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Resumo 

O presente artigo tem objetivo de apresentar o Gerenciamento de Risco como 

uma das causas mais importantes de fracasso em projetos, objetivo essencial 

de estudo para gerentes de projeto. Ainda pretende organizar, de forma inicial, 

uma base de dados de gerenciamento de riscos para a ONG Endeleza, visando 

a melhora continua nos projetos. Com uma revisão bibliográfica inicial e um 

estudo de caso ex post facto, o trabalho analisa dados de um projeto já 

concluído, dentro de um programa de sustentabilidade em uma Escola Primária 

no Quênia e aponta lições aprendidas em relação ao gerenciamento de riscos 

para os novos desafios que serão enfrentados pela ONG na segunda fase do 

programa. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Riscos. Projetos. ONG. Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The central objective of this paper is to present Risk Management as one of the 

most important causes of failures in projects, essential object of study for 

managing project. In addition, it intends to organise in an initial shape, a data 

base of risk management for the NGO Endeleza, aiming a continuous 

improvement on their projects. With an initial bibliographic review and an ex post 

facto case study, the paper aims to analyze datas of a project already finished, 

inside a sustainable program of a Primary School in Kenya and to suggest 

lessons learned of risk management for the new challenges that will be faced on 

the NGO on the second phase of the program. 

 

Key Words: Risk Management. Projects. NGO. Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A implementação das boas práticas de gerenciamento de risco impacta 

positivamente os resultados em projetos de organizações não governamentais? 

 Esta foi a pergunta inicial para o desenvolvimento desse trabalho que 

pretendia estudar um projeto dentro de uma ONG, afim de entender os reais 

impactos da utilização das técnicas, ferramentas e conhecimentos em 

gerenciamento de risco no projeto com viés de impacto social. 

 Por isso foi aplicada algumas técnicas de gerenciamento de risco em um 

projeto já finalizado, com objetivo principal de analisar os motivos do projeto ter 

fracassado e criar uma documentação para ser utilizada nas próximas 

atividades. 

 O trabalho é composto por três partes, a primeira compila as melhores 

práticas de gerenciamento de riscos segundo o PMBOK e outros autores 

renomados. A segunda aborda o gerenciamento de riscos dentro de 

organizações que se propõem a ter impacto social positivo e a terceira é um 

estudo de caso de um projeto de sustentabilidade dentro de uma ONG curitibana 

que atua, hoje, no Quênia. 

 O gerenciamento de risco em projetos é uma das áreas de conhecimento 

que tem impacto bastante relevante em todas as suas fases. Negligenciar os 

riscos pode acarretar grandes dificuldades no desenvolvimento do trabalho. 

 A apresentação e o estudo das melhores práticas nessa área são muito 

importantes para se obter um planejamento mais completo e uma execução mais 

eficaz. Essa rotina pode ser aplicada em todas as áreas técnicas, área da saúde 

e, inclusive, em projetos de impacto social. 

 É necessário desenvolver dentro das organizações uma área que domina 

as técnicas e ferramentas de gerenciamento de risco. 

 O estudo de caso procurou identificar os erros e acertos de um Programa 

aplicado pela ONG Endeleza com o objetivo de entender os motivos de fracasso 

ocorrido e através da constituição de um banco de dados, para que a 

organização deixe de cometer os mesmos erros em todos os projetos. 

 O estudo girou em torno de um caso de plantio de cebolas, que será 

atualizado mediante o estudo proposto aqui e será replicado posteriormente, 
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considerando o novo documento e as novas lições aprendidas sobre o 

gerenciamento de riscos. 

 A metodologia utilizada foi a análise bibliográfica e um estudo de caso ex 

post facto. Em um primeiro momento foi apresentada a análise bibliográfica de 

livros e autores da área de gerenciamento de riscos e posteriormente, a 

comparação da condução de um projeto com as práticas mencionadas 

anteriormente, visando integrar um modelo de gerenciamento de riscos que pode 

ser utilizado pela ONG nos próximos projetos. 

 A abordagem da análise foi qualitativa. A tipologia em relação aos fins é 

metodológica, já que busca construir um modelo mais aplicável para a 

implementação de projetos sociais. 
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2. CENÁRIO ATUAL PARA APLICAÇÃO DE PROJETOS 

 

O mundo atual é palco de constantes mudanças de muitas naturezas: sociais 

advindas das lutas por direitos, mudanças comportamentais promovidas pela 

assimilação cultural, por novas construções em ambientes mais interconectados, 

pela globalização. Mudanças decorrentes de estudos científicos, de novas testes 

e novas descobertas. Elas acontecem em diversos setores e com velocidades 

diferentes, sendo a área da tecnologia, o espaço onde as transformações 

acontecem de forma extremamente rápida. Diante desse cenário, a única 

certeza é a instabilidade. 

 Além disso, o acesso ao conhecimento vem aumentando 

exponencialmente, dado facilmente comprovado pelo grande aumento no 

número de universidades, cursos e afins disponíveis no mercado. Todo esse 

movimento é acelerado pela existência de crédito, financiamento, bolsas de 

estudo e, até mesmo, a modalidade gratuita aos interessados. 

A internet é um meio bastante acessível e promove a disseminação de 

conhecimentos, notícias, troca de ideias - claro que essa ferramenta também 

proporciona efeitos negativos em relação ao conhecimento, como por exemplo 

notícias falsas ou trabalhos sem embasamento teórico real, mas vamos nos ater 

aos pontos positivos gerados pela internet - e muito mais, garantindo a 

disposição de conteúdos que antes eram concentrados em pequenos grupos de 

intelectuais que conseguiram ingressar em uma faculdade e tiveram melhores 

oportunidades para se profissionalizar. 

 O mercado de trabalho está abarrotado de pessoas qualificadas, mas que 

não conseguem empregos por diversas razões como a má administração pública 

e privada, as crises econômicas, crises políticas, etc. Por isso o profissional 

busca se inovar a todo momento, adaptar-se ao mundo e às pessoas que vivem 

nele, promovendo mudanças, atualização de suas técnicas, ferramentas e 

conhecimentos. 

 Como descrito por Passos (2008), o desenvolvimento de projetos já é algo 

comum desde o início da existência dos empreendimentos, mas no ambiente 

atual, como já dito, com a necessidade de inovar, mudar e se adaptar, vem sendo 

cada vez mais utilizado, já que o conceito de projeto, segundo o PMBOK (2013) 
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é “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo”. Portanto a utilização de projetos dentro dos 

empreendimentos, indústrias, ONGs e qualquer outro lugar que se relaciona de 

forma positiva ou negativa com o mundo globalizado em que vivemos, se 

beneficia utilizando o desenvolvimento de projetos em seu meio de trabalho. 

 

3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 Se todas as áreas de conhecimento estão se apropriando do 

desenvolvimento e gerenciamento de projetos, os conceitos, ferramentas e 

técnicas começam a ser testados, compilados e disseminados, assim como as 

pesquisas acadêmicas sobre o tema, que vem ganhando mais espaço, 

desvinculando o projeto como um produto famoso apenas entre as áreas de 

exatas, como a engenharia, mas conhecidos e utilizados também na área de 

humanas, biológicas, etc (PASSOS, 2008). 

 Para conceituar sobre o tema é necessário recorrer ao guia de boas 

práticas mais utilizado sobre o assunto, o PMBOK (2013), que conceitua o 

gerenciamento de projetos como “a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus 

requisitos”. 

 Assim sendo, o gerenciamento de projetos nada mais é do que uma boa 

administração dos conhecimentos, habilidades e ferramentas para atingir o 

objetivo final com o melhor desempenho planejado.  

 Para conseguir planejar um projeto e entregá-lo com sucesso, o PMBOK 

(2013) divide os processos de gerenciamento de projetos em áreas de 

conhecimento: gerenciamento da integração, de escopo, de cronograma, de 

custos, de qualidade, de comunicação, de aquisições, de recursos e de risco. 

Embora sejam vistas separadamente, cada área interfere nas outras e são 

interferidas por todas, por isso o gerenciamento de projetos é um processo que 

está em constante construção, já que uma pequena alteração de escopo por 

exemplo, pode impactar todos os outros processos, gerar atualização em 

documentos e ainda atingir o planejamento, execução, controle e 

monitoramento. 
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3.1 Porque gerenciar projetos? 

 

Embora o conceito de projetos seja bastante disseminado e as 

organizações utilizarem esta metodologia com frequência, ainda é muito alto o 

número de projetos que fracassam por diversas razões (Al-Hajj; Zraunig, 2018). 

Segundo o Guia PMD Pro (2012), um exemplo de avaliação em relação a 

projetos de TI é a pesquisa do Standish Group que avalia o sucesso dos projetos 

dessa área apontam que no ano de 2008, apenas 32% dos 10 000 projetos 

investigados foram considerados bem sucedidos – que “terminam dentro do 

escopo, do orçamento e do prazo”.  

Os conhecimentos e as habilidades de um gestor são pontos importantes 

para alcançar os objetivos do projeto e ter resultados mais eficientes, mas é fato 

que os projetos de maior sucesso, de melhor qualidade em planejamento, 

execução e monitoramento são aqueles que se utilizam das melhores práticas 

disseminas da área (Al-Hajj; Zraunig, 2018). 

Segundo Passos (2008), é difícil medir o sucesso e fracasso de um 

projeto, pois depende de quem e como é interpretado cada passo da atividade e 

cada informação analisada. 

A forma mais comum de diferenciar esses dois extremos é a comparação 

entre o que foi planejado com o que realmente foi executado; portanto quando o 

desempenho desvia do planejado, como por exemplo o atraso na entrega de um 

projeto, já pode se entender aquele como um projeto falho e por conseguinte, 

fracassado (PASSOS, 2008). 

