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Resumo 

Riscos são eventos incertos que podem ocorrer ou não e, podem afetar os 
objetivos de um projeto. Diante da atual necessidade imposta pelo mercado de as 
empresas aperfeiçoarem seus processos de gerenciamento, surge a necessidade 
também de medição do atual estágio de maturidade em gerenciamento em que 
elas se encontram, bem como a necessidade de se identificar possíveis pontos de 
melhoria nos processos de gerenciamento.  Este trabalho pretende avaliar o nível 
de maturidade em gerenciamento de riscos de quatro empresas, entendendo 
maturidade em riscos como: capacidade de reduzir os riscos e maximizar a 
chance de sucesso dos projetos. Para tanto, foi desenvolvido um estudo das boas 
práticas em gerenciamento de riscos em projetos de acordo com o guia Project 
Management Body of Knowledge. Estudou-se o modelo de maturidade do Project 
Management Institute o Organizational Project Management Maturity Model e a 
partir destas referências desenvolveu-se um questionário específico para a área 
de riscos em projetos. A partir das análises dos resultados obtidos após a 
aplicação deste questionário, verificou-se que todas as empresas estudadas tem 
espaço para evoluir seus processos de gerenciamento de riscos, buscando a 
melhoria contínua. 

Palavras-chave 

Risco, Maturidade, OMP3, PMBOK. 
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Abstract 

Risks are uncertain events that may or may not occur, and certainly will affect the 
project objectives. Given the current need imposed by the market for the 
companies to improve their management processes, comes the need to measure 
the actual level of management maturity of the company, as well as the need to 
identify possible areas for project management process improvement. This study 
aims to evaluate the level of risk management maturity of four companies, 
understanding risk maturity as reducing risks and maximizing the chance of project 
success. Therefore, it was developed a study of best practices in projects risk 
management according to the Project Management Body of Knowledge. It was 
studied the maturity model developed by the Project Management Institute named 
Organizational Project Management Maturity Model and from these references, a 
specific questionnaire for risk management was developed. After applying the 
questionnaire, it was found that all the companies studied, could evolve their risk 
management processes, seeking for continuous improvement. 

Key-words 

Risk, Maturity, OMP3, PMBOK. 
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1 INTRODUÇÃO 

Riscos são eventos incertos que podem ocorrer ou não e, podem (caso 

ocorram) afetar os objetivos do projeto. Normalmente os projetos não contam com a 

totalidade das informações para planejar o trabalho, pois estamos lidando com o 

futuro, e quando lidamos com o futuro, este é, por natureza, incerto (SALLES et. al. 

2010). 

Todo projeto está exposto a riscos. O grau de exposição a riscos de um 

projeto é determinado pela sua natureza, tamanho, complexidade e o ambiente no 

qual está inserido. Todos os aspectos que constituem um projeto, ou seja, tecnologia, 

recursos humanos e materiais, aspectos legais, políticos, ambientais e financeiros, 

podem ser fontes de riscos. O impacto da ocorrência dos eventos de risco sobre o 

projeto pode ser positivo, negativo e muitas vezes pode significar o seu fracasso 

(XAVIER et. al. 2009). 

Os riscos de um projeto devem ser efetivamente gerenciados, de modo a 

garantir que os objetivos do projeto sejam atendidos, por meio da minimização dos 

impactos negativos (ameaças) e da maximização dos positivos (oportunidades) 

(XAVIER et. al. 2009). 

A maturidade no gerenciamento de projetos em uma organização pode 

oferecer benefícios que são uma receita infalível para o sucesso nos negócios: 

melhor controle de custos, melhoria na tomada de decisões estratégicas, 

crescimento sustentável e rentabilidade de longo prazo (SWANSON, 2012). 

Segundo a pesquisa 2012 PMI Pulse of the Profession com mais de 1000 

profissionais de gerenciamento de projetos, as organizações cujos funcionários 

reportaram alta maturidade em gerenciamento de projetos tem melhores chances de 

entregar projetos no tempo e custos planejados e alinhados aos objetivos do 

negócio (SWANSON, 2012). 

Uma área onde as empresas ainda precisam evoluir muito é na medição de 

sua própria maturidade. Na pesquisa 2011 Professional Services Maturity 
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Benchmark do grupo SPI Researchers com 214 organizações globais foi descoberto 

que somente um quarto dessas organizações criaram processos padronizados para 

o gerenciamento de projetos e somente 15 por cento delas usam métricas e 

controles para o nível de portfólio (SWANSON, 2012). 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Este trabalho pretende avaliar o nível de maturidade em gerenciamento de 

riscos sob a perspectiva do Guia PMBOK e do Modelo de Maturidade OPM3 v2, não 

pretende, no entanto, questionar ou validar estes guias de gerenciamento de 

projetos elaborados pelo PMI. 

Partindo da premissa, de que estes guias são referências bem difundidas no 

mercado para o gerenciamento de projetos, e de que uma boa maneira de se 

mensurar a qualidade de processos é a partir de entregas físicas, conclui-se que é 

possível gerar um modelo para avaliação da maturidade, partindo do principio de 

que caso a organização atenda as práticas recomendadas pelo Guia PMBOK e 

Modelo de Maturidade OPM3 v2 esta obterá um nível de maturidade superior.  

Entendendo maturidade em riscos como: capacidade de reduzir riscos e 

maximizar a chance de sucesso de projetos, derivamos a seguinte questão: 

Como saber se a organização está reduzindo os riscos e maximizando a 

chance de sucesso dos projetos? E ainda, como avaliar o nível de maturidade no 

gerenciamento de riscos em projetos de uma organização e propor boas práticas 

para as organizações melhorarem seu nível de maturidade no gerenciamento de 

riscos em projetos? 

Uma proposta para solução deste problema será apresentada neste trabalho, 

esta solução se baseará na premissa de que seguindo as práticas sugeridas no guia 

PMBOK e no modelo de maturidade OMP3 v2, a organização poderá reduzir riscos e 

maximizar a chance de sucesso de seus projetos, logo atingirá um maior nível de 

maturidade em gerenciamento de riscos. 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo geral: Elaborar um questionário específico da área de riscos, para 

avaliação do nível de maturidade de quatro empresas, baseado no Guia PMBOK e 

Modelo de Maturidade OPM3 v2, de modo a apresentar um plano de ação para 

aumento do nível de maturidade destas. 

Objetivos específicos: 

• Estudar as boas práticas em gerenciamento de riscos em projetos; 

• Estudar o OPM3 v2 Organizational Project Management Maturity Model; 

• Criar um questionário específico para medir a maturidade em riscos de 

uma organização com níveis de graduações; 

• Aplicar o questionário em 4 empresas distintas; 

• Analisar os resultados e propor um plano de ação para melhorar o 

gerenciamento de riscos nas empresas avaliadas. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Utilizar meios para se avaliar e medir o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos de uma organização principalmente na área de riscos e 

com os resultados dessa avaliação ajudá-la a melhorar seu nível de maturidade 

através da padronização de processos é assunto de grande importância. 

E a razão desta importância se dá em função de um mercado cada vez mais 

dinâmico, volátil, complexo e competitivo. A organização que não arrisca pode 

perder oportunidades de se diferenciar competitivamente e alavancar grandes 

resultados. Tomar riscos de forma estruturada, padronizada e madura é essencial 

nos dias de hoje dessa forma o estudo proposto é de aplicabilidade imediata. 
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1.4 ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico utilizado no trabalho, na 

primeira parte do referencial é apresentado um resumo sobre a teoria de 

gerenciamento de riscos em projetos. Na sequência temos uma visão geral sobre 

maturidade em gerenciamento de projetos onde são apresentados sucintamente 

alguns dos principais modelos de maturidade utilizados. Fechando o referencial 

teórico tem-se o detalhamento do OPM3 V2 modelo de maturidade de 

gerenciamento em projetos proposto pelo PMI que foi utilizado como base para o 

trabalho. 

O Capítulo 3 discutirá a metodologia utilizada na elaboração do trabalho 

mostrando os passos utilizados para criar o questionário para avaliação da 

maturidade em riscos proposto bem como as características e critérios utilizados em 

sua aplicação. 

No Capítulo 4 serão apresentados os resultados da aplicação do questionário 

para avaliação da maturidade em riscos nas empresas selecionadas, para cada 

empresa será feita uma análise dos resultados obtidos e também uma proposta para 

a empresa evoluir sua maturidade no gerenciamento de riscos. Também será 

apresentada uma comparação entre os resultados de cada empresa. 

Por fim no Capítulo 5 será feita a conclusão do trabalho. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

2.1 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

2.1.1 Definição de Riscos 

Ao falar em riscos deve-se citar o mercado e o conjunto de incertezas. O 

mercado está cada vez mais volátil e competitivo causando muita descontinuidade 

fazendo com que haja a necessidade de uma preparação e controle eficazes nesse 

ambiente incerto. As incertezas ocorrem em qualquer projeto, pois todo projeto se 

fala sobre o controle das probabilidades de se dar certo ou não (SALLES et. al. 

2010). 

Algumas empresas usam o “coeficiente de contingência”, ou seja, aumentam 

o custo do projeto em 10%, por exemplo, para sanar quaisquer inconveniências que 

ocorrerem no futuro. Porém, ao se adotar este gerenciamento dessas incertezas, 

minimiza-se o volume de crises, as famosas surpresas e eventuais problemas, além 

da redução de perdas aumentando os resultados, as vantagens competitivas e a 

chance de sucesso (SALLES et. al. 2010). 

As incertezas requerem uma previsão do futuro e o gerenciamento de riscos 

nada mais é do que as consequências das decisões que foram tomadas. Quando se 

tem 100% de certeza, têm-se todas as informações necessárias. Mas daí não é um 

risco, é algo conhecido. Quando há somente informações parciais não se tem 

certeza, existindo a probabilidade de riscos ocorrerem ou não. E quando não se tem 

informação alguma, ou não se sabe nada, tem-se uma total incerteza (SALLES et. al. 

