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Resumo 

 

De acordo com dados do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) atualmente, 20% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do mundo é investido na execução dos mais distintos tipos de 

projetos. Isso significa que 12 trilhões de dólares de toda a riqueza mundial são gastos com o 

esforço de melhorar, criar ou construir algo, por meio da gestão de projetos. Na área de Papel 

e Celulose no Brasil, recentemente, ocorreram grandes projetos, a exemplo da nova unidade 

da Klabin, conhecida como Puma, na qual o investimento estimado foi de R$ 8,5 bilhões e a 

nova linha da Fibria Três Lagoas, agora pertencente ao grupo Suzano, na qual foram 

investidos R$ 7,5 bilhões. O cenário de novos projetos para a área parece promissor para os 

próximos anos, com anúncios de investimento da ordem de R$ 1 bilhão em uma nova fábrica 

da Duratex em conjunto com a Lenzing; R$ 1,3 bilhão em uma fábrica da WestRock; R$ 3,5 

bilhões na antiga fábrica da Lwarcel. Os projetos de grande porte na área de papel e celulose 

geralmente utilizam o modelo EPC e com entrega no modelo turn-key, o que demanda um 

bom gerenciamento de riscos por parte das empresas de projetos para que sejam competitivas 

e consigam entregar os projetos conforme a expectativa. Nesse sentido, o presente trabalho se 

propõe a analisar as ferramentas de gerenciamento de riscos que mais se adequam aos 

projetos de automação do setor de papel e celulose através da identificação dos pontos fortes e 

fracos de cada uma delas e desenvolver e preencher uma planilha de gerenciamento de riscos 

para dois projetos fictícios, sendo o primeiro a instalação de um analisador on-line e o 

segundo a implantação de um sistema de controle avançado, ambos sendo executados por 

empresas de projetos em uma fábrica.   

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de riscos. Gerenciamento de Projetos. Projetos de 

Automação. Papel e Celulose.  

    

https://brasil.pmi.org/brazil/CertificationsAndCredentials/WhatarePMICertifications.aspx


 

 

Abstract 

 

 

According to data from the Institute of Project Management (PMI), 20% of the world's Gross 

Domestic Product (GDP) is invested in the execution of the most different types of projects. 

This means that $ 12 trillion of all world wealth is spent on the effort to improve, create or 

build something through project management. In Brazilian Pulp and Paper industry, large 

projects have recently taken place, such as the new Klabin unit known as Puma, in which the 

estimated investment was R$ 8.5 billion and the new line of Fibria Três Lagoas, now 

belonging to the Suzano group, in which R$ 7.5 billion was invested.  

The scenario of new projects for Pulp and Paper business seems promising for the coming 

years, with investment announcements of around R$ 1 billion in a new plant for the 

association between Duratex and Lenzing; R$ 1.3 billion in a new mill for WestRock 

company and R$ 3.5 billion in the former Lwarcel plant. Pulp and paper large projects 

normally use the EPC model and are delivered in the turn-key model, which requires a good 

risk management by the project companies, which need to be competitive and to be able to 

deliver the projects according to expectation. In this sense, the present work proposes to 

analyze the risk management tools that best fit the automation projects of the pulp and paper 

business by identifying the strengths and weaknesses of each one of them and developing and 

filling out a risk management worksheet for two fictitious projects, the first being the 

installation of an online analyzer and the second the implementation of an advanced control 

system, both being executed by project companies in a pulp and paper mill. 

 

 Key Words: Risk Management. Project Management. Automation Projects. Pulp and 

Paper.  
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1. INTRODUÇÃO  

  

Atualmente, é possível observar que a concorrência entre as empresas está cada vez 

mais acirrada e, para que seja possível se destacar ou até mesmo continuar existindo, é preciso 

dar atenção não apenas aos pontos que tradicionalmente são focos em projetos, como escopo e 

custo, mas também colocar em primeiro plano o gerenciamento de riscos. 

 A ausência de um plano e da própria execução do gerenciamento de riscos pode levar a 

uma demora na resolução de problemas, à escolha de soluções com custo mais elevado ou, na 

pior das hipóteses, ao não atendimento das premissas do projeto, resultando em sponsor e 

stakeholders insatisfeitos ou frustrados.   

  De acordo com dados do Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) atualmente, 

20% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo é investido na execução dos mais distintos 

tipos de projetos. Isso significa que 12 trilhões de dólares de toda a riqueza mundial são 

gastos com o esforço de melhorar, criar ou construir algo, por meio da gestão de projetos.  

Não há estimativa ou dados consolidados com valores reais a respeito da quantia monetária 

que é dispendida na tratativa de riscos que se concretizaram, dessa maneira, imaginando de 

forma otimista que seja uma porcentagem pequena de 1%, o montante corresponderia a 120 

milhões de dólares. 

 Na área de Papel e Celulose no Brasil, recentemente, ocorreram grandes projetos, a 

exemplo da nova unidade da Klabin, conhecida como Puma, na qual o investimento estimado 

foi de R$ 8,5 bilhões e a nova linha da Fibria Três Lagoas, agora pertencente ao grupo 

Suzano, na qual foram investidos R$ 7,5 bilhões. O cenário de novos projetos para a área 

parece promissor para os próximos anos, com anúncios de investimento da ordem de R$ 1 

bilhão em uma nova fábrica da Duratex em conjunto com a Lenzing; R$ 1,3 bilhão em uma 

fábrica da WestRock; R$ 3,5 bilhões na antiga fábrica da Lwarcel, a qual foi comprada pelo 

grupo RGE e R$ 2 bilhões em uma fábrica da Klabin, sem contar os investimentos em 

projetos menores. Para que esse montante seja bem aproveitado e destinado ao que foi 

planejado, é imprescindível um gerenciamento de riscos efetivo.  

 Os projetos de grande porte na área de papel e celulose geralmente utilizam o modelo 

EPC que, em sua tradução para o português, significa “engenharia, compra e construção”. 

https://brasil.pmi.org/brazil/CertificationsAndCredentials/WhatarePMICertifications.aspx
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Dessa forma, a empresa contratada tem como responsabilidade o projeto das futuras 

instalações, a compra dos materiais e insumos necessários para o projeto, quer seja com 

recursos próprios quer seja com recursos da parte contratante, e construção da estrutura 

projetada. Além disso, é comum que os projetos sejam requisitados na forma turn-key, na qual 

exige que a contratada entregue o projeto em plenas condições de operação. Uma outra 

observação importante com relação aos contratos de projetos desse setor, são as muitas 

cláusulas de performance do projeto, as quais tem sido cada vez mais desafiadoras aos 

fornecedores e importantes para que as fábricas mantenham sua competitividade. Nesse 

formato, as empresas de projeto tem grande responsabilidade pelo sucesso dos mesmos.   