O fracasso pode ser visto como parcial ou total dependendo do tamanho 

e grau de relevância do impacto causado pela falha e isso varia em relação à 

área/campo em que o projeto é desenvolvido. Um atraso no cronograma é 

aceitável em projetos de tecnologia e pesquisa, já na construção civil, os 

impactos deste mesmo fato são maiores (PASSOS, 2008). 

Alguns dos fatores mais críticos que podem influenciar o grau de sucesso 

ou de fracasso relativo as entregas dos projetos normalmente giram em torno de 

erros na definição do escopo, recursos, cronograma, assim como problemas com 

stakeholders internos e externos, falhas no planejamento do projeto, problemas 
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com relatórios, acompanhamento e monitoramento, na identificação e no 

gerenciamento de riscos, entre outros (PASSOS, 2008). 

 

3.2 Gerenciamento de Riscos em Projetos 

 

 Como já considerado na primeira parte desse trabalho, o ambiente 

instável é uma constante no desenvolvimento de um projeto; portanto a 

necessidade de gerenciar riscos é quase que vital como mencionado por Salles 

Júnior et al (2010) “vivemos atualmente em um ambiente de alta volatilidade e 

alta competitividade que provocam grandes descontinuidades, e precisamos ter 

um processo que nos ajude nesse ambiente de incertezas”; sendo assim, o 

gerenciamento de riscos em projetos é fator decisivo para seu sucesso. 

 Segundo Salles Júnior et al (2010), quando falamos de risco, 

normalmente nos direcionados a um conceito negativo, mas eles não são 

necessariamente negativos. 

Representam incertezas que podem gerar impactos positivos ou 

negativos. O fato dela poder gerar impacto ou não, associa a incerteza com a 

probabilidade. Os riscos são compostos por três fatores: a incerteza, a sua 

probabilidade de ocorrências e as consequências caso a incerteza ocorra 

(SALLES JÚNIOR ET AL, 2010). 

 De acordo com o PMBOK (2013), o gerenciamento de riscos em projetos 

tem como principal objetivo “aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos 

positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos do projeto”, 

assim, o gerenciamento nessa área de conteúdo é composto por diversos 

processos, sendo o primeiro deles o planejamento, que consiste em definir como 

serão realizados todos os passos para este fim. 

 Após o planejamento, se inicia a identificação dos riscos assim como suas 

causas e possíveis consequências. Posteriormente é realizada a análise 

quantitativa e/ou qualitativa dos riscos - essa ação auxilia na priorização dos 

riscos (PMBOK, 2013). 

 O planejamento de respostas a cada ponto mapeado é de extrema 

importância porque é através dele que o gerente de projeto identifica como 

minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades advindas das 
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incertezas/riscos. Por fim, é realizado o controle das respostas previstas, quais 

as implicações dessas ações em todo o projeto, assim como o acompanhamento 

de todos os riscos e identificação de outros durante o projeto (PMBOK, 2013). 

 Diante dessas informações, uma colocação importante sobre a equipe de 

projetos e seu gestor é feita por Gido e Clements (2009) quando dizem que “um 

gestor de projetos não pode ser adverso a riscos. Ele deve aceitar o risco como 

uma parte do gerenciamento de projeto que tem de ser enfrentado. Além disso, 

o gestor de projetos precisa estabelecer o tom para promover uma discussão 

oportuna e aberta sobre riscos com a equipe do projeto”, portanto é importante 

que a equipe esteja aberta e seja muito bem treinada para lidar com um cenário 

instável, pois existem riscos que podem ser previstos e outros que não 

imprevisíveis. 

 Outro ponto importante de ser comentado é a maturidade em relação ao 

risco em que as empresas se encontram, segundo o PMBOK (2013), o conjunto 

de apetite, tolerância e limite ao risco determinam como uma organização irá 

lidar com os riscos diante de um projeto. Por isso se torna tão importante todo o 

processo de gerenciamento dos riscos, pois em cada situação (envolvimento 

com stakeholder, ambiente interno e externo, situação política, econômica, área 

de trabalho, etc) é necessário um tipo de planejamento e exposição ao risco 

(PMD PRO, 2012). 

 Os riscos afetam cada negócio/organização ou qualquer ator 

desenvolvedor de um projeto de forma diferente devido às características 

individuais. A tolerância ao risco de cada ator fica mais evidente quando se 

analisa um impacto financeiro (PASSOS, 2008). 

 O aumento dos custos de produção de um determinado produto impacta 

uma empresa de pequeno porte e uma empresa de grande porte de formas 

diferentes: a primeira tem menor tolerância ao risco pois sua competitividade no 

mercado vai diminuir, considerando que ela pode suportar esse aumento de 

preços por menos tempo que a segunda empresa (considerando todas as outras 

variáveis constantes) (PASSOS, 2008). 

 Já o apetite ao risco se baseia em uma vontade da organização, em um 

querer assumir uma ação vinculada a uma situação de risco. É identificado diante 

o nível de aceitação para ganhar ou perder algo. Diferentemente do que ela 
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consegue tolerar. E o limite ao risco consiste no limiar máximo de aceitação de 

risco que a organização consegue aceitar (PMBOK, 2013). 

 Um ponto bastante interessante e que vale a pena ser ressaltado sobre 

a formação de uma equipe para gerenciamento de riscos foi colocado por Salles 

Júnior et al (2010): 

 
 
não podemos deixar o processo de gerenciamento de riscos de um 
projeto na mão de apenas uma pessoa, pois características e culturas 
pessoais ou organizacionais influenciarão fortemente os resultados. 
Pessoas avessas a riscos tenderão a criar mecanismos de defesa 
excessivos, dificultando as ações com excesso de controles ou 
encarecendo sobremaneira o projeto. Tomadores de risco (risk takers) 
tenderão a não dar a devida importância a situações de risco médio ou 
pequeno, aumentando muito a disposição do projeto. Deste modo, a 
principal maneira de se eliminar tais extremos é desenvolver o 
gerenciamento de riscos de um projeto em equipe, de forma que 
possamos diluir as mencionadas características pessoas extremas. 
 
 

Tendo em mente o equilíbrio do projeto, a aceitação do risco e a formação de 

uma boa equipe, pode-se passar para a descrição dos processos de 

gerenciamento de riscos. 

O primeiro processo, como já listado, é o Planejamento do gerenciamento 

de riscos e este consiste em como todos os outros processos acontecerão. Para 

que o plano seja desenvolvido é necessário que algumas documentações já 

tenham sido feitas e estejam atualizadas, como o termo de abertura com as 

informações básicas, informações processuais e ambientais da organização, o 

plano de gerenciamento do projeto - composto pelos planos de gerenciamento 

de outras áreas de conhecimento, sendo as mais importantes o de escopo, custo 

e cronograma, além da matriz de identificação e comunicação com stakeholders 

(PMBOK, 2013). 

A partir da análise dessa documentação e do perfil de aceitação de risco, 

começa a ser desenvolvido o plano de gerenciamento de riscos com o auxílio de 

algumas técnicas e ferramentas como a opinião de especialistas - sejam eles 

especialistas no assunto do projeto ou pessoas que já trabalharam com projetos 

naquele ambiente, a alta administração da organização, pessoas que tiveram 

contato com projetos características similares, etc; e reuniões de equipe e com 
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todos os atores mencionados anteriormente para a definição das diretrizes desse 

documento (PMBOK, 2013). 

O resultado desse processo é o Plano de gerenciamento de riscos que 

agrega tanto as ferramentas e técnicas que serão utilizadas para executá-lo, 

como a definição da equipe e dos papéis de cada um nessa área - uma matriz 

de responsabilidades. Nesse mesmo documento já são identificado custos e 

cronograma para essas ações (PMBOK, 2013). 

Além disso, a Estrutura Analítica dos Riscos (EAR) é iniciada nesse 

processo, agrupando os riscos em categorias diversas da melhor forma que a 

equipe encontrar para o projeto específico, facilitando os processos posteriores 

(PMBOK, 2013). 

É possível organizar uma escala de probabilidade e impacto dos riscos 

como o PMBOK (2013) exemplifica, facilitando o processo seguintes e 

estabelecendo a mesma margem para probabilidades que são classificadas de 

forma qualitativa como “muito baixo”, “muito alto”, “moderado”, etc, assim as 

informações serão mais precisas e existirá um padrão durante todo o projeto. 

O segundo processo é o da Identificação de riscos e pode ser considerada 

um dos processos mais críticos dessa área, porque é o momento onde serão 

mapeados a maioria dos riscos do projeto – ameaças e oportunidades que 

poderão impactá-lo de alguma forma (SALLES JÚNIOR ET AL, 2010). 

Os riscos podem ser identificados pela equipe de projetos, gerentes, 

pessoas vinculadas a empresa, ou que já fizeram projetos parecidos, mas é 

importante consultar especialistas em áreas correlatas ao projeto para tentar ser 

o mais preciso possível e evitar ameaças desconhecidas durante o processo. 

Quanto mais completa a identificação for, menor a chance de ser surpreendido 

negativamente (PMBOK, 2013). 

No gerenciamento de riscos, assim como em todas as áreas de 

conhecimento em projetos, são necessárias as atualizações constantes de 

informação, por isso a fase de identificação de riscos não é encerrada, ela é 

alterada a medida que o projeto está sendo executado, incluindo outros riscos 

que poderão surgir do ambiente externo ou até mesmo de alguma mudança 

interna ao projeto, como por exemplo no escopo (PMBOK, 2013). 

Para realizar a identificação deles, é essencial que se tenha documentos 



10 

 

como Plano de Gerenciamento do Escopo, do Custo, do Cronograma, da 

Qualidade, de Aquisições, além dos documentos internos da empresa, assim 

como documentos que compilam o gerenciamento de riscos de todos os projetos 

(PMBOK, 2013). 