2010). É o que mostra a Figura 1. 
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Figura 1 - Espectro do Gerenciamento de Riscos 

Fonte: Gerenciamento de Riscos do Projeto, 2ª. Edição, 2010, Editora FGV, p. 27. 

Não se conhece o futuro, ele é incerto, qualquer coisa pode dar errado, 

principalmente por não se ter disponível todas as informações para se planejar um 

projeto. Pior, não se conhece em que grau elas irão atacar os projetos. 

No Guia PMBOK (2008) risco é definido como “um evento ou condição incerta 

que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos de um 

projeto”. Já o seu gerenciamento é o “processo de identificação, análise, 

desenvolvimento de respostas e monitoramento dos riscos em projetos, com o 

objetivo de diminuir a probabilidade e o impacto de eventos negativos e de aumentar 

a probabilidade e o impacto de eventos positivos”. 

Isso implica que os eventos podem ser positivos ou negativos. Seu impacto 

pode beneficiar ou atrapalhar um projeto. 

Todo risco tem três componentes (SALLES et. al. 2010): 

• o risco, no qual se deve identificar a causa-raiz e seu efeito; 

• uma probabilidade; 

• um impacto. 

Assim, tomando ações na causa do eventual risco, a probabilidade dele 

ocorrer ou não se modificará e tomando ações no seu efeito, o seu impacto irá 

mudar. 
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E todo risco tem dois tipos (SALLES et. al. 2010): 

• Risco Interno do projeto: são riscos passíveis de serem administrados 

pelo Gerente de Projetos; 

• Risco Externo ou de negócio: ligado ao produto final do projeto, ao que 

será entregue ao contratante. Este risco se é de negócio, é passível de 

negociação. 

Os estudos devem acontecer sobretudo no início, mas também ao longo  de 

todo o ciclo de vida, pois as condições de risco evoluem ao longo dos projetos. No 

momento da sua concepção isto é feito, levando-se em consideração os documentos, 

o termo de abertura do projeto, os de escopo e a estrutura analítica (EAP ou WBS), 

além das estimativas de custos e prazos e as experiências tidas e as políticas da 

corporação. 

2.1.2 Identificação de Riscos 

O principal objetivo de se identificar os riscos é listar as ameaças ou possíveis 

oportunidades, fazendo analogia com riscos dos projetos anteriores, sua 

categorização e identificação de novos riscos (SALLES et. al. 2010). 

A analogia é a busca de informações históricas e do conhecimento de 

projetos anteriores. Isso fornece uma rapidez e maior exatidão a esse processo de 

identificação e faz com que os projetos iniciem com uma lista de riscos já conhecidos, 

ao invés de riscos apenas novos (SALLES et. al. 2010). 

A categorização é organizar por afinidade ou tipo. Sua representação pode 

ser feita em uma estrutura analítica de riscos (EAR) como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura Analítica de Riscos (EAR) 

Fonte: Gerenciamento de Riscos do Projeto, 2ª. Edição, 2010, Editora FGV, p. 27. 

Os modelos de estrutura analítica de riscos variam, pois as categorias são 

fortemente influenciadas pelo tipo e características do projeto, segmento de negócio, 

cultura da organização ou mesmo por seu interesse no controle do projeto durante a 

execução. Com o continuo uso do gerenciamento de riscos nos projetos de uma 

mesma natureza, acaba-se gerando uma EAR própria, o que facilitará o trabalho de 

riscos nos próximos projetos, ressaltando que essa experiência acumulada sirva 

apenas como fonte de inspiração, nunca com uma camisa de força (SALLES et. al. 

2010). 

 Organizadas as informações do projeto, se precisar realizar a identificação de 

novas incertezas, pode-se trabalhar tais possibilidades com diversas ferramentas e 

técnicas de dinâmica de grupo disponíveis para equipe de gerenciamento de riscos, 

tais como brainstorming, técnica Delphi e a análise SWOT (SALLES et. al. 2010). 
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2.1.3 Análise dos Riscos 

O fato de se conhecer os riscos não indica imunidade total a eles, por isso 

deve-se analisar a probabilidade e o seu impacto. Isso para minimizar as incertezas, 

dando um tratamento qualitativo e quantitativo para que os gerentes e os 

stakeholders tenham noção e possam decidir qual atacar primeiro. 

Para a qualificação, atribui-se um grau de probabilidade da ocorrência e do 

impacto, calcula-se o determinante de riscos e prioriza-se. Para a quantificação, 

estima-se um número para a probabilidade e para o impacto, calcula-se o valor 

monetário esperado e se prioriza o risco com base neste cálculo (SALLES et. al. 

2010). 

O processo de identificação é geralmente feito a partir de uma reunião do 

grupo, com a participação de especialistas, com o foco na probabilidade e no efeito, 

ocorrendo uma abordagem qualitativa ao usar uma escala numérica, de 0 a 1 ou por 

ser alto, médio ou baixo ou até mesmo usando cores. Já numa abordagem 

quantitativa usando números, traduzindo em percentual (SALLES et. al. 2010). 

Todavia há várias formas de se definir os critérios de aceitação. A melhor 

forma é mostrada no gráfico de Probabilidade X Impacto, mostrando severidades e 

pesos. 
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Figura 3 - Gráfico de Tolerância a Riscos. 

Fonte: Gerenciamento de Riscos do Projeto, 2ª. Edição, 2010, Editora FGV, p. 64. 

 

 Ou seja, no quadrante 1 tem-se baixa probabilidade e baixo impacto, sendo 

aceitáveis, enquanto que no quadrante 3 tem-se altas probabilidades e impactos, 

tornando inaceitáveis. Estratégias de prevenção e mitigação seriam estruturadas e 

aplicadas nos quadrantes 2  e 4. 

2.1.4 A Qualificação 

A lista de riscos pode ser colocada numa planilha e classificando cada evento 

com uma variação de muito baixo a muito alto, considerando impactos em todas as 

nove áreas do gerenciamento de projetos como os custos, cronograma, escopo, 

qualidade, registrando-se um índice (SALLES et. al. 2010).  
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Esses impactos são definidos segundo a sua consequência nos objetivos dos 

projetos, considerando ganhos ou perdas, caso o risco ocorra. E deve ser destacado 

qual objetivo sofreu influência com esses impactos.  

Essa análise pode sofrer complicações adicionais devido a vários fatores, 

como: 

• riscos podem interagir de modo inesperado; 

• um evento de risco pode causar efeitos múltiplos; 

• uma oportunidade para um stakeholder pode ser uma ameaça para 

outro. Por exemplo, o custo reduzido para um pode ser um lucro 

reduzido para outro. 

Uma planilha de análise qualitativa de riscos contém também a informação da 

probabilidade de ocorrência dos riscos identificados. Os dados de probabilidade e 

impacto de cada risco devem ser combinados de modo a estabelecer uma avaliação 

geral do peso de cada risco, assim deve-se multiplicar o impacto geral pela 

probabilidade, obtendo-se o risco geral do projeto, melhorando-se o processo de 

decisão (SALLES et. al. 2010). 

Apesar de melhorar o processo de tomada de decisão a qualificação de riscos 

ainda apresenta somente uma ideia dos pesos e importância dos ricos. Um processo 

mais preciso é o processo de quantificação de riscos (SALLES et. al. 2010). 

2.1.5 A Quantificação 

Para uma avaliação mais adequada de um projeto, a análise quantitativa 

fornece informações mais precisas e mais rápidas, dimensionando a probabilidade e 

o impacto, obviamente desde que haja uma precisão nas entradas. Uma 

mensuração precisa é diretamente proporcional à precisão das entradas (SALLES et. 

al. 2010). 

Salles et. al. (2010) dizem para se levar para a mesma unidade, como a 

financeira, para que se possam comparar os riscos entre si. 
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O problema maior é definir a probabilidade diante de incertezas. Se não tiver 

as lições aprendidas ou o histórico, deve-se estimar a probabilidade para iniciar a 

análise e o próprio processo histórico (SALLES et. al. 2010). 

Ao se estimar surge a medida de exposição ao risco, que é o valor esperado. 

Tendo um valor esperado para cada risco, consequentemente, o valor esperado 

para os riscos de um projeto é a somatória do valor esperado de todos os eventos 

de risco. 

Valor Esperado de Um Evento = Probabilidade x Impacto deste Evento 

Além desses, há a necessidade de se ter o pior caso e o melhor caso, ou seja, 

o pior caso são os riscos de ameaça e o melhor caso são todos os riscos de 

oportunidade (SALLES et. al. 2010). 

Agora, qual utilizar: Quantificação ou Qualificação? Pode se utilizar juntas ou 

em separado, embora ainda seja muito mais comum o uso da qualificação do que da 

quantificação (SALLES et. al. 2010). 

Afirmam Salles et. al. (2010) que a quantificação é melhor, pois permite uma 

tomada de decisão mais aprimorada. 

Em caso de necessidade de priorização, os esforços são focados naqueles 

que possuem o maior valor esperado. Neste caso, planos de ação devem ser 

traçados, comparando riscos e priorizando as de maior valor esperado (SALLES et. 

al. 2010).  

2.1.6 Ferramentas auxiliares e respostas a riscos. 

De modo geral, as ferramentas mais utilizadas no apoio a análise quantitativa 

de riscos são: Árvores de Decisão e Simulação de Monte Carlo (SALLES et. al. 

2010).  

A Árvore de Decisão é um método gráfico de avaliação quantitativa, das 

alternativas de ação disponíveis, fundamentando a escolha do melhor curso de ação 

diante de variabilidade de alternativas. É utilizada em situações nas quais temos 
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alternativas de decisões. Nessas situações espera-se estimar, com a maior                  

precisão possível as probabilidades de ocorrências dos eventos sujeitos a incertezas 

e o valor esperado de cada possível alternativa considerada. Ao gerente de projetos 

caberá escolher aquela(s) alternativa(s) que demonstrar(em) melhor resultados entre 

todas (SALLES et. al. 2010).  