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos em projetos passou a ser cada vez mais 

relevante. Tal fato tem levado as empresas de projeto a trocarem uma abordagem simplista de 

gerenciamento de riscos, calcada tão somente na multiplicação do orçamento-base por um 

coeficiente de segurança, às vezes, denominado “coeficiente de ignorância”, por uma 

abordagem estruturada e científica.  

Dessa forma, considera-se de grande relevância analisar as ferramentas de 

gerenciamento de riscos que mais se adequam aos projetos de automação do setor de papel e 

celulose através da identificação dos pontos e fracos de cada uma delas. Além disso, nesse 

trabalho em particular, serão elaborados os documentos da área de conhecimento de 

gerenciamento de riscos para dois projetos fictícios na área de automação, sendo que um deles 

seria a instalação de um analisador on-line pela empresa de projeto no cliente, sendo que as 

atividades de instalação são supervisionadas pela empresa de projeto mas são de 

responsabilidade do cliente e o outro seria a implantação de um controle avançado de 

processos. O objetivo é criar uma planilha para gerenciamento dos riscos, identificá-los, 

realizar a análise qualitativa para que seja mais simples fazer a análise quantitativa e planejar 

as respostas aos riscos para os dois projetos citados.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

Para entrar no tema de gerenciamento de riscos, primeiramente é importante entender o 

conceito de risco. Há alguns autores que consideram que tal definição é desnecessária ou que 

pode até mesmo confundir ou limitar o entendimento do seu real significado. Outros, por 

outro lado, comparam risco à incerteza, delimitando as froteiras entre eles.  

Segundo Littré (1863, apud Vesper, 2006), a palavra risco tem suas raízes na palavra 

risqué, do francês medieval, que significa “perigo com chance de ocorrer”. A palavra inglesa 

hazard, traduzida para o português como “acaso” ou mesmo “risco”, sempre presente nas 

discussões sobre o tema, surgiu de um jogo de azar inventado no castelo de Hasart, na 

Palestina, enquanto a mesma estava sob domínio estrangeiro (Oxford English Dictionary, 

1989). Já Bernstein (1997) afirma que a palavra risco deriva de riscare, do italiano antigo, que 

significa “ousar”, sendo também derivada do latim risicu e riscu, ambas associadas à 

expressão “incerteza”.  

Com relação à distinção entre risco e incerteza, para Tenembaum (2012), o risco é 

tangível enquanto a incerteza não é. Pode-se definir o risco, mas mal se consegue delinear as 

camadas exteriores de incerteza. O risco pode ser tornado concreto; a incerteza não pode. Para 

Knight (1921), o risco está presente quando a probabilidade dos eventos futuros ocorrerem é 

mensurável sendo que, por outro lado, quando a probabilidade de determinado evento 

acontecer for indefinida ou impossível de ser calculada, trata-se de uma incerteza. Para 

Nascimento (2003), a incerteza está ligada a falta de informação. De forma mais visual, o que 

se tem hoje no gerenciamento de projetos com relação às incertezas no gerenciamento de 

projetos pode ser visto no quadrante 1 da figura 1. Entretanto, existem diversos autores que 

afirmam que o quadrante 2 também é relevante e deveria ser considerado dentro do 

gerenciamento de projetos, sendo que o próprio nome da área de conhecimento poderia ser 

alterado para gerenciamento de incertezas, sendo elas conhecidas ou não. 
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Figura 1. Matriz de Incertezas 

INCERTEZAS CONHECIDAS INCERTEZAS DESCONHECIDAS  

1. Escopo de Gerenciamento de 

Riscos 
2. Pode haver risco 

IN
C

ER
TE

ZA
S 

Q
U

E 
 

P
O

D
EM

 A
FE

TA
R

 

3. Não necessitam ser tratadas pelo 

gerenciamento 

4. Não necessitam ser tratadas pelo 

gerenciamento 

IN
C

ER
TE

ZA
S 

Q
U

E 
N
Ã
O

  

P
O

D
EM

 A
FE

TA
R

 

Fonte: Modica et al. (2010:3) 

 

O PMI (Project Management Institute) e o Prince2 (Projects in controlled 

environments)  definem risco de forma muito semelhante e como sendo um evento incerto ou 

conjunto de circunstâncias que, caso ocorra, terá efeito positivo ou negativo em um ou mais 

objetivos do projeto. Apesar de risco geralmente estar associoado a algo negativo, seu 

conceito abrange também as oportunidades decorrentes de incerteza. Nesse sentido, por se 

tratar um conceito não muito comum, é interessante trazer um exemplo. Durante a execução 

de um projeto que previa o uso de 2000 metros de tubulação de inox com 4 polegadas de 

diâmetro a um custo de R$ 100,00 o metro, foi possível encontrar um novo fornecedor capaz 

de fabricar e entregar o mesmo material a um custo de R$ 97,00 o metro. Nesse caso, existe 

um impacto direto no custo do projeto, o qual será influenciado positivamente. 

 Visto que não é possível ter projetos sem riscos, sejam eles bons (oportunidades) ou 

ruins (ameaças), o aprofundamento dos conhecimentos no seu gerenciamento é 

imprescindível. Segundo o Guia PMBOK® Sexta Edição p. 395, o gerenciamento dos riscos 

do projeto inclui os processos de condução do planejamento, identificação, análise, 

planejamento de respostas, implementação das respostas, monitoramento e controle dos riscos 

em um projeto. Seu objetivo é maximizar a exposição aos eventos positivos e minimizar a 
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exposição aos eventos negativos. O Gerenciamento de Riscos é aplicado em todos os estágios 

do projeto e, ao longo de sua condução, busca entender as causas, a probabilidade, o impacto, 

a oportunidade (quando houver) e a melhor ação de resposta aos riscos. 

 Para entender as ferramentas disponíveis para o gerenciamento de riscos, faz-se 

necessário um detalhamento dos processos. O primeiro deles, o planejamento, tem como 

objetivo a criação de um documento, denomiado de Plano de Gerenciamento de Riscos, que 

defina e explique como conduzir as atividades de gerenciamento, bem como contenha 

informações sobre monitoramente e controle. Baseia-se no Plano de Gerenciamento do 

Projeto, no Termo de abertura do projeto, no registro das partes interessadas, em fatores 

ambientais da empresa e nos ativos de processos organizacionais e deve conter os seguintes 

tópicos: 

• Metodologia; 

• Funções e responsabilidades; 

• Orçamentação; 

• Tempos; 

• Categorias de risco; 

• Definições de probabilidade e impacto de riscos; 

• Matriz de probabilidade e impacto; 

• Revisão das tolerâncias das partes interessadas; 

• Formatos de relatórios; 

• Forma de acompanhamento. 