Um ponto relevante no mundo de projetos, como comentado por Salles 

Júnior et al (2010) é a falta de compartilhamento de riscos que são comuns a 

projetos de mesma área. A analogia é uma técnica para a identificação dos 

riscos, mas ela é mais frequente no ambiente interno da empresa. As 

informações externas são tão relevantes quanto as internas, mas é difícil 

encontrar empresas que estejam abertas a compartilhar esse tipo de informação 

pois esse movimento de transparência coloca-las em posição de vulnerabilidade 

caso não tenham tido sucesso nesse processo; mostra uma fraqueza ou pode 

abrir espaço para novas empresas se posicionarem melhor no mercado caso o 

processo seja tão efetivo. 

A base de dados sobre gerenciamento de riscos internos da empresa 

facilitam a identificação de riscos e todas as outras etapas de um novo projeto, 

porque apesar dos projetos serem únicos, existem muitas coisas similares que 

podem ser realizadas de maneira mais rápida e eficaz (GIDO; CLEMENTS, 

2009). 

Outra técnica bastante usada é o brainstorming, facilitado, normalmente 

pelo gerente de projetos ou pelo encarregado dos riscos. Sempre é preciso 

incentivar todo tipo de ideia, pois um comentário leva a outro risco pensado por 

outra pessoa; essa criação dinâmica é uma das ferramentas mais usadas em 

projetos (GIDO; CLEMENTS, 2009). 

É possível convidar toda a equipe do projeto, assim como o cliente, mas 

é importante que o facilitador tenha em mente qual a melhor abordagem a que a 

equipe toda participe (GIDO; CLEMENTS, 2009). 

Passos (2008) cita a técnica Delphi que consiste na identificação de riscos 

realizada separadamente por especialistas e os documentos produzidos são 

trocados entre eles para que sejam comentados e o facilitador consiga consolidar 

os itens mais consistentes. 

Os diagramas também podem ser utilizados na hora de identificar os 

riscos, podem auxiliar no rastreamento das causas e consequências, como no 
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diagrama conhecido como espinha de peixe. Ou mesmo o diagrama de influência 

e fluxogramas, no geral, fornecem assistência para esse processo (PMBOK, 

2013). 

Para finalizar a identificação de riscos, utiliza-se muito a EAR – Estrutura 

Analítica de Riscos, que pretende agrupar os riscos por categorias como por 

exemplo riscos técnicos: todos que se relacionam a tecnologia ou os de 

planejamento: englobam falhas das fases do projeto. A EAR se utilizada 

constantemente pode facilitar a identificação de riscos e a distribuição de tarefas 

dentro da equipe (SALLES JÚNIOR ET AL, 2010). 

Ao identificar os riscos já pode-se pontuar as suas causas e suas 

possíveis consequências; portanto, essas técnicas completam o segundo 

processo de Gerenciamento de Riscos. A partir desse processo é gerado o 

Registro de Riscos que agrupa a Lista de Riscos Identificados e a Lista de 

Respostas possíveis (Passos, 2008). 

O terceiro processo é a análise qualitativa e/ou quantitativa dos riscos que 

pretende apontar a probabilidade do risco realmente acontecer e o seu impacto 

no projeto. O objetivo central é elencá-los com maior probabilidade e impacto 

para priorizá-los, planejando da forma mais completa possível as ações de 

contenção e resposta afim de diminuir o impacto e/ou a probabilidade de 

ameaças e aumentar o impacto e/ou a probabilidade das oportunidades 

prioritárias (GIDO; CLEMENTS, 2009). 

A maneira mais precisa para fazer essa análise é em reunião com a 

equipe do projeto e principalmente os especialistas, pois proporcionarão 

informações mais precisas que serão baseadas no histórico dos especialistas, 

consequentemente a análise terá mais valor. A falta de experiência ou 

documentação de outros projetos pode afetar negativamente esse processo, 

portanto se esse for o caso, especialistas e pesquisa de campo com pessoas 

que já vivenciaram algo parecido pode ser valiosa (SALLES JÚNIOR ET AL, 

2010). 

Para avaliar a probabilidade e impacto do risco no projeto de forma 

qualitativa é possível classifica-los em graus de probabilidade como: alta, média 

e baixa, em escala numérica de 1 a 10, ou qualquer outra forma de qualificá-los. 

Em seguida, eles podem ser posicionados em uma planilha de prioridades, onde 
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aqueles que deverão ser monitorados com maior atenção são os posicionados 

no centro da tabela, conforme podemos observar abaixo (SALLES JÚNIOR ET 

AL, 2010). 

  

 

Tabela 1 – Matriz de probabilidade e Impacto 

Fonte: PMBOK, 2013 

Esse tipo de gráfico pode ainda ser representado de diversas formas, não 

apenas centralizado como este, mas como dois gráficos separados, onde as 

escalas ficam dispostas de outra forma, como será representado no estudo de 

caso. 

É preciso que seja dada bastante atenção a qualidade de informação 

utilizada para essa avaliação, porque informações de baixa qualidade resultarão 

em baixa qualidade da análise, levando a um retrabalho ou na própria baixa 

qualidade do gerenciamento de riscos ao priorizar riscos com baixa relevância e 

negligenciar os de maior importância (PMBOK, 2013). 

Para uma análise mais completa, a equipe pode ainda colocar o período 

em que o risco tem mais chance de acontecer, para saber em qual parte do 

projeto começar a monitorá-lo (PMBOK, 2013). 

Ainda é possível adicionar a planilha as áreas de trabalho que serão 

afetadas pelo risco e quais serão os impactos proporcionados. A definição de 

padrões de escala para a análise qualitativa também é importante para avaliar 
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todos as ameaças e oportunidades baseadas em um mesmo grau (SALES 

JÚNIOR ET AL, 2010). 

A preferência por análise qualitativa dentro das organizações com menor 

experiência é clara porque são análises mais simplistas e a falta de histórico 

dificulta quantificar os riscos. Como Salles Júnior et al (2010) explica, a utilização 

frequente desse tipo de análise é um círculo vicioso, pois se não começam a 

quantificar, o banco de dados de risco nunca será criado e será sempre muito 

trabalhoso desenvolver todos os processos sem o auxílio deste. A quantificação 

torna o gerenciamento de riscos mais exato e confiável. 

As ferramentas mais utilizadas para a análise quantitativa é a Análise do 

valor monetário esperado e a Simulação de Monte Carlo. A primeira consiste em 

uma representação gráfica – utilizando a árvore de decisões – e procura 

identificar algumas alternativas para responder aos riscos é feito o cálculo do 

valor monetário esperado de cada resposta. O cálculo dessa ferramenta é obtida 

“multiplicando o valor de cada resultado possível pela sua probabilidade de 

ocorrência e somando esses produtos”. Com os valores dispostos em cada 

cenário de resposta é possível tomar uma decisão mais concreta e de acordo 

com o risco que a organização suporta (PMBOK, 2013). 

Já a simulação de Monte Carlo é realizada através de simulações 

estatísticas que buscam executar o projeto diversas vezes e entender quais são 

as melhores alternativas, seus impactos e resultados obtidos. A sua utilização 

diante dos riscos previstos pelo cronograma, por exemplo, funciona identificando 

não só uma duração prevista para a atividade, mas todas as possibilidades 

mapeadas – mínima, mais provável e máxima – gerando um gráfico de 

distribuição probabilística para utilização do gerente de projetos tomar decisões 

que caminhem para seus objetivos e resultados esperados. Essa técnica 

também pode ser utilizada com dados de qualquer área que apresente 

incertezas dentro do projeto (SALLES JÚNIOR ET AL, 2010).  

O próximo processo do gerenciamento de riscos é o planejamento das 

respostas aos riscos, que visa aumentar o impacto e/ou a probabilidade das 

oportunidades acontecerem e diminuir o impacto e/ou a probabilidade das 

ameaças. Com a lista de prioridade de riscos, é possível focar nos riscos com 

mais impacto ou probabilidade, desenvolver estratégias e investir recursos nos 
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riscos mais críticos (PMBOK, 2013). 

Como descrito por Salles Júnior et al (2010): 

 
 

Reações podem ter custos e deverão, obrigatoriamente, alterar a 
probabilidade (se atacarmos a causa raiz do risco) ou o impacto (se 
atacarmos o efeito), gerando um novo valor esperado para aquele 
risco. Esta reação e seu custo devem ser coerentes com a relação ao 
que provocam em termos de alteração na probabilidade ou no impacto 
e, consequentemente, no novo valor esperado pós-reação, comparado 
com o valor esperado original do risco (antes da reação). 

 
 

Portanto é importante avaliar bem quais ações podem ser realizadas e se 

há boa relação custo-benefício. 

As respostas aos riscos podem ser direcionadas e pensadas pela própria 

equipe de projetos, por especialistas, por pessoas com experiência em projetos 

similares, etc (GIDO; CLEMENTS, 2009). 

É importante que as respostas aos riscos sejam planejadas antes dos 

riscos realmente acontecerem, diminuindo a imprevisibilidade dos resultados e 

dando controle, na medida do possível, a equipe envolvida. As ações de resposta 

aos riscos planejadas antes dos riscos se concretizarem são chamadas de 

contenção quando referentes a ameaças e alavancagem no caso de 

oportunidade. Já as respostas que são planejadas para lidar com o novo cenário 

posterior a concretização do risco são chamadas de contingência quando 

referentes a ameaças e aproveitamento para as oportunidades. Essas ações 

posteriores devem lidar com o impacto negativo ou aumentar o impacto positivo 

(SALLES JÚNIOR ET AL, 2010). 

De acordo com a escolha das respostas aos riscos, o responsável assume 

estratégias que guiarão a postura em relação àquele risco. De acordo com o 

PMBOK (2013), para as ameaças do projeto, existem 4 estratégias que podem 

ser adotadas: prevenir, mitigar, transferir e aceitar. 