A simulação de Monte Carlo consiste em simuladores baseados em 

computador que fazem análises estatísticas, “executando” o projeto várias vezes, de 

forma a dar uma distribuição probabilística decorrente das diversas alternativas 

existentes. Num planejamento de um cronograma, como exemplo simples e bem 

usual, gera-se uma única estimativa de duração para cada atividade, mas sabe-se 

que isto não é necessariamente um fato. Para ser mais preciso, é necessário aplicar 

uma distribuição probabilística para esta estimativa de duração, determinando não 

apenas a duração mais provável, mas também uma duração mínima e uma duração 

máxima para cada atividade. Então modelos de simulação são usados na análise de 

decisões em condições de riscos, nas quais o comportamento de um ou mais fatores 

são dados como incertos.  

No contexto de projetos, os modelos de simulação prestam-se, normalmente, 

à avaliação de análise de custos e prazos de entrega que se encontram sob 

condições de incerteza.  

A modelagem matemática e a execução de uma técnica de simulação, como 

a de Monte Carlo permitirá ao gerente de um projeto, sua equipe e patrocinadores, 

abordar de modo mais efetivo os eventos de risco, seus impactos e a probabilidade 

estimada do alcance dos resultados esperados (SALLES et. al. 2010). 

De posse dos riscos identificados, caracterizados em função de causa e efeito, 

com probabilidade e impacto determinados, e priorizados, cabe por meio do 

planejamento de respostas aos riscos, elaborar um plano de ações voltadas para o 

aproveitamento das oportunidades, bem como para a redução e eliminação das 

ameaças aos objetivos dos projetos. Procura-se, com as ações de respostas aos 

riscos do projeto, reduzir ou minimizar os possíveis impactos ou probabilidade de um 
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risco negativo, e, por outro lado, agir de maneira oposta no caso de risco positivo, 

isto é, tentando maximizar seus resultados (SALLES et. al. 2010).  

No processo de reação aos riscos, a decisão deve ser iniciada analisando-se 

o evento de risco e seu valor esperado (exposição, no caso de risco de ameaça ou 

alavancagem, em caso de risco de oportunidade). A seguir, deve-se imaginar que 

tipo de reação seria possível para lidar com este risco. Podem existir alternativas e 

deve-se analisar e escolher a melhor (pode-se, neste caso, usar a árvore de decisão 

para ajudar a definir qual a melhor reação). Reações podem ter custo e deverão, 

obrigatoriamente, alterar a probabilidade (se atacada a causa raiz do risco) ou o 

impacto (se atacado o efeito), gerando um novo valor esperado para aquele risco. 

Esta reação e seu custo devem ser coerentes com 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) (SALLES et. al. 2010). 

Existem quatro estratégias principais para riscos de ameaças. A primeira é 

Evitar, onde envolve mudanças e inclusões de ações para eliminar a ameaça 

apresentada por um risco adverso, visando isolar objetivos de um projeto dos 

possíveis impactos.  Muitas das ações podem estar relacionadas diretamente com o 

gerenciamento de projetos como, por exemplo, extensão do cronograma, redução 

do escopo, esclarecimento dos requisitos, obtenção de informações, melhoria da 

comunicação ou aquisição de especialistas. A segunda estratégia para riscos de 

ameaças é a Transferir, quando se passa para terceiros a responsabilidade sobre 

um impacto negativo de uma ameaça. Ela confere à outra parte a responsabilidade 

pelo gerenciamento e as ações de convívio com os riscos identificados, embora este 

fato não os elimine. A transferência da responsabilidade pelo risco é mais eficaz 

quando relacionada à exposição a riscos financeiros. A transferência de riscos pode 

envolver o pagamento de um prêmio à parte que os assume, como no caso de um 

seguro. As ferramentas de transferência podem ser bem diferentes e incluem, entre 

outras, cláusulas contratuais, garantias, seguros, limites de responsabilidade etc. A 

terceira estratégia para riscos de ameaças é Mitigar, a mitigação de riscos em 

projetos visa a redução da probabilidade ou do impacto de um evento de risco 

adverso até um limite em que o valor esperado resultante seja aceitável. Em geral, a 
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mitigação no início do projeto (prevenção) é mais eficaz do que a tentativa de 

reparar os danos após a ocorrência do risco (contingência). A quarta estratégia para 

riscos de ameaças é Aceitar, onde os riscos nos quais a probabilidade de ocorrência 

é baixa, bem como é baixo seu impacto nos objetivos do projeto, ou os riscos nos 

quais não há o que fazer tanto a níveis de eliminação quanto a níveis de mitigação. 

Neste caso um gerente de projeto e sua equipe podem simplesmente aceitar. Assim 

objetivos do projeto estão, de certa forma, desprotegidos (SALLES et. al. 2010).   

Existem quatro estratégias principais para riscos de oportunidade, sendo a 

primeira Provocar. Esta estratégia pode ser selecionada para riscos com impactos 

positivos e nos pontos em que a organização deseja garantir que a oportunidade 

seja concretizada. Ela tenta eliminar a incerteza associada a um risco positivo 

específico, fazendo com que a oportunidade definitivamente aconteça. A segunda 

estratégia para riscos de oportunidade é Compartilhar, onde o compartilhamento de 

um risco positivo envolve a atribuição da propriedade a terceiros que possam 

capturar melhor a oportunidade em benefício de um projeto. Os exemplos de ações 

compartilhadas incluem a formação de parcerias, equipes, consórcios ou empresas, 

de propósito específico para compartilhamento de riscos, que podem ser 

estabelecidas com o objetivo expresso de gerenciar oportunidades. A terceira 

estratégia para riscos de oportunidade é Melhorar. Esta estratégia visa alterar o 

“tamanho” de uma oportunidade por meio do aumento da probabilidade e/ou dos 

impactos positivos e pela identificação e maximização dos principais acionadores 

desses riscos de impacto positivo. Procurar facilitar ou fortalecer a causa da 

oportunidade e direcionar e reforçar de forma proativa suas condições de 

acionamento pode aumentar sua probabilidade. A quarta estratégia para riscos de 

oportunidade é Ignorar. Ela funciona da mesma forma do explicitado anteriormente 

para a estratégia de aceitar, nos riscos de ameaças. Os riscos nos quais a 

probabilidade de ocorrência é baixa, bem como é baixo seu impacto nos objetivos do 

projeto, ou os riscos nos quais não há o que fazer, o gerente de projetos e sua 

equipe podem, simplesmente, ignorar no âmbito da gestão interna, da mesma forma 

que nos riscos de ameaças. (SALLES et. al. 2010). 

O plano de resposta a riscos corresponde ao seu registro elaborado de forma 

detalhada, incorporando, para cada risco, as seguintes informações: sua descrição, 
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sua categoria, data de identificação, probabilidade, impacto, o valor esperado do 

risco, a estratégia de resposta selecionada e suas respectivas ações e custos, quem 

será responsável pelo acompanhamento/ação, a eventual data planejada da reação 

ao risco, o nível de risco residual esperado (caso exista, é o novo valor esperado). 

Isto se aplica tanto no caso de reações de prevenção/contenção quanto no de 

reações de contingência (SALLES et. al. 2010). 

Em um projeto onde as reações aos riscos vão impactar substancialmente 

suas condições de desenvolvimento, é importante todo o trabalho de planejar, 

identificar os riscos, qualificá-los, quantificá-los e priorizá-los, pois estas ações visam 

criar as condições para que se possa tomar melhores decisões sobre o que fazer 

com as incertezas de projetos. É importante decidir o que deve ser feito com cada 

risco e, principalmente, quem deverá arcar com os possíveis custos e 

responsabilidades relativos a eles. Sendo que as alternativas são: que riscos serão 

de responsabilidade e de custo do fornecedor do projeto; que riscos serão de 

responsabilidade e de custo do contratante ou cliente do projeto; que riscos serão 

transferidos para terceiros. Do ponto de vista de vista do gerenciamento de riscos, 

os custos das reações aos riscos em um projeto devem fazer parte de seu 

orçamento, pois é parte intrínseca a sua realização (SALLES et. al. 2010).  

2.1.7 Monitoramento e controle dos riscos. 

Quando se inicia a execução do projeto, é fundamental acompanhar o seu 

comportamento em relação aos riscos. Controle, no contexto de gerenciamento de 

risco, significa verificar se um determinado risco planejado ocorreu ou não e, caso 

tenha ocorrido, um sinal deve ser dado aos stakeholders no intuito de alertá-los. É 

preciso responder aos eventos de risco durante a execução de um projeto. Durante 

esse processo de acompanhamento precisa-se definir uma periodicidade de 

acompanhamento, quem estará envolvido e quais os momentos se deve fazer uma 

revisão global nos riscos. Os principais momentos nos quais existe a necessidade de 

uma revisão nos riscos são: quando houver qualquer mudança no projeto; quando 

um evento de risco acontecer e em pontos de decisão ou milestones. Nem mesmo a 

análise mais detalhada e abrangente pode, no entanto, identificar corretamente 

todos os riscos e, portanto, são necessários o controle periódico e a iteração. Neste 
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aspecto, algumas recomendações aos gerentes de projetos são: controlar e 

acompanhar continuamente o progresso do projeto; executar em tempo hábil as 

reações aos riscos quando ocorrerem ameaças ou oportunidades; avaliar 

extensivamente a eficácia das reações aos riscos; reagir com ações adicionais, se 

necessário (SALLES et. al. 2010). 