As reuniões de planejamento são utilizadas para a conclusão do plano. Nessa etapa, é 

de suma importância que o cliente esteja envolvido. Nos setor de papel e celulose, 

particularmente, os contratos tradicionalmente seguem o modelo de preço fixo, no qual os 

riscos são transferidos para a empresa contratada. Em alguns casos, mantém-se ajustes de 

câmbio para componentes importados, e tem-se parte dos riscos compartilhados. 

Considerando essa característica, é importante definir como o cliente será envolvido no 

gerenciamento de riscos e como influenciará nas decisões nos casos em que determinado risco 

venha a ocorrer. Isso porque, de certa forma, em certos casos a empresa contratada será a 
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principal impactada financeiramente por riscos que se concretizem e precisará buscar soluções 

que atendam tecnicamente mas que também mantenham sua margem de lucro aceitável. Por 

outro lado, em casos de atraso de cronograma, o cliente pode sofrer grande impacto visto que 

existe um compromisso com os acionistas a respeito da data de início da produção para que o 

faturamento fique próximo ao estimado para o período. Para evitar desentendimentos durante 

o projeto, o melhor é ter o plano de gerenciamento de riscos registrado e acordado. 

 Os projetos de novas fábricas ou novas linhas de produção de fábrica de papel e 

celulose são extremamente grandes, envolvendo disciplinas bem distintas como construção 

civil, confecção e instalação de equipamentos, elétrica, instrumentação, preparação da equipe 

operacional, dentre diversas outras. Geralmente, em projetos grandes, que envolvam uma 

nova planta, o gerenciamento é feito por ilhas do processo, por exemplo, linha de fibras, 

secadora/máquina de papel, pátio de madeiras, recuperação química, utilidades, tratamento de 

efluentes, tratamento de água, planta química ou até mesmo por áreas menores, sendo que a 

linha de fibras pode ser dividida em digestor, lavadores, deslignificação e etapas de 

branqueamento caso o produto desejado seja fibra branqueada, enquanto recuperação química 

pode ser divivida em forno de cal, caustificação, caldeira de recuperação, evaporação e, por 

fim, utilidades também pode ser fragmentada em caldeira(s) de força, turbo(s) gerador(es) e 

geração de ar de processo, por exemplo. Para elucidar o tema, os processos de uma fábrica de 

celulose branqueada são mostrados na figura abaixo.  
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Figura 2 . Processos de uma fábrica de celulose branqueada 

 

 

Fonte:https://www.valmet.com/investors/valmet-as-an-investment/business-lines/pulp-and-

energy/pulping-process/ 

  

Tabela 1. Áreas de Processo de uma fábrica de produção de Celulose 

Identificação Área do Processo Identificação Área do Processo 

1 Pátio de Madeiras 8 Forno de Cal 

2 Cozimento 9 Turno Gerador 

3 Lavagem 10 Caldeira de Força 

4 Branqueamento 11 Tratamento de Efluentes 

5 Evaporação 12 Planta Química 

6 Caldeira de Recuperação 13 Secadora 

7 Caustificação   

 

 Para a área de conhecimento de riscos, também é interessante uma divisão que facilite 

e simplifique o gerenciamento. Dessa forma, pode-se ter um plano de gerenciamento de riscos 
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https://www.valmet.com/investors/valmet-as-an-investment/business-lines/pulp-and-energy/pulping-process/
https://www.valmet.com/investors/valmet-as-an-investment/business-lines/pulp-and-energy/pulping-process/
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consolidado e que apresente uma divisão por áreas de processo. Isso se torna ainda mais 

interessante pois, na prática, em geral serão equipes diferentes para elaborar e executar as 

diferentes áreas de processo durante o projeto. O formato e os templates dos relatórios e a 

metodologia utilizada é mantido o mesmo, independente da área. 

 Os projetos de uma planta de papel ou celulose envolvem profissionais de diversas 

partes do mundo e que, durante a etapa de desenvolvimento do projeto, ou seja, antes de 

execução de fato e de começar os trabalhos em campo, estarão em diferentes fusos horários, 

os quais muitas vezes não permitem uma sobreposição que viabilize a utilização de reuniões 

para confecção do plano de gerenciamento de riscos. Tomando como exemplo uma situação 

que facilmente pode acontecer, quando se tem um profissional da costa oeste dos Estados 

Unidos (Los Angeles) e um profissional da Polônia (Varsóvia), que tenham jornada de 

trabalho das 08:00 às 17:00 horas. No momento em que o profissional americano iniciar sua 

jornada de trabalho, às 8:00h, em Varsóvia será 17:00h, e o profissional polonês estará 

encerrando sua jornada de trabalho. Somado a isso o fato de que, por depender de 

conhecimentos muito específicos, as equipes de projetos de papel e celulose, geralmente estão 

trabalhando em mais de um projeto ao mesmo tempo, conciliar agendas não é uma tarefa 

fácil.  

 A Identificação, segundo processo da área de Gerenciamento de Riscos, tem como 

objetivo determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características. É 

um processo iterativo que deve ocorrer durante todo o projeto. Algumas ferramentas 

comumente utilizadas são: estoque de conhecimento (banco de dados com lições aprendidas 

de projetos anteriores e informações sobre os mesmos), coleta de informações, entrevistas, 

opinião especializada, reuniões, brainstorming/brainwriting e/ou técnica Delphi (envolve 

distribuição de questionários para identificação dos riscos para que cada participante gere sua 

lista de riscos e seja possível consolidá-los e fazer novas rodadas até que não seja necessário 

incluir mais itens). A forma de registro dos riscos encontrados pode ser feita em excel e 

conter, ao menos, os itens descritos abaixo em um primeiro momento:  

1. Número de identificação do risco 

2. Data do registro 

3. Descrição do risco de forma clara e objetiva 

4. Causa-raiz 
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5. Impacto ou efeito 

Posteriormente, é interessante categorizar os riscos, o que pode ser feito com relação 

aos objetivos definidos, por exemplo, escopo, tempo, custo e qualidade, ou mesmo com 

relação às fontes, por exemplo, externo (fornecedor, mercado, etc.), interno (incertezas na 

estrutura organizacional, disponibilidade de financiamento, entre outros), técnico (requisitos, 

testes), ou seja, pode-se categorizar os riscos da forma como a equipe considerar mais 

estratégico em termos de gerenciamento. Além disso, para que a tabela de riscos fique 

completa, serão inseridas as ações e responsáveis durante os processos de Planejamento e 

Implementação das Respostas. 