Para a prevenção das ameaças é necessário que a ação proposta para 

responder ao risco elimine esta ameaça e o projeto será blindado as suas 

consequências. Essa estratégia é mais frequentemente usada quando o risco 

apresenta probabilidade e impacto alto para o projeto, sendo uma alternativa 

positiva o dispêndio de recursos e tempo para eliminar a questão (PMBOK, 
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2013). 

Mitigar riscos quer dizer que as ações de resposta que foram escolhidas 

diminuem o impacto e/ou a probabilidade da ameaça, mas não a elimina. Esse 

risco pode deixar de ser crítico ao projeto, mas ele ainda será uma incerteza 

(PMD PRO, 2012). 

Ao transferir um risco, o gerente entrega a responsabilidade de lidar com 

o risco a um terceiro. Nesse caso o risco não é eliminado, ele só será tratado por 

uma outra pessoa/empresa. Os casos mais comuns envolvem a busca de 

seguradoras, que mediante pagamento, assumem a responsabilidade em caso 

de perda, roubo, etc (PMBOK, 2013). 

A estratégia de aceitar o risco tem o mesmo rótulo para ameaças e 

oportunidades. 

 A abordagem de aceitar o risco no projeto consiste em entender a 

existência dele, estudá-lo, porém não fazer nada para que sua probabilidade ou 

impacto se alterem. Normalmente são utilizados para ameaças com baixo 

impacto e probabilidade ou quando os recursos que deveriam ser focados para 

a escolha de outra estratégia são mais altos que o seu impacto, não tendo um 

bom custo-benefício. A mesma coisa vale para as oportunidades, pois caso o 

valor para o aproveitamento dessa estratégia seja mais alto que o valor do seu 

retorno, não será valido investir nessa oportunidade (PMBOK, 2013). 

Nesses casos também é possível planejar uma ação para depois que 

esse risco realmente acontecer, como as ações de contingência e 

aproveitamento. 

As estratégias relativas a oportunidades são: explorar, compartilhar e 

melhorar e aceitar. 

Explorar uma oportunidade consiste em elevar a probabilidade de 

ocorrência para 100%, portanto a oportunidade irá acontecer após todo o 

investimento (PMBOK, 2013). 

Diferentemente da exploração, ao melhorar uma oportunidade a 

probabilidade de ocorrência aumenta e/ou seu impacto, mas não chega a 100% 

(PMBOK, 2013). 

A estratégia de compartilhamento da oportunidade visa envolver um 

terceiro na ação de resposta, buscando dividir ou entregar as responsabilidades 
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para melhor aproveitá-las (PMBOK, 2013). 

Após a definição das ações e estratégias para as respostas aos riscos, 

um conjunto de documentos de todo o projeto deve ser atualizado devido os 

impactos que essas respostas geram, como mencionado diversas vezes nesse 

trabalho. Assim, a construção de um projeto é dinâmica e as áreas de 

conhecimento devem trabalhar integradas (PMBOK, 2013). 

O processo de controle dos riscos é formado por um conjunto de tarefas 

que pretende melhorar os resultados do gerenciamento de riscos. Faz parte 

desse conjunto a “implementação de planos de respostas aos riscos, 

acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, 

identificação de novos riscos e a avaliação da eficácia do processo de riscos 

durante o projeto” (PMBOK, 2013). 

Para esse processo acontecer, os responsáveis devem utilizar o plano de 

gerenciamento de riscos, o registro de riscos e demandar análises de 

desempenho de outras áreas do projeto para que a equipe possa acompanhar 

todo o processo e dar atenção as áreas mais críticas do projeto, monitorando e 

avaliando todos os riscos, além daqueles novos, a todo momento (GIDO; 

CLEMENTS, 2009). 

Para cumprir com esse processo da melhor forma, é importante que seja 

realizada uma avaliação periódica dos documentos e da execução do projeto 

voltado para os riscos, inclusive, podem ser realizadas auditorias por equipes 

externas para um relatório mais neutro do projeto, ou até mesmo reuniões 

periódicas da própria equipe para avaliação (PMBOK, 2013). 

Algumas análises como a de valor agregado são bastante relevantes 

durante o projeto para identificar o que foi planejado e o que realmente está 

sendo executavo; esses resultados podem ser significativos na hora de controlar 

e monitorar os riscos (PMBOK, 2013). 

A análise das reservas de contingência deve ser feita constantemente 

com intuito de medir o que já foi utilizado e o montante que ainda resta, 

comparando com os riscos que ainda existem para o projeto e que dependerão 

desses recursos caso venham a ocorrer (PMBOK, 2013). 

Esse processo pode gerar relatórios essenciais para embasar decisões 

da gerente de projetos e da alta administração da empresa ou organização. O 
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gerenciamento de riscos é um processo constante e que gera diversas 

atualizações e podem mudar o rumo de projetos ou mesmo o método como ele 

estava sendo gerenciado (PMD PRO, 2012). 

Solicitações de mudanças são possíveis em todas as áreas, inclusive na 

de riscos, sendo elas corretivas, quando não esperadas mas realizadas para 

remediar situações emergentes e as preventivas, que são planejadas e 

controladas de maneira mais concreta (PMBOK, 2013). 

Além desses documentos, é de extrema importância atualizar o histórico 

da organização em relação aos riscos, formando uma base de dados para 

projetos futuros e influenciando na melhora dos processos, com técnicas e 

ferramentas mais assertivas para os próximos que lidarem com cenários 

parecidos possam errar menos e ter resultados mais efetivos para a organização 

como um todo (PMD PRO, 2012). 

 

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS EM ONG/ORGANIZAÇÃO DE 

IMPACTO SOCIAL 

 

 Ávila (2001) descreve a importância do planejamento dentro dos projetos 

sociais como um todo: “planejar estrategicamente não é, portanto, adivinhar ou 

predizer o futuro, mas sim calcular, influir no futuro, pois, ainda que não 

tenhamos o controle total sobre os resultados de nossas ações, podemos tentar 

criá-lo, prevendo possibilidades e dificuldades, descobrindo e antecipando 

respostas”. 

 Assim como todos os projetos, o social também deve ser planejado, 

executado, monitorado e avaliado. As etapas mencionadas anteriormente 

também são utilizadas para o gerenciamento de projetos com impacto social e 

ambiental, são procedimentos que não mudam completamente (ÁVILA, 2001). 

 Assim como existem projetos maiores e menores, alguns precisam passar 

por todas as etapas do gerenciamento de projetos e outros são conduzidos de 

forma mais simples; o gerenciamento de projetos sociais também é flexível, mas 

todos buscam resultados positivos e a chance que estes têm de alcançar seus 

objetivos da forma mais otimizada é maior com os direcionamentos gerais do 

gerenciamento de projetos (XAVIER e CHUERI, 2008). 
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 O mundo dos projetos de impacto social ainda é visto pouco 

profissionalmente no Brasil. O trabalho voluntário é parte importante do nosso 

país, mas é visível a necessidade de profissionais para o gerenciamento efetivo 

desses projetos e organizações (ÁVILA, 2001). 

 Com tantas leis de incentivo e empresas separando recursos para a área 

de “responsabilidade social”, como é conhecida nas empresas, também é grande 

a busca por investimento em projetos mais profissionais e estruturados, que 

saibam como medir o impacto que o dinheiro dessas empresas pode causar. 

 Diversos projetos são inscritos para editais, para disputar recursos de 

empresas privadas e também dos setores públicos, mas poucos são os projetos 

que tem planejamento de qualidade (ARMANI, 2000). 

 Se o gerenciamento de projetos já é raso na área social, o gerenciamento 

de riscos é mais ainda. Diante de situações complexas que os projetos sociais 

trabalham, com comunidades vulneráveis, direito de pessoas que estão em 

vulnerabilidade social, ou qualquer área que eles atuem, são atores que 

precisam de tratamento diferenciado. A própria gestão de pessoas e 

comunicação devem ser bastante estruturadas ao lidar com esses diversos 

atores no meio social (ÁVILA, 2001). 

 O gerenciamento de risco precisa ser mais desenvolvido e mais explorado 

para que o meio comece a se profissionalizar e gerar resultados mais concretos 

e escaláveis. É importante que se dissemine as ideias de gerenciamento de 

riscos e que essas informações sejam compartilhadas entre as organizações 

para que os resultados se tornem melhores e maiores. As organizações devem 

parar de competir para saber qual trabalho tem mais valor e devem começar e 

crescer juntas para lidar com os problemas onde o Estado e as empresas 

privadas não atuam, melhorando e desenvolvendo a comunidade como um todo 

(ARMANI, 2000). 

 

 

5. MODELO DE ESCOLA PRIMÁRIA SUSTENTÁVEL EM MUGAE, 

QUÊNIA – CONTEXTUALIZAÇÃO 
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 A ONG Internacional, Endeleza, é curitibana e trabalha atualmente com 

projetos de desenvolvimento humano, desenvolvimento comunitário, 

empoderamento e educação no Quênia. A organização nasceu em 2012 com o 

intuito de apadrinhar adolescentes no ensino secundário que é totalmente pago 

no Quênia. A ONG ampliou seu trabalho e os projetos passaram a ser menos 

assistencialistas, investindo em uma relação mais forte com a comunidade que 

hoje, enxerga a Endeleza como uma parceira. 

 O principal projeto desenvolvido hoje pela ONG é a Escola Primária 

Sustentável - EPS, que tem o objetivo de identificar um sistema produtivo viável 

na Escola Primária de Mugae e gerar recursos para a própria escola investir em 

infraestrutura, qualidade educacional, alimentação de qualidade e eliminar todas 

as taxas escolares que os pais dos alunos pagam para manter as crianças 

estudando. O ensino primário no Quênia é, em teoria, gratuito, porém os 

repasses governamentais não conseguem custear a alimentação e muito menos 

qualquer tipo de investimento na escola. Hoje, a Endeleza financia um programa 

de alimentação, o salário de alguns professores, da cozinheira e do vigia na EPS 

de Mugae. 