É por meio do controle que o gerente de projetos pode assegurar o 

andamento de um projeto em relação aos possíveis impactos dos eventos incertos 

que, se ocorrerem, podem comprometer seus resultados. Segundo o Guia PMBOK 

(PMI, 2008), monitoramento e controle de riscos tratam do processo de 

acompanhamento das possíveis ocorrências dos riscos anteriormente identificados, 

dos riscos residuais ou mesmo dos novos riscos. Por meio do controle, o plano de 

resposta aos riscos é monitorado. Os benefícios de um controle eficiente de riscos 

no gerenciamento são: as ações de resposta ao risco podem ser implementadas 

conforme um planejamento prévio; os stakeholders têm informação sobre o que está 

acontecendo em um projeto; a exposição ao risco fica mais evidente; ficam explícitas 

as necessidades de realimentação do processo de gerenciamento; há envolvimento 

da equipe de projeto no gerenciamento dos eventos de risco, de acordo com suas 

atribuições e competências; o orçamento e os fundos de reserva são gerenciados, 

evitando-se gastos desnecessários. Quando se controla melhor o orçamento e as 

reservas, isto potencialmente preserva a margem de um projeto. O processo de 

controle de risco invariavelmente envolve a necessidade de organização de sessões 

de revisão no âmbito do projeto, que se materializam em reuniões previamente 

agendadas com esse fim específico. Nessas reuniões, um gerente e sua equipe 

devem estar preparados para tratar dos elementos essenciais ao gerenciamento dos 

riscos, dispondo de documentos como os planos de gerenciamento e de resposta, 

além das análises expressas nos relatórios de desempenho do projeto (SALLES et. 

al. 2010). 

É de fundamental importância que, durante o acompanhamento dos riscos, a 

equipe responsável registre tudo o que está acontecendo com relação a estes. Pois 

assim, ao término do projeto, existirá um registro do que aconteceu com relação às 

possíveis incertezas que cercam qualquer projeto, pois ao fechamento deve o 

projeto dispor-se de uma base de referência para uso futuro, sabendo que riscos 
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identificados realmente se materializam, quando e por quanto tempo. Isto permite 

validar o processo de estimativa, refinando-o para futuros projetos; que riscos 

identificados não se materializam; que riscos se materializam e não haviam sido 

identificados previamente; quais os impactos efetivos totais dos riscos ocorridos 

versus o que se havia planejado; o que estas incertezas provocam nos resultados 

finais do projeto (SALLES et. al. 2010). 

2.2 MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS. 

Grandes empreendimentos seja em qual for o campo que estivermos 

promovendo, geralmente dependerão de gerenciamento de projetos, pois eles se 

constituem de uma certa complexidade, e estarão fundamentalmente dependentes 

de uma estrutura projetizada para poder sobreviver e crescer. O mundo está se 

globalizando e vivendo uma era de grandes transformações, sendo que a execução 

de projetos complexos e de grande porte está ficando comum. Para um número 

crescente de organizações, o desafio é como gerenciar seus projetos com eficiência, 

ou no linguajar técnico, nos prazos e custos previstos (PRADO, 2007). 

Uma constatação vem ganhando importância nos últimos anos: as 

organizações necessitam amadurecer na ciência e arte de gestão de projetos. 

Considerando o fato de que as organizações podem ser enxergadas como um 

conjunto de projetos, temos que o gerenciamento de projetos permeia toda a 

organização e que a evolução da maturidade é necessária (KERZNER, 2006). 

O conceito de maturidade é bastante intuitivo. Segundo o Dicionário 

Aurélio(2008): “Maturidade: estado em que está plenamente desenvolvido; época 

desse desenvolvimento; perfeição; excelência, primor”. 

Por derivação, maturidade em gerenciamento de projetos é ligada a quão 

hábil uma organização está em gerenciar seus projetos. Este assunto já ocupa lugar 

de destaque: inúmeros artigos têm surgido nas revistas especializadas, palestras 

são preferidas abordando o assunto, nos meios acadêmicos estudantes de pós-

graduação e mestrado escolhem o tema para seus trabalhos. Afinal, porque tanto 

interesse pelo tema? Claro que é inerente o fato de que organizações e processos 
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evoluem e amadurecem e que existe uma relação intuitiva entre amadurecimento e 

sucesso. No caso de GP, diversas pesquisas e estudos realizados nos últimos anos 

têm demonstrado que maturidade e sucesso caminham juntos. Igualmente 

importante é o fato de que um maior amadurecimento em GP propicia resultados 

mais previsíveis. Todos estes aspectos estão se tornando bastante difundidos 

ultimamente, visto que as empresas estão cada vez mais conscientes tanto da 

importância do gerenciamento de projetos para concretizar suas estratégias como de 

que existe um caminho de amadurecimento para se atingir a excelência. Um modelo 

de maturidade seria então um mecanismo capaz de quantificar numericamente esta 

habilidade e sugerir práticas para melhorar a maturidade (PRADO, 2008). 

2.2.1 CMMI. 

O CMMI é um modelo de referência que contém práticas necessárias à 

maturidade em disciplinas específicas. Desenvolvido pelo SEI na Carnegie Mellon 

University, procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria 

corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas, ele foi baseado nas 

melhores práticas para desenvolvimento e manutenção de produtos, por isso ele é 

somente focado na verificação de processos que podem ser de uma área ou 

unidade específica ou de toda uma empresa. Sua versão atual (versão 1.3) 

apresenta três modelos: CMMI for Development (CMMI-DEV), voltado ao processo 

de desenvolvimento de produtos e serviços, CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) 

voltado aos processos de aquisição e terceirização de bens e serviços e CMMI for 

Services (CMMI-SVC), voltado aos processos de empresas prestadoras de serviços. 

Sendo que uma das premissas do modelo é “A qualidade é influenciada pelo 

processo” e seu foco é “Melhorar os processos de uma empresa” (CMMI Institute, 

2012).  

2.2.2 Modelo Prado-MMGP. 

Os modelos Prado-MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Projetos) foram lançados a partir de 2002, baseados em experiências de consultoria 

do professor Darci Prado, são eles: Modelo Setorial (ou Departamental) e o Modelo 

Corporativo. O Modelo Setorial foi criado para ajudar a avaliar o estágio de 
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maturidade das organizações e a sugerir um plano de crescimento. Sua principal 

característica é a simplicidade e facilidade de uso. Ele já foi aplicado em centenas de 

organizações brasileiras e os resultados obtidos são condizentes com o que se 

obtém com um diagnóstico aprofundado. O modelo se aplica a setores isolados (ou 

departamentos) de uma organização, tais como engenharia, informática, 

desenvolvimento de produtos, etc. O Modelo Corporativo foi criado para permitir uma 

avaliação global do gerenciamento de projetos em uma organização, envolvendo 

assim, além de todos os setores que realizam projetos, o setor corporativo que 

supervisiona todos os setores e que, às vezes é também responsável por projetos 

estratégicos e pela gestão do portfólio (PRADO, 2008). 

2.2.3 OPM3. 

O OPM3 Organizational Project Management Maturity Model é um padrão 

mundial de práticas para avaliar e desenvolver capacidades organizacionais na 

Gestão de Portfólios, Programas e Projetos. É um padrão publicado pelo PMI. O 

OPM3 ajuda as organizações a desenvolverem o plano que devem seguir para 

melhorar o seu desempenho (OPM3 v2, 2008).  

A 1ª edição contou com a colaboração de mais de 600 profissionais de todo o 

mundo e a 2ª edição (2008) foi reconhecida pelo ANSI American National Standards 

Institute. A Segunda Edição do OPM3 está alinhada com a quarta edição do Guia 

PMBOK, com a segunda edição da norma de Gestão de Programas, e com a 

segunda edição da norma de Gestão de Portfólios (OPM3 v2, 2008).  

Pouco tempo depois o PMI criou o OPM3 Product Suite, que é um conjunto 

de ferramentas de software para auxiliar os auditores na avaliação da maturidade no 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio (OPM3 v2, 2008).  

2.2.4 Modelo de Maturidade Escolhido 

Dentre os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos estudados 

optou-se pela utilização do OPM3 para servir como base para a elaboração do 

trabalho de pesquisa. 
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A escolha deve-se principalmente ao fato do OPM3 ter o patrocínio do PMI 

mundial sendo, portanto muito bem alinhado com o Guia PMBOK e os outros 

padrões definidos pelo PMI que também serão utilizados como base para 

elaboração deste projeto. 

Além disso, a elaboração do OPM3 teve a participação de vários países e 

profissionais de diversos segmentos da comunidade internacional de gerenciamento 

de projetos. Sendo assim esse modelo tem aplicabilidade muito ampla o que vem de 

encontro a uma necessidade do trabalho de avaliar empresas de diferentes 

segmentos. 

2.3 O MODELO OPM3 V2 

A seguir apresenta-se em detalhes o modelo de maturidade criado pelo PMI o 

OPM3 fazendo um resumo do que é apresentado no documento Organizational 

Project Management Maturity Model Second Edition Knowledge Base. 

2.3.1 OPM3 Perspectiva organizacional 

O modelo de maturidade em gerenciamento de projetos organizacionais 

OPM3 é um framework que proporciona uma ampla visão organizacional do 

gerenciamento de portfólio, gerenciamento de programas e gerenciamento de 

projetos para suportar uma organização a alcançar práticas consideradas pelo PMI 

como referência em cada um desses domínios. 

Segundo o PMI, as práticas do OPM3, aplicadas à execução da estratégia de 

empresas, podem dirigi-las a obter resultados superiores e sustentáveis. A execução 

efetiva da estratégia é responsabilidade dos setores de planejamento estratégico e 

governança nas organizações que devem estar envolvidas precisamente e 

consistentemente para orquestrar as mudanças organizacionais necessárias ao seu 

desenvolvimento.  

As práticas do OPM3 estão alinhadas com todos os outros padrões do PMI 

incluindo o Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos PMBOK -Quarta 
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edição, O Padrão para Gerenciamento de Programas - Segunda edição e o Padrão 

para Gerenciamento de Portfólio – Segunda edição. 

2.3.2 Componentes do OPM3 

As práticas desenvolvidas pelo OPM3 foram identificadas e coletadas a partir 

de pesquisa envolvendo organizações do setor privado e público de todo o mundo. 

As práticas recomendadas seriam competências chave para as organizações 

executarem com sucesso suas estratégias. As práticas do OPM3 em gerenciamento 

de portfólio, programas e projetos ajudariam as organizações a atingir seus objetivos 

estratégicos e conquistar a excelência de uma maneira consistente e confiável. 