 O terceiro processo é a análise dos riscos, que é dividido em análise qualitativa e 

quantitativa. Em se tratando de projetos grandes, é interessante realizar primeiramente a 

análise qualitativa para depois determinar quais riscos serão encaminhados para a análise 

quantitativa. Dessa forma, consegue-se priorizar os que tem maior probabilidade para o 

planejamento das respostas. Conforme explicado no livro Gerenciamento de riscos em 

projetos disponibilizado pela FGV, na abordagem qualitativa, os parâmetros de probabilidade 

e impacto são expressos por um sistema de avaliação que faz uso de uma legenda proposta 

pela própria equipe do projeto, geralmente expressa em escala categórica ordinal, composta 

por adjetivos como: 

• alto, médio ou baixo; 

• muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo; 

• vermelho, amarelo, verde. 

Na abordagem quantitativa, por outro lado, a probabilidade e o impacto serão 

expressos em valores numéricos. Nessa abordagem, a probabilidade do risco será sempre um 

percentual, que significará a chance de a causa-raiz do risco vir a ocorrer. O efeito do risco e 

seu consequente impacto deverão ser medidos, por exemplo, em unidades monetárias ou em 

tempo de atraso.  

Conforme o Guia PMBOK®, as principais ferramentas para realizar a análise 

qualitativa são: opinião especializada, coleta de dados, categorização de dados, reuniões . A 

análise será a representação da percepção dos riscos da equipe somada às experiências e 

dados de projetos anteriores. A quantificação, por sua vez, pode ser realizada através de 
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técnicas de análise numérica dos riscos priorizados na análise qualitativa; árvore de decisão; 

simulação de Monte Carlo.  

Concluídas as análises, inicia-se o Planejamento das Respostas, que consiste na 

elaboração e implementação de procedimentos e técnicas para reduzir as ameaças e reforçar 

oportunidades aos objetivos do projeto. As respostas aos riscos são tratadas conforme sua 

prioridade e define um responsável para cada risco. As respostas tratadas podem implicar em 

mais recursos e atividades no orçamento, cronograma e plano de gerenciamento do projeto. O 

Guia PMBOK® 6a Edição cita, dentre outras, as seguintes ferramentas: opinião especializada, 

coleta de dados, estratégias para ameaças e oportunidades, estratégias de resposta de 

contingência, análise de dados e tomada de decisão. Quando se fala em estratégia para 

ameaças, a equipe pode decidir entre prevenir (remover em 100% a probabilidade que a 

ameaça ocorra), mitigar (reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco), transferir o 

aceitar o risco sempre com o objetivo de reduzir sua probabilidade.  A estratégia de aceitar 

pode ser feita de forma ativa, estabelecendo um plano de contingência caso o evento ocorra, 

ou de forma passiva, sendo que o risco será tratado quando ocorrer.  

Embora a equipe decida em não tratar alguns riscos identificados mas cujo impacto 

global tenha sido considerado moderado ou baixo, eles devem ser monitorados e rastreados 

durante toda a execução do projeto, visto que a probabilidade e o impacto de sua ocorrência 

podem mudar conforme o passar do tempo e o progresso das atividades.  

As estratégias para oportunidades, por outro lado, buscarão maximizar sua 

probabilidade de ocorrência, explorando, compartilhando ou melhorando o item identificado. 

Além disso, um bom planejamento das respostas aos riscos de um projeto deverá apresentar 

valores para as contingências. O montante de recursos destinados ao atendimento das 

contingências depende das incertezas envolvidas. Tecnicamente, o termo utilizado para o 

montante e recursos destinados às contingências é reserva. 

O processo de implementação das respostas é recente, sendo adicionado na sexta 

edição do Guia PMBOK® e tem como objetivo implementar as respostas planejadas no 

processo anterior. Nesse caso, além do resultado ser uma complementação do documento de 

Planejamento, também pode resultar em Solicitações de Mudança. 

O monitoramente e controle dos riscos em um projeto é o último processo e tem o 

objetivo de controlar e monitorar os riscos de modo a: 
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• Acompanhar os riscos identificados; 

• Implementar os planos de respostas aos riscos; 

• Monitorar os riscos residuais; 

• Identificar novos riscos; 

• Avaliar a eficácia do processo de riscos durante o ciclo de vida do projeto. 

Através de análise de dados, auditorias e reuniões. O gerente de projetos/riscos deve, 

ao realizar o controle, analisar periodicamente os gatilhos especificados no registro de riscos. 

Essa análise deve considerar o momento exato em que ações contingenciais precisam ser 

disparadas. Em linhas gerais, o controle de respostas aos riscos pode ser realizado, de acordo 

com o andamento do projeto, sempre que um risco ocorrer, sempre que forem solicitadas 

mudanças etc. 

      Uma recomendação importante ao gerente de riscos é executar o controle de tal forma 

que haja tempo hábil para que a tomada de decisão quanto à implantação de respostas seja 

possível. O controle, portanto, deve ser contínuo. Em termos práticos, é por meio do controle 

que o gerente de projetos/riscos assegura o bom andamento do projeto em relação aos 

possíveis impactos dos eventos incertos que, se ocorrerem, podem comprometer os resultados 

esperados.  
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3. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do trabalho apresentado foi utilizado pesquisa bibliográfica, a 

qual é descrita como uso de técnicas rigorosas a fim de entender melhor o tema, o problema e 

e descrever as características, possibilitando um estudo mais aprofundado do assunto em 

questão. Dentro das atividades de pesquisa bibliográfica, foram realizadas revisões de artigos 

publicados sobre o tema, principalmente periódicos do sites Scielo e Google Acadêmico mas 

também em anais de Congressos da área. 

Além disso, foi de grande importância a leitura dos capítulos relacionados ao 

gerenciamento de riscos em projetos do Guia PMBOK em suas 5ª e 6ª Edições. Por fim, 

também foram feitas entrevista com especialistas da área com objetivo de enriquecer o 

conteúdo e aumentar os detalhes. 

 Com o intuito de chegar aos resultados propostos, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades:  

1. Análise dos pontos fortes e fracos das ferramentas a serem utilizadas para cada 

processo através de tabelas comparativas com foco para os projetos do setor de 

papel e celulose; 

2. Elaboração de tabela com sugestão das ferramentas a serem utilizadas em 

projetos de automação da área de papel e celulose; 

3. Criação de uma tabela de riscos para cada um dos projetos citados 

anteriormente (analisador e controle de processo), com os campos para 

preenchimento: código, data, quem identificou, descrição do risco, causa-raiz, 

impacto ou efeito, probabilidade, impacto, severidade, categoria, ação, 

descrição da ação, responsável, previsão e comentários; 

4. Preenchimento das tabelas de riscos até o campo ação para os dois projetos que 

estão sendo simulados. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 A apresentação dos resultados será dividida em quatro tópicos de acordo com o 

desenvolvimento do trabalho, os quais são:  

• Comparação entre as ferramentas do PMBOK® para os processos de 

gerenciamento dos riscos, destacando os pontos fortes e fracos de acordo com a 

aplicação em projetos de automação na área de papel e celulose; 

• Consolidação das melhores ferramentas a serem usadas para projetos de 

automação na área de papel e celulose; 

• Tabela de riscos para projeto simulado de analisador; 

• Tabela de riscos para projeto simulado de controle de processo. 
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4.1 ANÁLISE DAS FERRAMENTAS DO PMBOK®  

 

O primeiro resultado apresentado é composto pelas tabelas de comparação entre as 

principais ferramentas disponíveis para elaboração dos processos da área de conhecimento de 

riscos de gerenciamento de projetos: planejar o gerenciamento, identificar os riscos, analisar 

qualitativa e quantitativamente, planejar as respostas e monitorar os ricos.  

