ 225000,00 R$ 180000,00 

13 Subempreiteiros sem referência 55% R$ 375000,00 R$ 206250,00 

14 Atrasos na entrega de material 50% R$ 281250,00 R$ 140625,00 

15 Acidente fatal 5% R$ 187500,00 R$ 9375,00 

16 Vistoria do ministério do trabalho 20% R$ 375000,00 R$ 75000,00 

17 Reprovação na vistoria de entrega dos 

bombeiros 
15% R$ 50000,00 R$ 7500,00 

18 Revogação da reforma trabalhista 10% R$ 1215000,00 R$ 121500,00 

19 Movimento Sindical e Greve 40% R$ 93750,00 R$ 37500,00 

20 Inflação 75% R$ 742500,00 R$ 556875,00 

Tabela 8: Análise quantitativa das ameaças. 

Fonte: Autoria própria. 

 

ID Evento de Ameaça  Probabilidade Impacto Valor 

Esperado 

05 Estudo de uma solução mais 

econômica para as fundações 

das edificações. 

50% 
R$ 

159040,00 
R$ 79500,00 

08 Utilização de um sistema 

informatizado de gestão de 

projetos. 

85% 
R$ 

243000,00 

R$ 

206550,00 

Tabela 9: Análise quantitativa das oportunidades. 

Fonte: Autoria própria. 

Conforme projeto apresentado no objeto de estudo do presente trabalho, o valor 

base do projeto é de R$ 27000000,00, com o resultado do valor esperado de cada 

risco é possível calcular o valor esperado do projeto. 

 

𝑉𝐸 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑉𝐸 𝐴𝑚𝑒𝑎ç𝑎𝑠 − 𝑉𝐸 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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Equação 3: Valor Esperado do Projeto. 

Fonte: (SALLES JR., 2006). 

Como resultado da equação 3, obtém-se o seguinte valor esperado: 

VE do Projeto = 27.000.000,00 + 2.535.775,00 – 286.070,00 

VE do Projeto = R$ 29.249.705,00 

 

Para o cálculo do pior caso, soma-se o valor base ao somatório do valor esperado 

gerado de ameaças, conforme equação abaixo. 

𝑉𝐸 𝑃𝑖𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑉𝐸 𝐴𝑚𝑒𝑎ç𝑎𝑠 

Equação 4: Valor Esperado do projeto para o pior caso. 

Fonte: Adaptado (SALLES JR., 2006). 

 

Já o melhor caso, é a subtração do valor base do projeto e o somatório do valor 

esperado dos riscos originados de oportunidades, conforme equação a seguir. 

𝑉𝐸 𝑀𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒 −  𝑉𝐸 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Equação 5: Valor Esperado do projeto para o melhor caso. 

Fonte: Adaptado (SALLES JR., 2006). 

 

Após as 3 análises, podemos estabelecer um paralelo entre o valor esperado do 

projeto, o seu valor base, o pior caso e o melhor caso. 

Melhor Caso Valor Base Valor Esperado Pior Caso 

R$ 26.713.930,00 R$ 27.000.000,00 R$ 29.249.705,00 R$ 29.535.775,00 

Tabela 10: Resultados da análise do valor esperado do projeto. 

Fonte: Autoria própria. 
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Como o presente trabalho tem como objetivo avaliar o impacto financeiro que o 

gerenciamento de riscos causará no desenvolvimento de uma proposta comercial, as 

respostas aos riscos não serão implementadas, pois a sua aplicação requer utilização 

prévia de recursos já no processo de orçamentação. Este estágio de relação comercial 

não garante o fechamento do contrato entre construtora e incorporadora, sendo assim, 

o desprendimento de recursos para desenvolver oportunidades e reduzir ameaças 

torna-se uma decisão onerosa. 
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6. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar o impacto que o gerenciamento de riscos 

do projeto pode causar ao desenvolver propostas orçamentárias em 

empreendimentos imobiliários. 

Na atual conjunta de demanda da construção civil no país, as margens de lucro 

impostas pela contratante, muitas vezes, obrigam as construtoras a aceitarem 

contratos desfavoráveis, podendo ser o limiar entre um possível sucesso no projeto 

ou a falência da organização. 

No presente estudo, ficou clara que a identificação e análises dos riscos 

proporcionam um aprofundamento sobre as incertezas do projeto. Mesmo com 

algumas dificuldades de atribuir valores as probabilidades de cada evento ocorrer, é 

possível obter resultados confiáveis do impacto dos riscos sobre o valor do projeto. 

Na fase de planejamento do gerenciamento dos riscos do projeto, o 

desenvolvimento da EAR auxiliou muito no processo de identificação dos riscos. A 

lista de riscos, facilitou a organização das ideias em torno de cada risco, preparando 

os dados para as análises que a sucederam. 

A análise qualitativa mostrou-se útil em confirmar ou corroborar quais eventos 

individuais realmente possuíam elevada criticidade. Em alguns eventos, os riscos 

foram minorados, pois mesmo oferecendo um elevado impacto ao projeto sua 

probabilidade de ocorrência era baixa ou insignificante. 

Por fim, a análise quantitativa confirmou a variação do valor esperado em relação 

ao valor base do projeto foi expressiva, atingindo em torno de 66,6% do BDI do projeto. 

Esta informação pode representar o quanto de risco a organização está disposta a 

correr ao acordar o projeto, e também pode ser usada como um dado de priorização 

de projetos. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Uma possível continuação do trabalho apresentado, seria realizar uma simulação 

de Monte Carlo para averiguar o grau de confiabilidade do resultado obtido. Outro 

desdobramento possível seria analisar diferentes tipos de obras dentro da construção 

civil para criar um diagrama de índices médios de variação de orçamentos, conforme 

a metodologia de análise de riscos utilizada. Essa ferramenta poderia ser utilizada em 

uma análise macro dos riscos, para poupar tempo do gestor, sendo realizada na fase 

de concepção ou no termo de abertura do projeto. 
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