O framework do OPM3 é composto por três componentes principais que são 

inter-relacionados: Práticas Recomendadas, Capacidades e Resultados todos dentro 

dos domínios de gerenciamento de portfólio, programas e projetos. 

2.3.2.1 Práticas Recomendadas 

Como definido no framework OPM3 uma Melhor Prática (Best Practice) é um 

agrupamento de Capacidades. Existem duas categorias: 

• SMCI (Standarize, Measure, Control and Continuously Improve) 

Practices. Trata-se de práticas ligadas à padronização, medição, 

controle e melhoria contínua de processos. 

• Organizational Enablers  Practices.  Essas são as práticas facilitadoras 

ligadas à estrutura, cultura, recursos humanos e tecnologias das 

organizações. 

As práticas SMCI são classificadas pelo seu estágio de melhoria de 

processos nos domínios de gerenciamento de portfólio, programas e projetos. As 

Organizational Enablers Practices sustentam a implementação das anteriores. 

Uma Prática segundo o modelo OPM3 é constituída de Capacidades, 

Resultados e Indicadores Chave de Desempenho. Nesta visão ela é alcançada 

quando a organização demonstra processos de gerenciamento de projetos 
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organizacional evidenciados pelas suas Capacidades agregadas e Resultados de 

sucesso. Isso inclui a habilidade de entregar projetos de forma previsível, 

consistente e satisfatória para implementar a estratégia da organização. 

No modelo OPM3 uma organização pode considerar que atingiu uma Prática 

quando ela demonstra de maneira consistente as Capacidades que a compõem. 

Uma Capacidade é atingida quando é possível observar os Resultados associados a 

essa Capacidade evidenciados por Indicadores Chave de Desempenho. Uma 

Prática é composta de uma ou mais Capacidades e só é atingida quando se possui 

todas as Capacidades que a compõem. 

2.3.2.2 Capacidades 

Uma Capacidade (Capability) segundo o OPM3 é uma competência 

específica que deve existir dentro da organização para que ela execute os 

processos de gerenciamento de projetos e entregue seus serviços e produtos. As 

Capacidades são passos incrementais que levam ao cumprimento de uma ou mais 

Práticas. Essas Capacidades são os critérios para auditar a maturidade 

organizacional e para planejar melhorias futuras. A existência de uma Capacidade é 

evidenciada pela presença de alguns Resultados que podem ser observados. 

As Capacidades definidas pelo OPM3 estão descritas no OPM3 Online Tool 

no diretório de Capacidades. 

2.3.2.3 Resultados 

Os Resultados (Outcomes) são as saídas dos processos de uma Capacidade 

e podem ser tangíveis ou intangíveis. No framework OPM3 uma Capacidade pode 

ter vários Resultados. O nível que determinado Resultado é atingido é medido 

através de Indicadores Chave de Desempenho (KPI Key Performance Indicators). 

Um Resultado pode ser demonstrado pela observação, documentação ou 

qualquer outro método que a organização acredita demonstrar que ele foi atingido. 
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2.3.2.4 Indicadores Chave de Desempenho 

É um critério por meio do qual uma organização pode determinar, 

quantitativamente ou qualitativamente se um Resultado existe ou determinar o seu 

grau de existência. 

 

Figura 4 - Composição de uma prática composta de suas capacidades, saídas e 

indicadores chave de desempenho. 

Fonte: OPM3 V2 - Organizational Project Management Maturity Model Second Edition 

Knowledge Base, p. 26. 

 

2.3.3 Avaliações de Maturidade no OPM3 

A avaliação de maturidade do OPM3 ajuda as organizações a identificar quais 

práticas, capacidades e resultados elas já apresentam e as áreas onde elas 

precisam evoluir. Essas avaliações são flexíveis e podem ser aplicadas com 
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diferentes focos. Podem ser aplicadas somente para um determinado domínio 

(portfólio, programas e projetos). Podem ser aplicadas somente para o grupo de 

práticas facilitadoras Organizational Enablers ou podem ser investigados somente os 

estágios de desenvolvimento de processos por meio das práticas SMCI. 

As avaliações podem ser feitas pela própria organização ou por meio de um 

avaliador autorizado pelo OPM3. Uma avaliação interna terá o foco exclusivo nas 

Práticas Recomendadas em um nível macro enquanto a avaliação aplicada por um 

auditor autorizado pelo OPM3 irá focar nas Capacidades e Resultados de forma 

mais detalhada.  

Para fazer a avaliação interna em nível macro o documento do OPM3 v2 é 

suficiente, se a organização desejar se aprofundar mais avaliando também as suas 

Capacidades e Resultados será necessário além do documento OPM3 v2 acesso ao 

OPM3 Online Tool que deve ser adquirido junto ao PMI. Os auditores autorizados 

pelo OPM3 fazem uso de um conjunto de ferramentas e métodos mais robustos 

disponíveis no OPM3 Product Suite.   

O OPM3 Online Tool é um banco de dados interativo que auxilia as 

organizações a desenvolver seu plano de melhoria. Ele contém todas as Práticas 

Recomendadas, Capacidades e Resultados definidos pelo OPM3 bem como muitas 

informações sobre dependências entre seus componentes. O OPM3 Product Suite 

contém ferramentas automatizadas para acelerar o processo de planejamento de 

melhoria da maturidade.  

Segundo o PMI, uma avaliação do OPM3 proporcionaria insights valiosos e 

formaria a base para o plano de melhoria organizacional que é direcionado para os 

pontos relevantes e de maior interesse para a organização avaliada. 

2.3.4 Conceitos do OPM3 

2.3.4.1 Domínios 

O OPM3 descreve três domínios de atuação, o gerenciamento de projetos, o 

gerenciamento de programas e o gerenciamento de portfólio. 
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O domínio do gerenciamento de projetos descreve as áreas de conhecimento 

e grupos de processos que guiam a condução de projetos individuais.  

O domínio do gerenciamento de programas proporciona processos para 

gerenciar um grupo de projetos relacionados de uma maneira coordenada de forma 

a obter benefícios e controle que não são possíveis por meio do seu gerenciamento 

de forma individual. 

O domínio do gerenciamento de portfólio engloba o gerenciamento de uma 

coleção de projetos e/ou programas e outros trabalhos que podem não estar 

relacionados, mas que se beneficiam de um controle global das prioridades e 

recursos organizacionais. 

2.3.4.2 Facilitadores Organizacionais 

O gerenciamento de projetos organizacional é o gerenciamento sistemático 

de projetos, programas e portfólios alinhados com os objetivos estratégicos de 

negócios de uma organização. O intuito do gerenciamento de projetos 

organizacional é assegurar que a organização compromete-se com os projetos 

certos e aloca seus recursos críticos apropriadamente. Ele ajuda também a garantir 

que todos os níveis da organização entendem o relacionamento entre a visão 

estratégica, as iniciativas para suportar essa visão, seus objetivos e entregáveis. 

Dentro dos três domínios existentes, o OPM3 introduz o conceito de 

Facilitadores Organizacionais que são Práticas que facilitam a implementação das 

SMCI Practices. A presença dos Facilitadores organizacionais indica que uma 

organização amadureceu ao ponto de estabelecer um ambiente estável para a 

prática de gerenciamento de projetos organizacional adotando as disciplinas de 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio para este propósito. 

2.3.4.3 Visão Multidimensional de Maturidade 

O OPM3 tem uma abordagem única para o conceito de maturidade. No 

modelo o progresso para o aumento do nível de maturidade é visto como 

multidimensional, apresentando várias formas de se enxergar o nível de maturidade 

de uma organização. 
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Uma dimensão envolve a avaliação em termos do ciclo de melhoria de 

processos. O ciclo vai desde a padronização de processos, até a medição da 

efetividade desses processos em atingir os resultados desejados. Processos de 

sucesso levam a um estágio de controle e a uma aplicação consistente e confiável 

de Práticas Recomendadas. Depois que processos padronizados, mensuráveis e 

passíveis de controle estão presentes, o ciclo continua no caminho da melhoria 

contínua com o refinamento desses processos para obter resultados ainda melhores.  

Outra dimensão envolve a avaliação em termos de progresso das Práticas 

associadas a cada domínio, primeiramente atacando o gerenciamento de projetos, 

depois o gerenciamento de programas e por fim o gerenciamento de portfólio. 

Segundo o PMI, a abordagem do OPM3 para avaliação da maturidade por 

meio de múltiplas dimensões encoraja a flexibilidade na aplicação do modelo para 

as necessidades específicas de uma organização. Essa abordagem produz um 

corpo de informações mais robusto e abrangente para suportar os planos de 

melhoria no gerenciamento de projetos organizacional.  

2.3.5 O Ciclo do OPM3 

O ciclo do OPM3 consiste em três elementos intertravados – conhecimento, 

avaliação, e melhoria. A Figura 5 abaixo demonstra o ciclo do OPM3 que será 

detalhado a seguir. 
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Figura 5 - Ciclo do OPM3. 

Fonte: OPM3 V2 - Organizational Project Management Maturity Model Second Edition 

Knowledge Base, p. 18. 

 

Segundo o PMI, o elemento do conhecimento proporciona à organização 

informações descritivas sobre as Práticas, Capacidades, Resultados e outros 

componentes de maturidade no gerenciamento de projetos organizacional. O 

elemento da avaliação habilita a organização a determinar o seu nível de maturidade 

no gerenciamento de projetos organizacional. O elemento da melhoria emprega os 

resultados das avaliações para planejar iniciativas levando ao aumento do nível de 

maturidade do gerenciamento de projetos organizacional. 