 

Tabela 2. Ferramentas para Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

Planejar o gerenciamento dos riscos 

Ferramenta Pontos Fortes Pontos Fracos 

Opinião Especializada Know how elevado, 

planejamento com detalhes  

Custo elevado, pouca 

disponibilidade de agenda dos 

especialistas 

Análise de dados Possibilidade de consulta a 

qualquer horário e quantas 

vezes for necessário 

Poucas empresas tem registros, 

algumas empresas tem registro 

mas não é de livre acesso 

(apenas envolidos em cada 

projeto) então na prática o 

conhecimento adquirido não é 

compartilhado 

Reuniões Possibilidade de envolver maior 

número de pessoas no processo 

Em projetos de multinacionais, 

os times são compostos por 

pessoas em diferentes fusos 

horários, o que dificuldade a 

concretização das reuniões 

 

 

 

 



15 

 

Tabela 3. Ferramentas para Identificar os Riscos 

Identificar os Riscos 

Ferramenta Pontos Fortes Pontos Fracos 

Estoque de 

conhecimento 

Possibilidade de consulta a 

qualquer hora e quantas vezes 

for necessário; minimiza risco 

de esquecimento de alguns 

pontos 

Poucas empresas tem registros; 

equipe de projetos pode se 

limitar apenas aos riscos 

passados, minando sua 

criatividade para identificar 

novos riscos 

Entrevistas Entendimento dos riscos com 

maior detalhe (por se tratar de 

uma conversa individual, a 

tendência é que o entrevistado 

dê mais informações); 

oportunidade de consultar 

participantes de projetos 

passados 

Tempo maior dedicado à 

atividade pelo gerente de 

projetos e sua equipe; 

dificuldade em conciliar agenda 

Opinião especializada Know how elevado; especialista 

consultado já vivenciou 

diversos riscos que não são 

facilmente identificáveis por 

quem está  

Custo elevado, pouca 

disponibilidade de agenda dos 

especialistas 

Reuniões Possibilidade de envolver 

diversas pessoas; 

compartilhamento de 

experiências 

Fuso horário; limitações com 

língua falada (time 

multicultural) 

Brainstorming 

Brainwriting 

Possibilidade de envolver 

diversas pessoas; idéias 

complementares e aperfeiçoadas 

em conjunto 

Perda de foco caso não tenha um 

mediador preparado 
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Técnica Delphi Praticidade da técnica; por ter 

várias rodadas, a possibilidade 

de visualizar os principais riscos 

é maior 

Tempo maior dedicado à 

atividade pelo gerente de 

projetos; pessoas envolvidas 

podem ter sensação de estarem 

trabalhando individualmente 

 

Tabela 4. Ferramentas para Análise Qualitativa e Quantitativa 

Análise Qualitativa 

Ferramenta Pontos Fortes Pontos Fracos 

Opinião Especializada Know how elevado; maior 

change de assertividade 

Custo elevado; pouca 

disponibilidade de agenda dos 

especialistas; caso a opnião 

especializada seja consultada 

junto aos demais integrantes do 

grupo do projeto, os demais 

podem se sentir inibidos a 

compartilhar suas idéias 

Coleta de dados Pode ser consultado diversas 

vezes; possibilidade de envolver 

diversas pessoas 

A percepção dos riscos 

registrados estarão diretamente 

relacionadas ao momento em 

que os projetos passados 

ocorreram (é importante 

procurar contextualizar); falta de 

registros nas empresas 

Categorização de 

dados 

Facilidade em definir as 

respostas aos riscos (uma mesma 

resposta pode ser usada para 

mais de um risco da mesma 

categoria)  

Pode ser mal utilizado, através 

de uma categorização que não 

representativa 
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Reuniões Envolvimento de maior número 

de pessoas no desenvolvimento; 

possibilidade de discussão e 

troca de idéias 

Pode levar mais tempo visto que 

diversas pessoas serão escutadas 

Análise Quantitativa 

Ferramenta Pontos Fortes Pontos Fracos 

Análise numérica dos 

riscos priorizados na 

análise qualitativa 

Técnica simples e mais fácil de 

ser colocada em prática; pode-se 

contar com especialistas para 

ajudar a estimar a probabilidade 

de forma mais assertiva 

Dificuldade em estimar a 

probabilidade 

Árvore de decisão Permite uma visualização das 

possíveis alternativas futuras; 

fácil interpretação 

Dificuldade em estimar a 

probabilidade 

Simulação de Monte 

Carlo 

Por se tratar de uma análise mais 

complexa e com mais dados, a 

chance de assertividade é maior 

Necessidade de pessoas com 

know how para utilizar os 

softwares e para interpretar os 

resultados 

 

 Para o processo de Planejar a resposta aos riscos, as principais ferramentas sugeridas 

pelo PMBOK® não são concorrentes então uma análise de pontos fortes e fracos não seria de 

grande utilidade. Dessa forma, vale ressaltar a importância das mesmas, as quais: 

1. Estratégia para ameaças: para cada ameaça identificada, pode-se determinar qual a 

resposta adequada entre eliminar ou prevenir, mitigar, transferir ou aceitar; 

a. Eliminar ou prevenir: remover em 100% a probabilidade que a ameaça 

ocorra 

b. Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco 

c. Transferir: transferir total ou parcial o impacto em relação a uma ameaça 

para um terceiro 
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d. Aceitar: de forma ativa, estabelecendo plano de contingência caso o evento 

ocorra, ou de forma passiva, o risco será tratado quando ocorrer. 

2. Estratégia para oportunidadades: as respostas nesse caso podem ser explorar, 

compartilhar ou melhorar; 

a. Explorar: busca-se eliminar a incerteza associada  a uma oportunidade,  

garantindo  que  ela aconteça 

b. Compartilhar: envolve a alocação  integral  ou  parcial  da propriedade  da  

oportunidade  a  um  terceiro  que  tenha  mais  capacidade  de  capturar  a 

oportunidade para benefício do projeto 

c. Melhorar: busca-se aumentar a probabilidade e/ou impactos positivos da 

oportunidade 

3. Estratégia de respostas a contingências: Conforme explica o autor Fernando 

Rodrigues Teixeira Dias, em seu livro Gerenciamento dos Riscos em Projetos 

“Determinados riscos podem não permitir nenhuma medida preventiva viável ou 

que seja eficiente em termos de custo e benefício. Nesses casos, a equipe pode 

elaborar um plano de contingência, isto é, um conjunto de ações que será 

empregada apenas se o risco ocorrer (i.e., “virar problema”). Planos de 

contingência recebem uma reserva de orçamento para a sua execução. Nem todo 

risco será identificado, e riscos não identificados também podem ocorrer. É 

recomendável definir uma reserva de contingência de orçamento ou de prazo para 

os riscos não identificados.” Dessa forma, com uma estretégia de resposta a 

contingências bem elaborada, caso algum risco venha a ocorrer, o impacto será 

mínimo. 