 Desenvolvendo um modelo de escola financeiramente sustentável, será 

possível reinvestir nesse modelo e com o excedente começar a desenvolver 

várias EPS em outros lugares do Quênia e do mundo. 

 Como o programa da EPS é bastante grande e complexo pois combina 

diferentes projetos em diferentes áreas para até 2020 conseguir chegar em um 

resultado mais amplo, o estudo aqui abordado será somente a parte de 

identificação do sistema produtivo e investimento nele como forma de tornar a 

escola financeiramente sustentável e consequentemente tornar o programa um 

sucesso. 

 

5.1 Estudo de caso: Projeto de sustentabilidade da EPS 

 

 Um dos projetos em andamento dentro do programa mencionado acima 

é o Projeto Sustentabilidade, que visa desenvolver um sistema produtivo na 

escola em Mugae e que foi iniciado através de reuniões com a Gerente de 
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Projetos, coordenador de projetos local (um queniano), junto com a diretoria da 

Escola Primária de Mugae, professores e os pais dos alunos. 

 A Endeleza já vinha trabalhando com a comunidade há 3 anos e tinha 

uma relação próxima e de confiança com a comunidade; a ideia de um sistema 

produtivo e da geração de recurso dentro das terras da escola foi bem aceita, 

principalmente pelo contrato feito com a escola que exigia que as decisões 

relacionadas com a administração dos recursos gerados seriam feitas 

momentaneamente pela ONG, mas especificava a necessidade de haver 

consulta da comunidade. 

 O projeto foi iniciado e devido a existência de uma vasta área ociosa - 16 

acres (de um total de 22) e do Quênia ser um país predominantemente agrário, 

com cerca de 70% da sua população vivendo em área rural, a diretoria da 

Endeleza, junto a Gerente de Projetos decidiu que o plantio seria o sistema 

produtivo mais viável devido ao contexto regional, ao conhecimento circulado e 

a qualidade do solo na região de Mugae (considerado muito fértil). 

 O acordo entre a ONG e a diretoria da escola foi firmado e foram cedidos 

8 acres de terra para a exploração da EPS, sendo que o lucro proporcionado 

seria reinvestido na manutenção e melhorias que a escola, a Associação de Pais, 

Professores e a Endeleza, considerassem prioridades. 

Diante dessas diretrizes traçadas, a equipe de projeto desenvolveu um 

documento - plano de gerenciamento - contendo informações importantes que 

impactavam diretamente no gerenciamento de riscos, ponto importante 

negligenciado até aquele momento. 

O documento anexado – Anexo I – é uma compilação do planejamento do 

projeto e que agrega informações de escopo e não escopo, custos, cronograma, 

justificativa e objetivos do projeto. Esse documento é oficial e foi utilizado para 

apresentar o Projeto de Sustentabilidade para investidores. 

 Outro documento essencial para a análise que o trabalho se propõe a 

fazer é o estudo de mercado realizado para a escolha do plantio (anexo II). A 

plantação mais comum naquela região do Quênia é de milho, plantio que foi 

sugerido pelos pais e familiares dos alunos da Escola Primária Sustentável pelos 

conhecimentos que a região já tem sobre o assunto. Contudo, o estudo de 
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mercado apontou o plantio de cebola como cultura mais rentável, como 

demonstrado no documento. 

 Com essa base de documentos já é possível iniciar os processos de 

gerenciamento de riscos que impactavam o projeto. 

 

5.2 Gerenciamento de Risco do projeto 

 

 O gerenciamento de riscos dentro do Projeto Sustentabilidade da EPS em 

Mugae foi realizado de forma incipiente pela falta de conhecimento acerca desse 

conteúdo. 

 Durante a fase de planejamento a equipe do projeto visualizou alguns 

pontos que deveriam ser estudados e modificados para que o plantio e todo o 

projeto tivessem melhores resultados, por isso foram realizados estudos de solo 

e entrevistas com a comunidade. Podemos considerar que apesar de não terem 

essa nomenclatura naquele momento, foram identificados riscos e realizaram 

ações simples de contenção desses riscos. 

 Para entender melhor os motivos dos problemas enfrentados com a 

produção de cebolas e identificar os riscos mais críticos para os próximos 

projetos, a gerente de projetos decidiu utilizar as técnicas e ferramentas do 

gerenciamento de riscos para iniciar um histórico de riscos, que como já 

mencionado na primeira parte do trabalho é essencial para os próximos passos 

de gerenciamento de riscos dentro de uma organização. 

 Os documentos anexados corroboram para uma análise que será 

destrinchada no desenvolvimento do estudo de caso apresentado e poderemos 

aplicar algumas técnicas e ferramentas mencionadas para contribuir para os 

próximos projetos na área de sustentabilidade que estão sendo desenvolvidos 

esse ano. 

 

5.3 Identificação dos riscos no projeto de sustentabilidade 

 

 Para realizar essa etapa, realizamos uma reunião com a Gerente de 

Projetos responsável pelo projeto sustentabilidade, uma especialista em 
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agronomia, o presidente e vice da organização, além de mim, responsável pela 

análise e pelo início do banco de dados. 

 Nessa reunião utilizamos a técnica de brainstorming, a mais frequente e 

simples técnica para mapear os riscos da primeira fase fracassada de um 

projeto, mas que pode nos trazer muitas lições aprendidas para continuar nessa 

área até 2020, ano de conclusão. A seguir é apresentado a planilha de riscos 

identificada na reunião: 

 

RISCOS (AMEAÇAS) EFEITO/CONSEQUÊNCIA 

1- Baixa qualidade nutricional do solo 

para o plantio escolhido 

Baixa produtividade do plantio 

2- Baixa qualidade da água para 

irrigação do plantio 

Baixa produtividade do plantio 

3- Diferenças culturais entre 

procedimentos/ técnicas de plantio 

entre o Brasil e o Quênia 

Atraso no cronograma 

4- Colheita nos meses de muita chuva Baixa qualidade e preço da cebola 

5- Colheita no período de eleição Falta de acesso ao mercado de maior 

valor 

6- Baixa geração de recursos no 

plantio 

Não pagamento do empréstimo 

realizado  

7- Baixa qualidade do produto Queda de preço para venda 

RISCOS (OPORTUNIDADES) EFEITO/CONSEQUÊNCIA 

1- Disseminar conhecimentos em 

novas práticas de agricultura na 

região 

Diversificação de plantio  

2- Disseminar conhecimentos em 

novas práticas de agricultura na 

região 

Maior geração de renda na 

comunidade – desenvolvimento 

comunitário 

3- Confiança da diretoria no Projeto 

Sustentabilidade 

Mais acres de terra disponibilizados 

para utilização da Endeleza 

4- Produção excedente  Melhora na dieta dos alunos da EPS 



23 

 

5- Contratação de mais familiares de 

alunos da EPS 

Melhora na qualidade de vida das 

famílias que frequentam a EPS 

Fonte: Mariana Benzoni, 2018. 

  

 Mediante esse resultado, é possível medir e priorizar os riscos elencados 

acima. Como a organização não detém outros projetos parecidos já realizados, 

há dificuldade na quantificação da probabilidade e impacto dos riscos. Contudo, 

alguns dos riscos mencionados foram abordados em entrevistas com 

agricultores da região, uma forma de angariar informações para analises 

posteriores. 

 As entrevistas não foram registradas, mas o fato de poucas famílias 

investirem no plantio de cebola na comunidade onde a Endeleza está inserida 

fez surgir algumas dúvidas em relação ao solo. Em momento oportuno adiante 

será analisada informações de solo, mas para o momento de medir os riscos, 

ainda ficamos refém de uma análise qualitativa. 

 

5.4 Medição e priorização dos riscos 

 

 Seguimos em reunião qualificando os riscos quanto a sua probabilidade e 

o seu impacto. O padrão em relação a probabilidade é muito baixa (1% a 20%), 

baixa (21% a 40%), média (41% a 60%), alta (61% a 80%) e muito alta (81% a 

99%). E o padrão seguido para medir o impacto é baixo, médio e alto. Com essas 

informações, segue a lista de uma análise mais completa: 

 

RISCO (AMEAÇA) PROBABILIDADE IMPACTO 

1- Baixa qualidade nutricional do solo 

para o plantio escolhido 

Muito alta – (81% 

a 99%) 

Alto 

2- Baixa qualidade da água para 

irrigação do plantio 

Alta – (61% a 

80%) 

Alto 

3- Diferenças culturais entre 

procedimentos/ técnicas de plantio 

entre o Brasil e o Quênia 

Baixa (21% a 

40%) 

Baixo 
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4- Colheita nos meses de muita 

chuva 

Média (41% a 

60%) 

Alto 

5- Colheita no período de eleição Média (41% a 

60%) 

Alto 

6- Baixa geração de recursos no 

plantio 

Média (41% a 

60%) 

Alto 

7- Baixa qualidade do produto Alta – (61% a 

80%) 

Médio 

RISCO (OPORTUNIDADE) PROBABILIDADE IMPACTO 

1- Disseminar conhecimentos em 

novas práticas de agricultura na 

região – diversificação do plantio 

Muito baixa (1% a 

20%) 

Médio 

2- Disseminar conhecimentos em 

novas práticas de agricultura na 

região – desenvolvimento 

comunitário 

Muito baixa (1% a 

20%) 

Médio 

3- Confiança da diretoria no Projeto 

Sustentabilidade 

Média (41% a 

60%) 

Alto 

4- Produção excedente – dieta dos 

alunos 

Média (41% a 

60%) 

Alto 

5- Contratação de mais familiares de 

alunos da EPS 

Média (41% a 

60%) 

Baixo 

Fonte: Mariana Benzoni, 2018. 