2.3.5.1 Conhecimento 

Passo 1: Preparação para uma avaliação. 
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Segundo o PMI, o primeiro passo é uma organização se preparar para avaliar 

o seu nível de maturidade no gerenciamento de projetos organizacional em relação 

ao modelo. Isso envolve dois níveis de entendimento que variam de organização 

para organização. O primeiro é o entendimento dos objetivos estratégicos da 

organização e o grau de maturidade necessário para atingir esses objetivos. O 

segundo é o entendimento dos componentes do OPM3 e como usá-los para atingir 

os objetivos de maturidade da organização. Componentes do modelo incluem: 

• O padrão OPM3 v2, que consiste no documento que descreve o 

modelo (incluindo a tabela de Práticas Recomendadas, apêndices e 

glossário). 

• O método de auto-avaliação (SAM Self Assessment Method), 

consistindo em uma avaliação de nível macro disponível no documento 

do padrão OPM3 v2 como apêndice e também junto com o OPM3 

Online Tool. 

• Banco de dados de Práticas, Capacidades e uma ferramenta de 

planejamento de melhoria disponível em diretórios do OPM3 Online 

Tool. 

2.3.5.2 Avaliação 

Passo 2: Executar uma avaliação em nível macro 

Segundo o PMI, o segundo passo é avaliar o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos organizacional. Para fazer isso, a organização precisa 

comparar o seu nível atual com o que é descrito no modelo. A primeira fase da 

avaliação é verificar quais das Práticas do OPM3 são demonstradas pela 

organização e identificar o seu nível de maturidade. Esse processo pode ser 

conduzido utilizando o questionário SAM do apêndice D do documento OPM3 v2, 

usando o questionário SAM disponível no OPM3 Online Tool ou por meio de um 

auditor certificado usando o conjunto de ferramentas do OPM3 Product Suite. 

Passo 3: Executar uma avaliação mais abrangente 
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Segundo o PMI, depois de completar a avaliação macro a organização vai 

definir quais Práticas serão investigadas mais detalhadamente e em que ordem. 

Serão determinadas quais Capacidades referentes a cada Prática alvo existem na 

organização. Essa avaliação proporciona uma visão mais profunda e precisa do 

nível de maturidade da organização. Serão evidenciadas cada Capacidade e seus 

Resultados através da investigação de artefatos. A presença de uma Capacidade é 

evidenciada pela observação do conjunto de Resultados que a compõem. 

Semelhantemente uma Prática pode ser considerada existente se todas as suas 

Capacidades foram comprovadas. 

2.3.5.3 Melhoria 

Passo 4: Planejar as melhorias 

Segundo o PMI, a documentação de quais Capacidades a organização tem, 

incluindo as dependências entre elas, permitem o ranqueamento das Capacidades e 

Resultados necessários de acordo com as prioridades da organização. Esse 

conjunto de informações permite o desenvolvimento de um plano específico para 

atingir os Resultados associados a Capacidades das Práticas alvo. 

Passo 5: Implementar as melhorias 

Segundo o PMI, uma vez definido o plano de melhoria, a organização terá 

que colocar o plano em prática executando as atividades necessárias para 

desenvolver as Capacidades e avançar no caminho para elevar o seu nível de 

maturidade. 

2.3.5.4 Retornar para a avaliação e melhoria 

Passo 6: Repetir o processo 

Após completar o processo de melhoria a organização deve considerar 

reavaliar novamente o seu nível de maturidade ou retornar para o plano de 

melhorias e começar a trabalhar em outra Prática previamente mapeada. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a metodologia empregada no presente trabalho 

para elaboração do questionário para medição do nível de maturidade em 

gerenciamento de riscos em projetos de uma organização. O questionário teve como 

base o questionário de auto-avaliação presente no apêndice D do documento OPM3 

v2 Knowledge Foundation e o capítulo 11 do PMBOK 4ª Edição, que trata do 

gerenciamento de riscos em projetos. 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Diante da atual necessidade imposta pelo mercado, de que as empresas 

tenham que aperfeiçoar seus processos de gerenciamento, surge a necessidade 

também de medição do atual estágio de maturidade em gerenciamento em que a 

empresa se encontra, bem como a necessidade de se identificar possíveis pontos de 

melhoria nos processos de gerenciamento. 

3.1.1 Perguntas ou Hipóteses de Pesquisa 

Conforme pode ser observado em capítulos anteriores, a busca por um 

método de avaliação da maturidade em gerenciamento não é um assunto recente 

em pesquisas sobre gerenciamento, vide os métodos já existentes outrora citados 

(Modelo Prado-MMGP, CMMI, OPM3, dentre outros). 

A dificuldade encontrada em diversos questionários é que as perguntas 

elaboradas dependem da sensibilidade de quem responde, e portanto, para uma 

mesma organização, a avaliação do nível de maturidade passaria por um critério 

subjetivo, que dependeria da visão daquele que responde. 

Sendo assim, surge uma questão: como elaborar um questionário específico 

para avaliação do nível de maturidade de uma empresa de forma que os resultados 

obtidos sejam baseados em respostas específicas e como elaborar um plano de 

ação para que a empresa possa elevar seu nível de maturidade em gerenciamento 

de projetos? 
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A resposta encontrada foi elaborar um questionário que dependesse de 

entregas efetivas, isto é, os critérios de avaliação são objetivos e não mais 

subjetivos.  

O PMI elaborou o OPM3 v2 (Organizational Project Management Maturity 

Model Second Edition Knowledge Base) que é um documento base com um 

questionário de auto-avaliação, que referencia práticas em gerenciamento de 

projetos, e cita uma série de ferramentas de uso restrito a membros do PMI: o OPM3 

OnLine Tools e o OPM3 Product Suite. 

Utilizar o questionário de auto-avaliação apresentado no apêndice D do 

OPM3 v2 torna a avaliação subjetiva. Assim surgiu a necessidade de agregar 

objetividade às questões. Logo, o Guia PMBOK se mostrou viável, pois para cada 

questão apresentada no OPM3 v2, haviam práticas relacionadas aquela questão no 

Guia PMBOK. 

As razões da adoção como base do questionário o Modelo de Maturidade 

OMP3 v2 e Guia PMBOK foram apresentadas em capítulos anteriores.  

Logo, pode-se ampliar o questionário, transformando-o em um check-list das 

práticas consideradas neste trabalho como de referência. Caso a organização 

pratique uma prática recomendada pelo Guia PMBOK, isto é verificável através de 

algum documento, isto melhora seu nível de maturidade, caso não pratique a boa 

prática, este é um ponto de melhoria a ser analisado. 

Sendo assim cada pergunta do questionário de auto-avaliação do OMP3 v2 

apresenta um percentual global, composto de “n” perguntas, cada uma com um 

percentual atribuído, o cumprimento de todas as práticas recomendadas pelo Guia 

PMBOK, representa cem por cento da nota da questão apresentada no OPM3 v2, e 

a média das notas globais das questões gerais do OPM3 v2 compõem o nível de 

maturidade em gerenciamento de projetos, medido por entregas.   
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3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

É importante ressaltar, que a metodologia para elaboração de um 

questionário objetivo para avaliação do nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos pode, ser aplicada a qualquer uma das 09 (nove) áreas do conhecimento 

gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). Optou-se por exemplificar o trabalho 

aplicando a metodologia em uma destas áreas, a área escolhida foi a de 

gerenciamento de riscos, por tratar-se de uma área de suma importância para o 

gerenciamento de projetos no mercado atual. 

3.2.1 População e Amostra 

O questionário foi aplicado em 4 (quatro) empresas sendo: 

• Empresa A: uma de construção do setor de energia: empresa 

multinacional de grande porte, voltada para construção de instalações 

de transmissão e distribuição de energia; 

• Empresa B: uma de TI do setor financeiro: empresa de grande porte, 

nacional, voltada para clientes internos (da própria instituição 

financeira); 

• Empresa C: uma do setor de telecomunicações: empresa nacional de 

médio porte, voltada ao desenvolvimento de soluções em sistemas de 

telecomunicações para operadoras de telefonia; 

• Empresa D: uma do setor automobilístico: empresa multinacional de 

grande porte, fornecedora de grandes montadoras. 

3.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

Os seguintes passos foram seguidos para elaboração do questionário: 

1. O questionário de auto-avaliação presente no documento OPM3 v2 

Knowledge Foundation, é utilizado para realização de uma auditoria 

macro do nível de maturidade de uma empresa. A fim de detalhar esta 
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análise, o OMP3 v2 sugere o uso da ferramenta OPM3 Online Tools, 

que detalha as sub-áreas avaliadas (normatização, padronização, 

medição , controle e melhoria contínua). Pelo fato de não termos 

acesso ao OPM3 Online Tools buscou-se um detalhamento 

equivalente, então originou-se a idéia de elaborar o questionário a 

partir das práticas sugeridas pelo Guia PMBOK. 

2. A partir do questionário de auto-avaliação do OPM3 v2 e no Guia 

PMBOK foi elaborada uma planilha em Excel. Para elaboração da 

planilha foram extraídas do questionário de auto-avaliação do OPM3 v2 

todas as perguntas relativas ao gerenciamento de riscos em projetos, 

cada pergunta extraída do OPM3 v2 foi detalhada com a elaboração de 

outras perguntas para comprovar o grau em que a pergunta macro do 

OPM3 v2 estava sendo respondida. As novas perguntas criadas tem 

como base uma prática de gerenciamento de riscos sugerida pelo guia 

PMBOK (entradas, ferramentas e técnicas e saídas); 

3. Cada macro-área do gerenciamento de riscos (planejamento de riscos, 

identificação de riscos, análise qualitativa dos riscos, análise 

quantitativa dos riscos, planejamento de respostas aos riscos, 

monitoramento e controle dos riscos), foi subdividida por meio de 04 

sub-áreas: Normatização/Padronização, Medição, Controle, Melhoria 

Contínua. 

4. Para cada sub-área foram elaboradas questões relacionadas as 

práticas e as entregas citadas do Guia PMBOK, logo, para cada 

pergunta são possíveis 2 respostas, “sim” ou “não”. 

5. Cada sub-área representa 100%, o peso em “%” de cada pergunta era 

calculado por: 100% sobre o número de perguntas, linearmente. 