 

 

 

 

 

 

https://escritoriodeprojetos.com.br/especialista-em-gerenciamento-dos-riscos
https://escritoriodeprojetos.com.br/especialista-em-gerenciamento-dos-riscos
https://escritoriodeprojetos.com.br/livros-de-gerenciamento-de-projetos#Riscos
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Tabela 5. Ferramentas para Monitoramento dos Riscos 

Monitoramento dos riscos 

Ferramenta Pontos Fortes Pontos Fracos 

Análise de dados Permite tomada de decisões de 

forma embasada e justificada 

Dados apresentados de forma 

que não seja clara podem 

atrapahar a interpretação do 

status dos riscos 

Auditorias Quando realizada de forma 

sistemática permite identificar 

se as estratégias adotadas para o 

gerenciamento de riscos estão 

adequadas e, caso não estejam, 

é possível corrigir 

Demanda tempo da equipe; pode 

se tornar uma ferramenta mais 

burocrática e para 

preenchimento de documentação 

do que uma ferramenta para 

gerar ações de melhoria  

Reuniões Compartilhar informação com 

todos os interessados ao mesmo 

tempo; oportunidade para 

discussões 

Pode demandar muito tempo e 

ser pouco útil caso não seja bem 

planejada 
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4.2 FERRAMENTAS DO PMBOK® PARA PROJETOS DE 

AUTOMAÇÃO NA ÁREA DE PAPEL E CELULOSE 

 

 Após enumerados os pontos fortes e fracos das principais ferramentas listadas pelo 

PMBOK® Sexta Edição é possível sugerir as principais a serem usadas para cada um dos 

processos com o objetivo de obter sucesso durante o gerenciamento de riscos do projeto: 

 

Tabela 6. Seleção de Ferramentas para cada Processo 

Processo Ferramentas 

Planejar o gerenciamento dos riscos Reuniões e opinião especializada 

Indentificar os riscos Técnica Delphi, Reuniões e opinião 

especializada 

Análise Qualitativa Categorização de dados, reuniões e eventual 

consulta à opinião especializada 

Análise Quantitativa Análise numérica dos riscos priorizados na 

análise qualitativa para os primeiros projetos 

e Simulação de Monte Carlo após adquirida 

experiência 

Planejar a resposta aos riscos Estratégia para ameação, oportunidades e de 

respostas a contigências devem ser usadas de 

forma concomitante 

Monitorar os riscos Auditorias e análise de dados com eventuais 

reuniões 
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 4.3 RISCOS EM UM PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ANALISADOR 

EM FÁBRICA DO SETOR DE PAPEL E CELULOSE 

 

 Foi elaborada uma planilha em excel com os principais riscos identificados, 

totalizando 18, para um projeto de instalação de um novo analisador em uma fábrica de papel 

e celulose a qual está apresentada abaixo. Os campos data e quem identificou foram 

suprimidos para melhor visualização e foi necessário dividir a planilha em várias partes para 

melhor apresentação. 

   

Figura 3. Planilha para Gerenciamento de Riscos de Projeto de Analisador - Parte I 

Código Descrição do Risco Causa-Raiz Impacto ou Efeito

1
Base civil preparada de forma 

incorreta

Falta de detalhamento do projeto; 

falha técnica

Refazer base civil; atraso na instalação do 

analisador

2
Pontos de coleta de amostra 

instalados errados

Falta de detalhamento do projeto; 

falha técnica

Relocar pontos de amostra; aguardar parada da 

área/planta; atraso na conclusão

3 Utilidades necessárias indisponíveis 
Falta de detalhamento do projeto; 

falha técnica

Atraso no término da instalação do analisador; 

ajuste de tubulações

4 Falta de reagente para laboratório
Falta de planejamento por parte do 

cliente

Atraso na calibração do analisador até que os 

reagentes sejam comprados; compra em urgência

5
Método de análise laboratorial utilizado 

pelo cliente diferente do padrão
Falta de detalhamento

Incompatibilidade dos resultados; atraso na 

calibração; alteração de método usado pelo cliente

6

Falta de disponibilidade do laboratório 

para realizar amostras para 

calibração

Falta de planejamento Atraso na calibração do analisador

7
Falta de confiança nos resultados do 

analisador
Resistência à mudança

Informação disponibilizada pelo analisador fora de 

uso; percepção de mal investimento por parte do 

8
Versão do software do analisador com 

falha
Falha técnica do R&D

Atraso na conclusão do comissionamento; equipe 

de R&D mobilizada para sanar falhas

9 Falta de sala para treinamento Falta de planejamento
Atraso na conclusão do comissionamento; custo 

para alugar sala externa

10 Parada não programada da planta
Problema operacional/manutenção 

corretiva

Atraso durante calibração; pode gerar custo extra 

para o cliente

12 Falta de reagentes para analisador
Falta de planejamento por parte do 

cliente
Atraso no comissionamento; compra em urgência

13 Chuva durante instalação Mudanças climáticas Atraso durante instalação; mão-de-obra parada 

14 Atraso na importação do equipamento Procedimentos alfandegários Multa por atraso na entrega; atraso no cronograma

15 Atraso na fabricação do equipamento Alta demanda na fábrica Multa por atraso na entrega; atraso no cronograma

16 Greve da receita federal Instabilidade no governo Multa por atraso na entrega; atraso no cronograma

17
Componente do equipamento 

defeituoso
Falha durante fabricação

Custo para troca do componente; atraso no 

comissionamento

18
Falta de mão-de-obra especializada 

para comissionamento

Falta de planejamento; muitos 

projetos ao mesmo tempo
Atraso no comissionamento
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Figura 4. Planilha para Gerenciamento de Riscos de Projeto de Analisador - Parte II 