 

 Embora esses riscos elencados sejam os riscos mais críticos, portanto 

com alto grau de impacto, a partir dessa análise já podemos distribuir as 

informações em um gráfico e gerar as prioridades para o gerenciamento de 

riscos.  
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Fonte: Mariana Benzoni, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mariana Benzoni, 2018. 

 

 Apresentado esse gráfico, podemos listar a ordem de prioridade para as 

ameaças:  

1- Baixa qualidade nutricional do solo para o plantio escolhido 

2- Baixa qualidade da água para irrigação do plantio 

3- Colheita nos meses de muita chuva  

4- Colheita no período de eleição 

5- Baixa Geração de recursos no plantio 

6- Baixa qualidade do produto 



26 

 

7- Diferenças culturais entre procedimentos/ técnicas de plantio entre o 

Brasil e o Quênia 

A lista de prioridades para as oportunidades:  

1- Confiança da diretoria no Projeto Sustentabilidade 

2- Produção excedente – dieta dos alunos 

3- Disseminar conhecimentos em novas práticas de agricultura na região – 

diversificação do plantio 

4- Disseminar conhecimentos em novas práticas de agricultura na região – 

desenvolvimento comunitário 

5- Contratação de mais familiares de alunos da EPS 

 

5.5 Resposta aos Riscos 

 

 Com estas listas é possível dizer que de alguma forma, ainda que muito 

simples, a equipe de gerenciamento deste projeto procurou alterar alguns 

cenários de incerteza de ameaças prioritárias, portanto algumas ações 

estratégicas foram tomadas para lidar com os riscos: 

 Pensando em responder ao risco da baixa qualidade do solo para o 

plantio de cebolas, a equipe de projetos realizou entrevistas com alguns 

agricultores da comunidade e decidiu realizar um relatório sobre o solo para 

entender melhor quais seriam as dificuldades reais, o documento está inserido 

em anexo III. 

 Diante dos resultados, foram avaliados os insumos necessários para 

utilizar na plantação –nutrientes para qualidade do solo – para correção do 

problema identificado com o relatório IV. Portanto a equipe realizou uma 

atividade de mitigação ao risco exposto. 

 O estudo da água foi cotado para realização, porém frente ao preço que 

seria investido no estudo, a gerente de projetos, junto os diretores da Endeleza 

decidiram não aprofundar as pesquisas nessa área. As informações que surgiam 

da comunidade era que a água do poço era boa para a agricultura. Além disso, 

o poço era considerado um diferencial para a Endeleza, porque o acesso a água 

na região é um privilégio e era o ponto chave para continuar produzindo as 

cebolas no período de secas quando o mercado fica desabastecido do produto, 
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resultando em maior demanda e pouca oferta; por isso os preços aumentariam 

e proporcionariam maior lucro. 

 Diante desse cenário, a escolha da organização foi de aceitar o risco a 

que estavam expostos e não focaram esforços para planejamento relacionado 

as ações caso o problema viesse a ocorrer, ponto importante para lidar com as 

consequências. 

 Os atrasos no cronograma para a colheita foram bastante relevantes e 

impactaram diretamente no fracasso da primeira fase. O cronograma planejado 

dava pouca margem para erros e a execução contou com atrasos contínuos. 

Uma das razões foi a qualidade do solo, que interferiu no desenvolvimento e 

crescimento das cebolas. Mas esse fato não foi o único, o trabalho dos 

agricultores contratados também foi uma barreira pelas técnicas planejadas para 

execução não serem comuns a eles. 

 Hoje é possível identificar que os procedimentos para o plantio no 

Quênia ainda são muito rudimentares e na hora de repassar as fases do plantio 

e colheita, não se considerou as diferenças culturais de agricultura, retardando 

todo o cronograma. 

 Dois dos riscos identificados se correlacionam porque o procedimento 

para o plantio acabou sendo a causa principal para os atrasos do cronograma 

para a colheita, mas não foi a única causa. 

 Embora tenham trabalhado para corrigir a qualidade do solo com 

nutrientes e produtos orgânicos adquiridos durante toda a plantação, o 

desenvolvimento dos bulbos das cebolas foram lentos pela mistura do solo e da 

água salina utilizada, fato que atrasou ainda mais a colheita. 

 O conjunto de problemas causou o atraso para a colheita dos ciclos e 

assim criava o cenário propício para a concretização de mais dois riscos – 

colheita nos períodos de chuva e de eleição. 

 A estratégia para resposta desses riscos foi a aceitação. A colheita 

durante o período de chuva impactava nos recursos adquiridos pela venda da 

produção, porque a maioria dos agricultores locais utilizam a água das chuvas 

para todo o cultivo, já que o acesso a água é restrito. Portando a oferta de 

cebolas foi alta durante um período, diminuindo o preço e a qualidade do produto 

vendido pela Endeleza e impactando fortemente no orçamento. 
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 Após a colheita do primeiro ciclo, não foi recalculado o tempo de cultivo e 

previsão de colheita. Ao iniciar o segundo ciclo, não foi avaliado o risco de 

colheita durante o período de eleições e ao aceita-lo, a gerente realizou a 

colheita das cebolas em um período de turbulência social. Equivalente ao que 

havia acontecido nas eleições anteriores, a insatisfação com o governo fez com 

que os conflitos se agravassem e uma onda de saques começou. Poucos foram 

os caminhoneiros que aceitaram fazer viagens longas para o transporte dos 

alimentos em todo o país, a alternativa foi vender as cebolas na região e 

conseguir recursos mínimos com a venda do produto. 

 Outros pontos foram menos explorados e não foram pensados no 

planejamento inicial do projeto. A tabela a seguir trará de forma compilada todas 

essas informações descritas, além de respostas as oportunidades que foram 

mencionadas e que hoje, após esse estudo estão sendo trabalhadas afim de 

obter melhores resultados no projeto que será iniciado no final de 2018. 

RISCOS CRONOG. CUSTO ESCOPO AÇÃO CONTENÇÃO 

Baixa qualidade 

da terra 

X X  - Mitigação: estudo do 

solo e correção com 

produtos. 

Baixa qualidade 

da água 

X X X - Aceitação. 

Atraso no 

desenvolvimento 

(chuva) 

X   - Aceitação, pois foi um 

imprevisto. 

Atraso no 

desenvolvimento 

(eleição) 

X X  - Aceitação, pois foi um 

imprevisto. 

Diferenças 

culturais 

técnicas 

X   - Aceitação, pois foi um 

imprevisto. 

Baixa geração 

de recursos 

 X X - Aceitação. 
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Baixa qualidade 

dos produtos 

X X X - Mitigação: correção 

com mais nutrientes. 

Fonte: Mariana Benzoni, 2018. 

 

 A maioria dos riscos não foram identificadas ou foram negligenciados. A 

única ameaça para a qual foi realizada alguma ação de contingência foi a 

questão da baixa qualidade de água para irrigação, porque depois de realizadas 

as colheitas e os resultados terem sido muito abaixo do esperado, a Endeleza 

investiu no estudo para identificar se a água realmente afetou o sucesso do 

projeto, como demonstrado no anexo V. 

 No estudo, foi concluído que a água do poço utilizada tinha salinidade 

muito acima do normal, apesar de própria para o consumo. 

 A cebola é um produto extremamente sensível ao sal e a irrigação com 

água do poço afetou gravemente o resultado do plantio. 

 Falando das oportunidades, a lista foi pouco explorada e nenhuma ação 

de contenção foi realizada. Hoje, após o desenvolvimento deste trabalho, 

identificamos ações de alavancagem – se considerarmos que estamos com um 

novo projeto no mesmo cenário. Embora essa fase do projeto, mencionada no 

trabalho, tenha sido finalizada, nós ainda temos o objetivo final de tornar a Escola 

Primária Sustentável, financeiramente e ambientalmente sustentável até 2020, 

portanto a nova fase do projeto ou como queremos chamar, o novo projeto, está 

sendo iniciado e por isso consideraremos ações de alavancagem e não as de 

oportunidade. 

 

RISCOS CRONOG. CUSTOS ESCOPO AÇÕES DE 

ALAVANCAGEM 

Confiança da 

diretoria 

 X X - Reuniões 

quinzenais para 

passar os últimos 

acontecimentos e 

apresentação da 

análise realizada por 
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esse documento e o 

novo planejamento. 

Produção 

excedente 

 X X - Melhorar o cálculo 

de custo/benefício; 

adequar o melhor 

plantio ao cenário e 

recursos que temos. 

Disseminar 

conhecimento

s – 

diversificação 

 X X - Promover reuniões 

mensais com a 

comunidade na 

própria escola para 

apresentação de 

relatório e dos 

produtos gerados. 

Disseminar 

conhecimento

s – 

desenvolvime

nto 

  X - Realizar oficinas de 

novas técnicas de 

agricultura e novos 

produtos/estudos. 

Contratação 

de mais pais 

X X X - Nas reuniões com a 

comunidade, serão 

mapeados pais dos 

alunos que estão 

desempregados e 

promoveremos as 

oficinas que serão 

disponibilizadas. 

Fonte: Mariana Benzoni, 2018. 

 

5.6 Controle de riscos 

  

 O controle dos riscos não aconteceu durante o projeto. Como haviam 

poucas respostas a ameaças já planejadas, não aconteceu o acompanhamento 
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da implementação delas durante o processo, apenas o estudo do solo realizado 

antes da execução. 