6. Com a composição das 4 sub-áreas, por meio de uma média obtém-se 

o percentual de cada macro-área. 
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7. A média dos percentuais de cada macro área representa o nível de 

maturidade em gerenciamento de riscos da organização. 

8. De acordo com o valor obtido da média de cada macro área a nota final 

será expressa de acordo com o definido no OPM3 v2 com a 

classificação em quatro níveis macro de maturidade: 1 

Normatiza/Padroniza, 2 Mede, 3 Controla, 4 Melhora Continuamente. 

3.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

Para cada empresa estudada, encaminhamos o questionário para 2 ou mais 

funcionários ligados ao gerenciamento de projetos. Logo para cada empresa 

colhemos mais de uma amostra. Apesar do método se basear unicamente em 

entregas é importante avaliar também a qualidade de cada entrega. 

Foram recebidos 02 (dois) questionários da Empresa A, 03 (três) 

questionários da Empresa B, 02 (dois) questionários da Empresa C e 02 (dois) 

questionários da Empresa D. 

3.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

A análise dos dados foi feita utilizando-se gráficos do tipo “diamante” que 

torna a verificação das macro-áreas e sub-áreas de maior deficiência na organização, 

mais visual. Com isso obtêm-se como e onde caberiam pontos de melhoria para 

organização, logo o questionário se mostrou eficiente tanto em análise geral (nível 

de sponsor) quanto num nível operacional para solução dos problemas. 

3.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados 

Por tratar ponto a ponto, o questionário se tornou extenso, sendo o seu 

preenchimento trabalhoso. O preenchimento do questionário dependia também de 

um conhecimento profundo das práticas das empresas avaliadas, portanto o 

questionário teve de ser encaminhado a gestores de projeto, ou funcionários com 

conhecimento em gerenciamento de projetos e das práticas da empresa avaliada. 
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3.2.6 Limitações da Pesquisa 

Seguem algumas limitações desta pesquisa: 

• Ressaltasse que o intuito deste trabalho não é avaliar se as “boas 

práticas” recomendadas pelo PMI, são de fato as “melhores” e sim 

propor um método baseado em teorias de gerenciamento sólidas e 

consolidadas (muito utilizadas) no mercado; 

• Outra limitação é que o número de amostras pode não representar 

adequadamente o grau de maturidade das instituições avaliadas; 

• Não foi propósito deste trabalho uma verificação da correlação entre 

notas altas na avaliação do nível de maturidade e os resultados 

efetivos obtidos nos projetos realizados por estas empresas. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

Nesta pesquisa serão tomadas as seguintes precauções de forma a preservar 

os profissionais envolvidos na pesquisa e garantir a acessibilidade plena dos dados 

sem que exista qualquer constrangimento ou prejuízos às pessoas e a organização 

estudada: 

• os nomes da empresas não serão divulgados, 

• os nomes dos profissionais envolvidos nesta pesquisa serão 

preservados no anonimato;  

• não serão divulgados os nomes dos projetos investigados; 

• toda e qualquer informação que vincule ou revele a identidade dos 

profissionais pesquisados serão suprimidas como por exemplo, 

operadora para a qual o projeto foi conduzido, localidade geográfica 

etc. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos após a aplicação do 

questionário (Apêndice 1), nos primeiros sub-tópicos serão apresentados os 

resultados de cada empresa analisada destacando para cada uma delas: 

• o panorama geral do nível de maturidade em gerenciamento de riscos 

em forma de um gráfico diamante; 

• o panorama específico para cada sub-área do gerenciamento de riscos; 

• uma recomendação das práticas a serem adotadas pela empresa, a 

fim de melhorar o nível de maturidade no modelo proposto; 

No último sub-tópico será feita uma comparação entre as empresas 

estudadas com relação aos níveis de maturidade apresentados.  
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4.1 EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO SETOR DE ENERGIA – EMPRESA A 

4.1.1 Gráfico diamante com o panorama geral do nível de maturidade em 

gerenciamento de riscos da empresa A 

 

Figura 6 - Gráfico Geral - Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados numéricos obtidos: 

Tabela 1 - Comparação Geral  - Empresa A 

Empresa A Total 

PLANEJAMENTO DE RISCOS 17% 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 18% 

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 13% 

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 12% 

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS 14% 

MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 2% 
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4.1.2 O panorama específico para cada sub-área do gerenciamento de riscos 

 

Figura 7 - Planejamento de Riscos Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de riscos da 

empresa A: 

Tabela 2 - Planejamento de Riscos Empresa A 

Planejamento de Riscos 17% 

Normatização/Padronização 41% 

Medição 0% 

Controle 25% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 8 - Identificação de Riscos - Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o identificação de riscos da 

empresa A: 

Tabela 3 - Identificação de Riscos - Empresa A 

Identificação de Riscos 18% 

Normatização/Padronização 72% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 9 - Análise Qualitativa de Riscos - Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise qualitativa de riscos 

da empresa A: 

Tabela 4 - Análise Qualitativa de Riscos - Empresa A 

Análise Qualitativa de Riscos 13% 

Normatização/Padronização 54% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 10- Análise Quantitativa de Riscos - Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise quantitativa de riscos 

da empresa A: 

Tabela 5 - Análise Quantitativa de Riscos - Empresa A 

Análise Quantitativa de Riscos 12% 

Normatização/Padronização 47% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 11- Planejamento de Respostas aos Riscos – Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de resposta 

aos riscos da empresa A: 

Tabela 6 - Planejamento de Resposta aos Riscos 

Planejamento de Resposta aos Riscos 14% 

Normatização/Padronização 40% 

Medição 0% 

Controle 14% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 12 - Monitoramento e Controle dos Riscos - Empresa A 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o monitoramento e controle 

dos riscos da empresa A: 

Tabela 7 - Monitoramento e Controle de Riscos 

Monitoramento e Controle dos Riscos 2% 

Normatização/Padronização 8% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 

 

4.1.3 Análise de Resultados Empresa A 

Pode-se verificar a partir da Tabela 1 que a empresa A que de uma forma 

geral apresentou notas similares para os processos exceto “Monitoramento e 

controle dos Riscos” que apresenta o menor percentual. Com esse panorama geral 

onde as notas para cada processo já adotado pela empresa variam de 2% a 18% 

percebe-se que a empresa se encontra num nível inicial de maturidade segundo o 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%
Normatização/Padronização

Medição

Controle

Melhoria Contínua

Monitoramento e Controle dos Riscos -
Empresa A



63 

 

modelo desenvolvido e os processos de gerenciamento de riscos ainda estão em 

fase de implementação na empresa, apesar de que já há um sinal de interesse da 

empresa em cobertura de todas as áreas do gerenciamento de riscos.  

Analisando a situação da empresa no Planejamento de Riscos verifica-se na 

Tabela 2 que a empresa já se preocupou em normatizar e padronizar os processo de 

planejamento porém, não mede, tem um controle pequeno (25%) e não busca 

melhoria contínua. Logo os processos implementados não estão tendo continuidade 

na empresa, isto é, não há a cultura de se comparar o planejado com o realizado na 

área de riscos.  

Tal qual o processo de Planejamento de Riscos, a empresa já se preocupou 

em normatizar e padronizar os processos de identificação atingindo um percentual 

alto de atendimento aos requisitos (72%), como pode se observar na Tabela 3, 

porém a empresa ainda não mede, controla ou busca melhoria contínua para o 

processo de identificação dos riscos. 

Tanto para o processo de análise qualitativa quanto para o processo de 

análise quantitativa a empresa A se preocupou em normatizar, porém estes 

processos ainda não estão consolidados, uma vez que não mede, controle ou busca 

melhoria ara estes itens.  

A empresa apresenta 40% para normatização e padronização e 14% para 

controle no Planejamento de Respostas aos Riscos, como pode se observar na 

Tabela 6, o que demonstra que neste campo a empresa está iniciando uma 

preocupação no controle.  

A partir da Tabela 7, podemos observar que a empresa ainda não possui 

padrões ou foco no Monitoramento e Controle dos Riscos.  

Em resumo a empresa A se encontra em um nível inicial de maturidade 

apresentando alguns processos de gerenciamento de riscos documentados, porém 

ainda há a necessidade de padronizar e evoluir as evidências e entregas geradas.  
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4.1.4 Plano de ação empresa A 

O plano de ação traçado para a empresa A consiste em uma primeira fase 

rever cada um dos processos de gerenciamento de riscos que a empresa já 

implementa e melhorar a sua documentação e divulgação entre todos os projetos. 