Código Descrição do Risco Probabilidade Impacto Severidade Categoria

1
Base civil preparada de forma 

incorreta
1-Muito baixa 4-Alto 4 Requisitos

2
Pontos de coleta de amostra 

instalados errados
2-Baixa 5-Muito Alto 10 Requisitos

3 Utilidades necessárias indisponíveis 1-Muito baixa 4-Alto 4 Requisitos

4 Falta de reagente para laboratório 2-Baixa 3-Médio 6 Cliente

5
Método de análise laboratorial utilizado 

pelo cliente diferente do padrão
3-Média 3-Médio 9 Planejamento

6

Falta de disponibilidade do laboratório 

para realizar amostras para 

calibração

2-Baixa 4-Alto 8 Planejamento

7
Falta de confiança nos resultados do 

analisador
1-Muito baixa 4-Alto 4 Cliente

8
Versão do software do analisador com 

falha
2-Baixa 5-Muito Alto 10 Qualidade

9 Falta de sala para treinamento 2-Baixa 1-Muito baixo 2 Planejamento

10 Parada não programada da planta 2-Baixa 4-Alto 8 Cliente

12 Falta de reagentes para analisador 1-Muito baixa 4-Alto 4 Cliente

13 Chuva durante instalação 3-Média 4-Alto 12 Condições climáticas

14 Atraso na importação do equipamento 2-Baixa 5-Muito Alto 10 Importação

15 Atraso na fabricação do equipamento 2-Baixa 4-Alto 8 Importação

16 Greve da receita federal 2-Baixa 4-Alto 8 Importação

17
Componente do equipamento 

defeituoso
1-Muito baixa 4-Alto 4 Qualidade

18
Falta de mão-de-obra especializada 

para comissionamento
2-Baixa 3-Médio 6 Planejamento
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Figura 5. Planilha para Gerenciamento de Riscos de Projeto de Analisador - Parte III 

Código Descrição do Risco Ação Descrição da Ação

1
Base civil preparada de forma 

incorreta
Assumir Realizar plano de contingência caso o risco aconteça

2
Pontos de coleta de amostra 

instalados errados
Prevenir

Realizar marcação no local que deverão ser realizadas 

durante visita

3 Utilidades necessárias indisponíveis Assumir Realizar plano de contingência caso o risco aconteça

4 Falta de reagente para laboratório Prevenir Lembrar cliente da necessidade de comprar reagentes

5
Método de análise laboratorial utilizado 

pelo cliente diferente do padrão
Mitigar

Consultar método antes do início das atividades de 

calibração

6

Falta de disponibilidade do laboratório 

para realizar amostras para 

calibração

Transferir

Durante reunião de kick-off, determinar com o cliente período 

em que será necessário disponibilizar análises extras no 

laboratório

7
Falta de confiança nos resultados do 

analisador
Prevenir Levar o cliente para visitar alguma planta como referência

8
Versão do software do analisador com 

falha
Mitigar Solicitar teste prévio na fábrica

9 Falta de sala para treinamento Mitigar

Combinar uma agenda de treinamentos com o cliente já 

durante o kick-off meeting do projeto, verificar salas 

disponíveis e efetuar reserva

10 Parada não programada da planta Assumir Elaborar plano de contigência para caso ocorra

12 Falta de reagentes para analisador Mitigar
Lembrar cliente da necessidade de comprar reagentes para 

analisador

13 Chuva durante instalação Assumir Elaborar e realizar plano de contigência caso ocorra

14 Atraso na importação do equipamento Mitigar
Considerar contigência em dias para eventuais atrasos com 

o processo

15 Atraso na fabricação do equipamento Prevenir
Fazer acompanhamento durante período de fabricação do 

equipamento

16 Greve da receita federal Assumir Elaborar e realizar plano de contigência caso ocorra

17
Componente do equipamento 

defeituoso
Prevenir Solicitar teste prévio na fábrica

18
Falta de mão-de-obra especializada 

para comissionamento
Mitigar Consultar disponibilidade dos especialistas previamente

 

 

 Após o campo Descrição da Ação, estão disponíveis na planilha os campos 

Responsável, Previsão e Comentários. Os mesmos não foram preenchidos para o presente 

trabalho mas deverão ser utilizados durante a prática de gerenciamento de riscos.  
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4.4. RISCOS EM UM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE 

DE PROCESSO EM FÁBRICA DO SETOR DE PAPEL E CELULOSE 

 

 Foi elaborada uma planilha contendo os riscos de um projeto fictíco de implantação de 

um sistema de controle de processo em fábrica do setor de papel e celulose contendo os 

mesmos campos da planilha para instalação de um analisador.  

 

Figura 6. Planilha para Gerenciamento de Riscos de Projeto de Controle - Parte I 

Código Descrição do Risco Causa-Raiz Impacto ou Efeito

1 Falta de confiança por parte da operação
Falta de envolvimento por parta da 

operação

Dificuldades no comissionamento; percepção 

de mal investimento por parte do cliente

2 Parada não programada da planta
Problema operacional/manutenção 

corretiva

Atraso no comissionamento; pode gerar custo 

extra para o cliente

3 Falha em instrumento utilizado no controle Problema elétrico
Atraso durante comissionamento; manutenção 

por parte do cliente

4
Calibração errada de instrumento usado no 

controle
Falta de procedimento

Atraso durante comissionamento; manutenção 

por parte do cliente

5
Problema com protocolo de comunicação 

entre o hardware de controle e o DCS

Configuração errada/incompatibilidade 

entre sistemas

Atraso durante comissionamento; custo extra 

para contratar especialista

6 Falta de interesse por parte da supervisão Falta de envolvimento
Dificuldades no comissionamento; percepção 

de mal investimento por parte do cliente

7 Falta de local para especialista trabalhar Falta de planejamento Local de trabalho improvisado, sem ergonomia

8 Dificuldade em agendar treinamentos Falta de planejamento Atraso durante comissionamento

9
Turma/operador em férias durante período 

de treinamentos
Falta de planejamento

Necessidade de criar turma extra/operação 

assistida quando o operador retornar de férias; 

custo com horas de trabalho

10
Padrão de cores das novas telas diferentes 

do usado
Falta de detalhamento do projeto

Retrabalho; atraso no comissionamento; custo 

com horas de retrabalho

11 Operação em desacordo com telas Falta de detalhamento do projeto
Retrabalho; atraso no comissionamento; custo 

com horas de retrabalho

12
Indicadores acordados não corresponderem 

mais com realidade da planta

Mudança de estratégia do cliente; 

análise prévia feita superficialmente

Dificuldades em conseguir concluir o projeto; 

cliente insatisfeito

13 Atraso na importação do hardware Procedimentos alfandegários
Multa por atraso na entrega; atraso no 

cronograma

14 Greve da receita federal Instabilidade no governo
Multa por atraso na entrega; atraso no 

cronograma

15 Falta de mão-de-obra especializada
Falta de planejamento; muitos projetos 

ao mesmo tempo
Atraso no comissionamento

16
Distúrbio causado no processo em 

operação durante implantação dos controles

Situação não identificada durante os 

testes, falta de testes

Atraso no comissionamento, prejuízos ao 

cliente  
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Figura 7. Planilha para Gerenciamento de Riscos de Projeto de Controle - Parte II 