 As falhas em relação a controle dos riscos foram imensas pois não 

identificaram responsáveis para acompanhar qualquer outro risco; portanto, o 

coordenador de projeto queniano não realizou o acompanhamento de perto dos 

problemas que foram aparecendo com o tempo. 

 Não foi realizado um cronograma real do projeto para se comparar com o 

planejamento e entender o quão dispare era o executado. Só foi possível calcular 

o atraso total do projeto pelos valores que foram depositados pela venda das 

cebolas. Diante dessas situações a análise de cronograma fica muito simples e 

o banco de dados de gerenciamento de riscos fica ainda muito básico; entendo 

que ele deverá começar a ganhar formato mais estruturado após o segundo 

projeto. 

 A análise de custos do projeto é uma base de dados importante para o 

gerenciamento de riscos, mas diante de todos os problemas enfrentados nessa 

fase, os custos estavam dentro do planejado e foi documentado, foi colocado em 

segundo plano. Ainda assim, as planilhas farão parte do banco de dados de 

riscos da Endeleza. 

 O projeto foi finalizado e diante dos resultados financeiros foi considerado 

um fracasso parcial, pois as lições aprendidas após toda a avaliação realizada 

por esse trabalho e os estudos adicionais, iniciamos a montagem de uma base 

de dados para os projetos posteriores, que serão usados principalmente na área 

da agricultura. A Endeleza ainda tem a meta de encontrar a maneira mais 

produtiva de geração de recursos e torna a Escola sustentável até 2020 e diante 

dos resultados dessa pesquisa, estamos trabalhando para que a próxima fase 

do projeto já tenhamos a parte de gerenciamento um pouco mais madura. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Diante das informações estudadas para o desenvolvimento desse 

trabalho, é possível concluir que as boas práticas em gerenciamento de projetos 

são, de forma geral, essenciais para o sucesso. Da mesma forma, o 

gerenciamento de risco também é essencial para um projeto de impacto social. 

 No ambiente empresarial, apesar da utilização de projetos estar ganhando 

espaço cada vez maior no cenário atual, ainda são muito comuns os fracassos 

por falhas no seu gerenciamento de riscos. Isso acontece pela falta de 

conhecimento sobre o gerenciamento destas suas áreas, falta compartilhamento 

de informação entre as organizações pelo medo de se mostrarem vulneráveis 

devido as suas falhas ou de mostrar seu diferencial. 

 As organizações passam por muitos problemas similares que poderiam 

ser sanados caso fossem mais transparentes. Outro ponto notado no trabalho 

foi a falta de passagem de informações dentro da própria organização. 

Negligenciar relatórios finais e não acompanhar e controlar os projetos resultam 

em viver problemas ou situações parecidas diversas vezes, não otimizando o 

tempo, recursos e principalmente a experiência. 

 O gerenciamento de riscos, como visto na aplicação das técnicas e 

ferramentas do PMBOK no estudo de caso da Endeleza, caso conhecido e 

aplicado, poderia ter resultado em melhores rendimentos financeiros para a 

organização, assim como um melhor relacionamento com a comunidade e com 

a diretoria da Escola Primária Sustentável. E hoje, ao invés de focar esforços 

para realizar toda a análise de um projeto que já se encerrou, poderia estar 

focando esforços para já executar o projeto e tornar a EPS realmente 

sustentável. 

 No mundo dos negócios sociais ou qualquer organização com esse viés, 

ainda é necessário estimular a troca e proporcionar lugares para que isso 

aconteça, principalmente pela limitação de recursos financeiros e humanos que 

enfrentam e acessando uma base de dados e trocando informações, poderiam 

se tornar mais efetivas no que se propõem. 

 

  



33 

 

7.  POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 Essa pesquisa se mostra relevante para desdobramento pois a área de 

projetos de impacto social ainda é pouco desenvolvida dentro do cenário 

acadêmico e uma área que se mostra em constante evolução. 

 O empreendedorismo social, por exemplo, é um tema que cresce no Brasil 

e no mundo, recebendo mais atenção dos empreendedores e dos 

pesquisadores, embora alguns conceitos ainda sejam amplos e vagos. Iniciar o 

estudo de projetos com o viés social é cada vez mais relevante para a sociedade. 

 Agrupar informações sobre o gerenciamento desse setor terá impacto 

positivo nos resultados para a própria comunidade. Como todas as 

organizações/empresas passam por problemas em relação ao gerenciamento 

de riscos, as de cunho social não são diferentes. A produção de conhecimento 

e análise de estudos de caso são importantes para divulgar casos de sucesso e 

promover a inserção de mais pessoas no setor. 

 A partir da publicação desse trabalho e do início do banco de dados de 

gerenciamento de riscos da Endeleza, outras organizações podem começar a 

introduzir as técnicas, ferramentas e conhecimentos agrupados neste trabalho e 

também dar a devida importância ao gerenciamento de riscos nos seus projetos, 

formando uma rede com informações transparentes e que se apoia. 

 A promoção de trabalhos como esse incentiva a utilização do 

gerenciamento de projetos e promove o tema na área social, que ainda tem 

dificuldade de se enxergar como profissional. O tema deve ser alvo de 

discussões em encontros de impacto social, eventos internacionais, dentro das 

universidades e do mundo do empreendedor social. 

 O impacto social e ambiental é tema importante na agenda global e 

existem grandes espaços para a promoção do conteúdo visando a divulgação 

das melhores práticas e resultados para então alcançar o sucesso dos projetos. 
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ANEXO I: PLANEJAMENTO EPS 

PROGRAMA ESCOLA PRIMÁRIA SUSTENTÁVEL 

 
PROJETO SUSTENTABILIDADE 
 
 

O Projeto Sustentabilidade é o ponto central da EPS e representa a fase 

inicial de implementação do programa, pois é a fonte dos investimentos que 

tornarão a EPS autossustentável. O lucro do investimento deste projeto será 

investido nos demais projetos da EPS. 

 
● Modelo de Sustentabilidade: Projeto que consiste em iniciar um programa 

de agricultura utilizando a terra disponível no terreno da escola e a mão de 

obra local. Na Escola de Mugae o insumo a ser cultivado será a cebola. Ao 

longo do tempo a renda gerada será utilizada para garantir a 

automanutenção financeira da escola (salário dos professores e 

funcionários, alimentação, uniforme e material didático dos alunos, custos 

administrativos, infraestrutura) e promover a expansão e melhoria do 

programa.  

 A Escola possui um grande terreno de 22 acres, dos quais 

aproximadamente 16 não estão sendo utilizados atualmente. A Escola cederá 5 

acres de terra para a exploração da EPS e o lucro advindo das atividades 

exercidas nesta concessão serão serão integralmente administrados pela 

Endeleza. A organização se compromete a investir 75% do lucro líquido na 

manutenção e melhorias na Escola, seguindo um plano de investimento pré-

aprovado em comum acordo pela escola, Associação de Pais e Professores e 

Endeleza. A Escola terá um plano de metas relativas a sua gestão e 

administração, que serão traçadas em conjunto com a Endeleza e permitirão a 

mensuração do impacto do investimento. 
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A região de Mugae é conhecida por possuir um solo extremamente fértil 

e, após um estudo detalhado da área do terreno a ser utilizada pelo programa, 

foi constatado que o solo possui bons níveis de pH e outros nutrientes 

necessários para o cultivo de cebola. Muitos produtores da região dependem das 

chuvas para obter sucesso em suas colheitas e as temporadas chuvosas 

acontecem em nos meses de janeiro-fevereiro e maio-junho, quando o mercado 

fica superabastecido e os preços caem. Por outro lado, nos meses mais secos 

do ano, julho a outubro, em que não ocorrem chuvas significativas, a produção 

se limita aos poucos produtores que mantém suas plantações a base de 

irrigação, o que causa escassez de cebolas no mercado e um aumento no preço 

do quilo. É possível notar, através destas considerações, que o programa de 

agricultura que será desenvolvido na EPS terá grande vantagem em relação às 

demais produções do local, pois não dependerá de chuvas, mantendo a 

plantação com irrigação própria e podendo assim oferecer o produto ao mercado 

nos períodos de baixa. 1 

Considerando três ciclos distribuídos ao longo do ano, o projeto prevê a 

seguinte configuração para aproveitamento máximo dos períodos de pico do 

preço de venda: 

● CICLO 01: início em dezembro com colheita e venda em março, quando 

o mercado vai estar equilibrado e será possível obter um preço médio. 

● CICLO 02: início em abril com colheita e venda em julho, quando o 

mercado vai estar desabastecido e será possível obter um preço alto de 

venda; 

● CICLO 03: início em agosto com colheita e venda em novembro. Apesar 

de novembro ser considerado um mês de muitas chuvas, os produtores 

terão acabado de iniciar um novo ciclo e suas plantações não estarão 

prontas para colheita, por isso novembro ainda é considerado um mês de 

escassez no mercado, sendo assim ainda será possível obter um preço 

mais alto de venda. 

 

                                            
1 Para mais informações sobre o mercado da cebola e estimativas de preço 
observar o Documento Complementar I: Estimativas de Custo em anexo. 
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O Projeto inclui a utilização da água do poço da Escola e engloba o próprio 

sistema de irrigação e distribuição da água. Os funcionários necessários para 

plantio, manutenção e colheita serão empregados localmente e o mercado 

comprador será o de Meru, capital do condado.  