Código Descrição do Risco Probabilidade Impacto Severidade Categoria

1 Falta de confiança por parte da operação 3-Média 4-Alto 12 Cliente

2 Parada não programada da planta 2-Baixa 3-Médio 6 Cliente

3 Falha em instrumento utilizado no controle 3-Média 2-Baixo 6 Cliente

4
Calibração errada de instrumento usado no 

controle
3-Média 1-Muito baixo 3 Cliente

5
Problema com protocolo de comunicação 

entre o hardware de controle e o DCS
1-Muito baixa 4-Alto 4 Requisitos

6 Falta de interesse por parte da supervisão 1-Muito baixa 4-Alto 4 Comunicação

7 Falta de local para especialista trabalhar 2-Baixa 2-Baixo 4 Planejamento

8 Dificuldade em agendar treinamentos 1-Muito baixa 2-Baixo 2 Planejamento

9
Turma/operador em férias durante período 

de treinamentos
2-Baixa 1-Muito baixo 2 Planejamento

10
Padrão de cores das novas telas diferentes 

do usado
2-Baixa 3-Médio 6 Requisitos

11 Operação em desacordo com telas 3-Média 3-Médio 9 Cliente

12
Indicadores acordados não corresponderem 

mais com realidade da planta
1-Muito baixa 4-Alto 4 Cliente

13 Atraso na importação do hardware 2-Baixa 5-Muito Alto 10 Importação

14 Greve da receita federal 2-Baixa 5-Muito Alto 10 Importação

15 Falta de mão-de-obra especializada 2-Baixa 4-Alto 8 Mão-de-obra

16
Distúrbio causado no processo em 

operação durante implantação dos controles
2-Baixa 4-Alto 8 Requisitos
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Figura 8. Planilha para Gerenciamento de Riscos de Projeto de Controle - Parte III 

Código Descrição do Risco Ação Descrição da Ação

1 Falta de confiança por parte da operação Mitigar Reuniões com a operação durante a fase de definição

2 Parada não programada da planta Assumir Elaborar plano de contigência para caso ocorra

3 Falha em instrumento utilizado no controle Prevenir
Propôr ao cliente manutenção preventiva antes do início 

das ativiades do projeto

4
Calibração errada de instrumento usado no 

controle
Prevenir Propôr ao cliente verificação prévia das calibrações

5
Problema com protocolo de comunicação 

entre o hardware de controle e o DCS
Mitigar

Dedicar horas de especialistas durante a definição para 

estudar os requisitos de comunicação e definir o melhor

6 Falta de interesse por parte da supervisão Mitigar
Reuniões com a supervisão para garantir a participação 

dos mesmos na definição e elaboração dos conceitos

7 Falta de local para especialista trabalhar Prevenir
Verificar com o cliente local destinado antes do início das 

atividades do projeto

8 Dificuldade em agendar treinamentos Mitigar
Combinar uma agenda de treinamentos com o cliente já 

durante o kick-off meeting do projeto

9
Turma/operador em férias durante período 

de treinamentos
Mitigar

Combinar uma agenda de treinamentos com o cliente já 

durante o kick-off meeting do projeto

10
Padrão de cores das novas telas diferentes 

do usado
Prevenir

Consultar padrão de cores antes do início das atividades 

de confecção de tela do projeto

11 Operação em desacordo com telas Mitigar Enviar exemplos de telas para que os operadores avaliem

12
Indicadores acordados não corresponderem 

mais com realidade da planta
Mitigar Fazer acompanhamento das metas e objetivos do cliente

13 Atraso na importação do hardware Mitigar
Considerar contigência em dias para eventuais atrasos 

com o processo

14 Greve da receita federal Assumir Elaborar e realizar plano de contigência caso ocorra

15 Falta de mão-de-obra especializada Mitigar Consultar disponibilidade dos especialistas previamente

16
Distúrbio causado no processo em 

operação durante implantação dos controles
Mitigar Testes prévios antes da instalação do controle
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Os resultados do trabalho apresentado servem de referência para a execução de 

projetos na área de automação no setor de papel e celulose. Através do desenvolvimento das 

tabelas de análise dos pontos fortes e fracos, foi possível concluir que projetos de áreas 

diferentes e/ou contextos diferentes devem usar ferramentas distintas para alcançar o principal 

objetivo dessa área de conhecimento: ter sucesso no gerenciamento de riscos. Além disso, 

durate o preenchimento da tabela de riscos para os projetos fictícios, foi possível observar que 

esse desenvolvimento demanda um exercício constante e que ter uma tabela de apoio pode 

ajudar a iniciar a atividade ou mesmo para posterior conferência com intuito de garantir que 

foram listados os principais riscos. Importante ressaltar que, em projetos de curta duração, 

como podem ser a instalação de um novo analisar e a implantação de um novo controle, o 

gerente de projetos terá poucas horas para desenvolver todas as suas atividades e, muitas 

vezes, a disciplina de riscos pode ser algo que não seja abordado com atenção. As planilhas 

previamente preenchidas podem ajudar a otimizar o tempo. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho contou com 3 principais objetivos: 

• Selecionar as principais ferramentas a serem utilizadas para cada um dos 

processos dentro da área de conhecimento de gerenciamento de riscos após 

análise de pontos fortes e fracos de cada uma delas com foco em projetos de 

automação na área de papel e celulose; 

• Criar e preencher uma planilha para gerenciamento de riscos em projeto de 

instalação de um novo analisador em uma planta de papel e celulose; 

• Criar e preencher uma planilha para gerenciamento de riscos em projeto de 

implantação de um novo controle avançado também em uma planta de papel e 

celulose. 

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que é interessante ter uma planilha com 

os principais riscos listados seja para consulta após gerar a lista com a equipe de projetos seja 

para iniciar o processo de identificação para integrar o gerenciamento de riscos. O tempo é 

hoje um recurso bastante limitado e que precisa ser otimizado a todo tempo, para que seja 

possível ser competitivo mas sem perder a assertividade.  

Assim sendo, conclui-se que o trabalho alcançou o objetivo de preparar um material de 

consulta para projetos de automação na área de papel e celulose. O conteúdo desenvolvido 

pode também ser útil para integrar ou iniciar o estoque de conhecimento da empresa.  
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

  

A partir do trabalho desenvolvido, é interessante aplicá-lo a um caso prático para que 

seja possível verificar a assertividade e também complementar os riscos identificados, 

verificar se as ações propostas foram de fato aplicadas e se trouxeram benefícios e assim por 

diante. Outro possível desdobramento é a aplicação de ferramentas de outros processos para 

projetos de automação da área de papel e celulose, visto que essa é uma área muito 

representativa no Brasil. 
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