Outro aspecto importante do modelo da EPS é a sustentabilidade 

ecológica e a qualidade dos produtos plantados. O projeto prevê a prática de 

agricultura orgânica do início ao fim do processo, com sementes sem 

modificação genética, sem o uso de fertilizantes e pesticidas artificiais. A 

tecnologia a ser utilizada é chamada EM, fornecida pela empresa EM 

TECHNOLOGIES LTD, que consiste de “uma variedade de microorganismos 

efetivos, benéficos e não patológicos produzidos através de um processo natural 

e não quimicamente sintetizado”2, sendo uma opção cada vez mais utilizada 

mundialmente na prática da agricultura orgânica. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Iniciar um projeto de sustentabilidade através da agricultura para que seja 

possível gerar os recursos financeiros necessários para investimento em 

melhorias na própria Escola Primária de Mugae. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O projeto de sustentabilidade através da agricultura tem como objetivos 

específicos: 

                                            
2 EM TECHNOLOGIES LTD. Disponível em: <http://www.emrojapan.com/>. 
Acesso em Set. 2016. 

http://www.emrojapan.com/
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● Aproveitar a existência de um terreno ocioso e com alto potencial produtivo 

existente dentro da propriedade da Escola; 

● Aproveitar a mão de obra existente na comunidade já familiarizada com a 

atividade da agricultura; 

● Gerar renda às famílias diretamente ligadas às crianças matriculadas na 

escola e demais membros da comunidade; 

● Utilizar a água proveniente do poço artesiano já existente no terreno da 

Escola para manutenção da agricultura; 

 

OBJETIVOS MENSURÁVEIS E TEMPORIZÁVEIS 

 O projeto da agricultura sustentável tem como objetivos mensuráveis e 

temporizáveis, os seguintes: 

● Atingir uma receita líquida de aproximadamente 91 mil dólares no primeiro 

ano, 167 mil dólares no segundo ano, 321 mil dólares no terceiro ano e 

474 mil dólares no quarto ano; 

● Obter uma produção mínima de 12 toneladas de cebola por acre por ciclo 

produtivo (quatro meses); 

● Empregar 14 funcionários por ciclo para desempenho das atividades 

produtivas; 

 

 

ESCOPO E NÃO-ESCOPO 

 

O PSus compreende os processos de: preparação da terra; compra de 

sementes, fertilizantes, instrumentos e ferramentas necessárias para o plantio; 

manutenção da plantação, colheita, armazenamento e distribuição interna e 

externa dos bulbos; venda dos bulbos; distribuição da receita advinda dos lucros 

da venda dos bulbos; investimentos relacionados à continuação da plantação; 

administração da água para irrigação; pagamento de impostos e taxas referentes 

à plantação; pagamento e contratação dos funcionários empregados em todas 

as etapas do projeto; emissão de relatórios e estudos referentes à utilização do 

solo, qualidade dos insumos produzidos e utilização da água; celebração, 

manutenção e cumprimento dos acordos e contratos, formais e informais, com a 
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Escola de Mugae, governo local e comunidade que sejam referentes à utilização 

da terra da escola. 

O PSus e sua equipe responsável não tem como escopo a administração 

da receita advinda da venda dos bulbos, com exceção do montante necessário 

à manutenção e renovação da plantação, sendo estas tarefas responsabilidade 

da Endeleza, instituição executora do Programa EPS, a quem cabe a definição 

das parcelas de divisão do lucro líquido e a definição de prioridades de 

investimento. 

 

DEFINIÇÕES 

 

 A Endeleza solicita o investimento necessário para iniciar o Projeto 

Sustentabilidade, pilar central do Programa Escola Primária Sustentável (EPS). 

A partir do investimento inicial (R$ 80.085,72) será possível, seguindo um 

planejamento de 04 anos, transformar completamente a Escola Primária de 

Mugaa, tornando-a escola completamente auto sustentável e independente. 

 O investimento inicial no Projeto Sustentabilidade, seguido de 

reinvestimento em agricultura e expansão da área produtiva, possibilitará um 

retorno financeiro capaz de sustentar os outros projetos de impacto social parte 

do Programa Escola Primária Sustentável:  
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 Além de uma reforma completa em sua infraestrutura (construção de 

cozinha, refeitório, biblioteca, bloco administrativo, centro esportivo e reforma 

completa das salas de aula), os alunos terão acesso a um plano alimentar 

nutritivo, material escolar e uniforme de forma gratuita.  

 Ademais, os professores serão devidamente remunerados, seguindo um 

padrão de remuneração governamental, e capacitados na pedagogia Waldorf, 

visando uma abordagem mais humanizada da educação com foco no 

desenvolvimento completo dos alunos. 

 Ao longo do período de execução do Programa a escola terá 

acompanhamento administrativo para melhorar suas práticas de gestão, visando 

capacitar seus administradores e responsáveis na devida manutenção da escola 

e continuidade dos projetos de investimento e melhorias após o fim do período 

de atuação da Endeleza. 
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ANEXO II: ESTUDO DE MERCADO DAS CEBOLAS

 

 

  



44 

 

ANEXO III: ANÁLISE DE SOLO 

Proprietário: BIOTEC Cliente: BIOTEC 

Propriedade: NÃO INFORMADO Solicitante: PARTICULAR 

Município: São Gabriel do Oeste - MS Convênio: BIOTEC 

Telefone: (67) 3295-2595 Cultura: 

Pedido N°: 460/2017 Laudo N°: 516/2017 Entrada: 18/08/2017 Gerado: 

28/08/2017 

Cod. 

Lab. 
Descrição Amostra 

pH   -3 

cmolc . dm 
   -3 

 mg . dm  (ppm) 

 CaCl H O 
 2 2 

Ca+Mg Ca Mg Al H + 

Al 
K   K P(mel) 

7797 Quênia 0-20 6,9 ns 30,38 19,58 10,80 0,02 1,7 2,81   1099 601,3 

7798 Quênia 20-40 6,6 ns 27,75 18,30 9,45 0,03 2,1 2,48   968 581,2 

            

            

            

            

            

            

            

Cod. 

Lab. 
Descrição Amostra 

-3 
 mg . dm (ppm) 

-3 

micronutrientes mg . dm (ppm) - 

Mehlich 1 

 -3 

Textura (g . dm ) 

S B Cu Fe Mn Zn Na Argila  Silte Areia 

7797 Quênia 0-20 12,8 0,71 0,7 14 98,3 1,4 ns 450  250 300 

7798 Quênia 20-40 12,0 0,70 0,7 13 78,1 1,0 ns 475  275 250 
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Resultado Análise de Solo 

 

 

  

       

       

       

       

       

Cod. 

Lab. 
Descrição Amostra 

-3 
g . dm 

cmolc.dm %  Relação entre 

bases: 

M.O. C.O. CTC Sat. 

Bases 
Sat. Al Ca/CTC 

Mg/CTC 
K/CTC 

H+Al/CTC 
Ca/Mg Ca/K Mg/K 

7797 Quênia 0-20 17,0 10,0  34,9 95,1 0,1 56,1 30,9 8,1 4,9 1,8 7,0 3,8 

7798 Quênia 20-40 15,0 9,0  32,3 93,6 0,1 56,7 29,3 7,7 6,5 1,9 7,4 3,8 

Pg. 1 de 1 

Responsável Técnico 
CRQ  MS 20300173 

Eng. Químico Douglas T. Herker 

Extratores: 
P (Mel), K, Cu, Fe, Mn e Zn: Mehlich1 - ICP-OES, Referência: EMBRAPA (2009) 
Ca, Mg e Al: NH4Cl, ICP-OES: Raij et al. (2001) 
S: Fosfato de cálcio - ICP-OES, Referência: Raij et al. (2001) 
B: Água quente - ICP-OES, Referência: Raij et al. (2001) 
pH: (CaCl2) - Referência: Raij et al. (2001) 
H+Al: (SMP) - Referência: Raij et al. (2001) 
M.O.: Método Colorimétrico - Referência: Raij et al. (2001) 
Textura: Densímetro - Referência: IAC, Boletim Técnico 106.Campinas, (2009) 

Observações: 
Resultados expressados conforme amostragem entregue no laboratório. 
Este laudo não tem fins jurídicos. 
Após 30 dias todas as amostras serão descartadas. 
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ANEXO IV: RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO E CALAGEM 

RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO E CALAGEM 

 

Cultura: Cebola  

Local: Mugae, Quênia- África 

Cultivar: Jamber F1 e Russet F1 

Ciclo: 100 à 130 dias 

 

Calagem: Não será necessária a recomendação de calagem pois o teor de cálcio 

e magnésio está muito alto. 

Potássio e Fósforo: Não será necessária a recomendação de adubação para 

potássio e fosforo pois o teor destes está muito alto. 

Nitrogênio: Serão feitas 4 aplicações de Nitrogênio através do produto Uréia, 

formulado 45-00-00. A PRIMEIRA aplicação deverá ser feita no dia do plantio 

das mudas, aplicando o produto proporcionalmente no sulco de plantio (cova 

onde a muda é transplantada), serão aplicados 55kg de ureia em 3 acres 

(18,33kg por acre). A SEGUNDA aplicação será feita 40 dias após o plantio, 

aplicando 135kg em 3 acres (45kg por acre) em cobertura, ou seja, na superfície 

do solo. A TERCEIRA APLICAÇÃO será feita aos 65 dias após o plantio, também 

de 135kg em 3 acres. A QUARTA aplicação, assim como a segunda e a terceira, 

também será de 135kg em 3 acres, aos 85 dias após o plantio. 

Micronutrientes: Fazer aplicação dos micronutrientes Manganês (Mn), Zinco 

(Zn), Cobre (Cu) e Ferro (Zn). Esta aplicação deve ser através de um ADUBO 

FOLIAR, que deve ser aplicado (via pulverizador) quando a cultura já está 

estabelecida no campo e apresentando folhas. O produto aplicado deve ser o 

recomendado pela agropecuária local, contendo os elementos necessários. A 

aplicação também deve ser feita de acordo com a recomendação do vendedor. 

Aplicar em 2 acres, sendo que 1 acre deve ser deixado para comparar os efeitos 

da aplicação. No próximo ciclo aplicar nos 3 acres.  
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ANEXO V: ANÁLISE DA ÁGUA  

 

 