Dando maior ênfase aos processos de medição e controle, para cada uma das áreas 

do gerenciamento de riscos, com foco especial na área de monitoramento e controle 

dos riscos. Uma característica que é interessante ressaltar é que a Empresa A é 

uma empresa de construção voltada para o setor de energia elétrica, especialmente 

na área da transmissão de energia elétrica, este mercado no Brasil vem tendo um 

alto índice de crescimento, o que resulta em projetos complexos e de curto prazo, 

além da escassez de profissionais na área de engenharia nestas áreas, este 

somatório de eventos pode ser uma das causas desta empresa não possuir 

processos consolidados para gerenciamento de riscos, por conta do tempo de 

tomada de decisão para fechamento de contratos e tempo para execução dos 

projetos. Isto demonstra em até certo ponto um contra-senso, uma vez que é 

exatamente em projetos onde o tempo é escasso e a complexidade é alta, que o 

gerenciamento de riscos deve ser colocado em primeiro plano. 
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4.2 EMPRESA DO SETOR DE TELECOMUNICAÇOES – EMPRESA B 

4.2.1 Gráfico diamante com o panorama geral do nível de maturidade em 

gerenciamento de riscos da empresa B 

 

Figura 13 - Gráfico Geral - Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados numéricos obtidos: 

Tabela 8 - Comparação Geral  - Empresa B 

Empresa B Total 

PLANEJAMENTO DE RISCOS 30% 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 29% 

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 34% 

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 0% 

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS  40% 

MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 32% 
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4.2.2 O panorama específico para cada sub-área do gerenciamento de riscos 

 

Figura 14 - Planejamento de Riscos Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de riscos da 

empresa B:  

Tabela 9 - Planejamento de Riscos Empresa B 

Planejamento de Riscos 30% 

Normatização/Padronização 71% 

Medição 0% 

Controle 50% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 15 - Identificação de Riscos - Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a identificação de riscos da 

empresa B: 

Tabela 10 - Identificação de Riscos - Empresa B 

Identificação de Riscos 29% 

Normatização/Padronização 67% 

Medição 0% 

Controle 50% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 16 - Análise Qualitativa de Riscos - Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise qualitativa de riscos 

da empresa B: 

Tabela 11- Análise Qualitativa de Riscos - Empresa B 

Análise Qualitativa de Riscos 34% 

Normatização/Padronização 85% 

Medição 0% 

Controle 50% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 17- Análise Quantitativa de Riscos - Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise quantitativa de riscos 

da empresa B: 

Tabela 12 - Análise Quantitativa de Riscos - Empresa B 

Análise Quantitativa de Riscos 0% 

Normatização/Padronização 0% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
Normatização/Padronização

Medição

Controle

Melhoria Contínua

Análise Quantitativa de Riscos - Empresa B



70 

 

 

 

Figura 18- Planejamento de Respostas aos Riscos – Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de resposta 

aos riscos da empresa B: 

Tabela 13 - Planejamento de Resposta aos Riscos – Empresa B 

Planejamento de Resposta aos Riscos 40% 

Normatização/Padronização 88% 

Medição 0% 

Controle 71% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 19 - Monitoramento e Controle dos Riscos - Empresa B 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o monitoramento e controle 

dos riscos da empresa B: 

Tabela 14 - Monitoramento e Controle de Riscos 

Monitoramento e Controle dos Riscos 32% 

Normatização/Padronização 77% 

Medição 0% 

Controle 50% 

Melhoria Contínua 0% 

4.2.3 Análise de Resultados Empresa B 

Pode-se verificar a partir da Tabela 8 que a empresa B de uma forma geral 

apresentou notas similares para todos os processos do gerenciamento de riscos 

com exceção do Processo da Análise Quantitativa dos Riscos que ainda não foi 

definido nem é atualmente abordado pela empresa. 
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Com esse panorama geral onde as notas para cada processo já adotado pela 

empresa variam de 29% a 40% percebe-se claramente que a empresa já se 

preocupa com o gerenciamento de riscos tomando ações para definir quase todos 

os processos do gerenciamento de riscos como o Planejamento, Identificação, 

Análise Qualitativa, Planejamento das Respostas e Monitoramento e Controle dos 

Riscos.  

Analisando a situação da empresa no Planejamento de Riscos verifica-se na 

Tabela 9 que a empresa já tem uma nota razoável 71% na 

Normatização/Padronização o que indica que a empresa cria um plano de riscos 

relativamente bem estruturado. Existem também pela nota no quesito Controle 

indícios de uma tentativa de controlar o processo de Planejamento de Riscos essa 

tentativa se mostra ainda bem prematura. A empresa B ainda não define indicadores 

para medir o processo nem busca a melhoria contínua. 

Na identificação de Riscos a empresa B apresentou um desempenho similar 

ao verificado no Planejamento de Riscos com a nota 67% na 

Normatização/Padronização e 50% no Controle como pode ser visto na Tabela 10. 

Ou seja, a empresa possui um processo de identificação de riscos definido, utiliza-se 

das premissas do projeto, dos outros planos gerados durante o planejamento bem 

como de opinião especializada para gerar uma lista de riscos aceitável. Nessa etapa 

já é gerada uma lista de riscos descrevendo o evento de risco, o impacto causado 

por esse risco, as possíveis causas raiz e o efeito no projeto da ocorrência desse 

risco, além disso, esboços de respostas aos riscos são traçados para posterior 

detalhamento. A empresa já tem certo Controle sobre este processo por meio da 

aprovação do relatório de identificação de riscos pelos responsáveis pelo projeto e 

sua posterior atualização no plano de riscos, mas ainda deve melhorar.  Da mesma 

forma que para o processo de Planejamento de Riscos a empresa B ainda não 

define indicadores para medir o processo de Identificação dos Riscos nem busca a 

melhoria contínua para este processo. 

Para a empresa B o processo de Análise Qualitativa dos riscos obteve uma 

boa nota para Normatização/Padronização com o valor de 85% e o Controle seguiu 

a mesma tendência dos processos anteriores com a nota de 50% como pode ser 
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visto pela Tabela 11. A empresa apresenta um processo de Análise Qualitativa de 

Riscos bem definido com a avaliação dos níveis de probabilidade e impacto dos 

riscos através de uma matriz de Probabilidade x Impacto. Os riscos são devidamente 

categorizados e sua urgência e importância para o projeto são avaliadas servindo 

como base para o processo de Resposta aos Riscos. O relatório da Análise 

Qualitativa dos Riscos é devidamente revisado pelos responsáveis e anexado ao 

Plano de Gerenciamento de Riscos. Novamente constatou-se que a Empresa B não 

define indicadores para medir o processo em questão nem busca a sua melhoria 

contínua. É importante complementar que apesar do processo de Análise Qualitativa 

estar definido e bem estruturado ele vai depender dos resultados dos processos 

anteriores e só será realmente efetivo se os riscos identificados forem consistentes. 

Pela Figura 17 e pela Tabela 12 verifica-se que o processo de Análise 

Quantitativa de Riscos não está presente na empresa B. Ou seja, a empresa B ainda 

não analisa numericamente o efeito dos riscos nos objetivos gerais do projeto e este 

é um ponto que fará parte do plano de ação indicado para melhorar o nível de 

maturidade em gerenciamento de riscos da empresa. 

Para o processo do Planejamento das Respostas aos Riscos a empresa B 

apresentou um bom desempenho na Normatização/Padronização com a nota 88% e 

teve uma melhora na nota do Controle deste processo atingindo 71% como pode ser 

visto na Tabela 13. O Planejamento das Respostas aos riscos está bem estruturado 

na empresa B, durante o processo são definidas as estratégias de tratamento para 

os riscos positivos e negativos do projeto, são criados planos de contingência para 

cada risco quando necessário contemplando sinais de alerta e as ações a serem 

tomadas na ocorrência dos eventos de riscos. É previsto no orçamento do projeto 

verba para execução dos planos de contingência e são criados planos alternativos 

para tratar riscos residuais resultantes dos tratamentos das respostas aos riscos que 

ocorrem durante o ciclo de vida do projeto. Os outros planos de projeto são 

atualizados após o Processo de Planejamento das Respostas aos Riscos. Verificou-

se a deficiência na definição de indicadores para medir o processo em questão e 

que a empresa B ainda não busca a melhoria contínua neste processo. Assim como 

constatado anteriormente apesar do processo de Planejamento de Respostas aos 

Riscos estar bem definido ele vai depender dos resultados dos processos anteriores. 
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O processo de Monitoração e Controle dos Riscos obteve a nota 77% na 

Normatização/Padronização e 50% no Controle do processo como pode ser 

verificado na Tabela 14. A empresa B acompanha os riscos identificados ao longo 

do ciclo de vida do projeto através de um processo documentado e evidenciado, 

mas ainda com algumas deficiências. Os relatórios de desempenho do projeto são 

monitorados para verificar a ocorrência dos riscos identificados e são realizadas 

auditorias de riscos com frequência previamente definida possibilitando o 

acompanhamento dos riscos do projeto. A empresa B atualiza os outros planos de 

projeto com os resultados da Monitoração e Controle dos Riscos, mas ainda não 

define indicadores para medir esse processo nem busca a melhoria contínua.  

Concluindo essa análise a empresa B se encontra em um nível inicial de 

maturidade apresentando processos de gerenciamento de riscos documentados e 

que já são executados em seus projetos. A empresa tem bastante espaço para 

evoluir no acompanhamento desses processos a partir da definição de indicadores 

chave para cada um deles, fazendo o monitoramento desses indicadores ao longo 

do projeto para poder por meio da análise mais efetiva dos resultados dos processos 

buscar a melhoria contínua e uma melhor adequação desses processos aos seus 

objetivos estratégicos conseguindo assim resultados mais efetivos.  

4.2.4 Plano de ação empresa B 

O plano de ação traçado para a empresa B consiste em uma primeira fase 

rever cada um dos processos de gerenciamento de riscos que a empresa já 

implementa e melhorar a sua documentação e divulgação entre todos os projetos. 

Dando maior ênfase aos processos de Planejamento dos Riscos e Identificação dos 

Riscos que apresentaram notas inferiores. 

Como segundo passo recomenda-se a empresa definir e documentar um 

processo de Análise Quantitativa de Riscos para que possa melhorar a análise dos 

riscos dos projetos com informações numéricas dos efeitos dos riscos nos objetivos 

gerais dos projetos facilitando a tomada de decisões e definição de estratégias de 

respostas aos riscos mais adequadas a cada caso. 
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Após essas duas primeiras fases recomenda-se como próximo passo a 

definição de indicadores para medir cada um dos processos de gerenciamento de 

riscos. Recomenda-se a criação de indicadores adequados à realidade da empresa 

e que auxiliem na verificação dos resultados da aplicação do gerenciamento de 

riscos nos seus projetos.   

Após a criação dos indicadores, para melhorar o acompanhamento e controle 

dos projetos recomenda-se iniciar em projetos pilotos a coleta das informações para 

o cálculo desses indicadores e com base nos resultados começar a traçar planos 

para melhoria contínua dos processos de gerenciamento de riscos da empresa. 

Sempre mantendo a atualização dos bancos de dados de históricos dos projetos e 

as lições aprendidas. 
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4.3 EMPRESA DE TI DO SETOR FINANCEIRO – EMPRESA C 

4.3.1 Gráfico diamante com o panorama geral do nível de maturidade em 

gerenciamento de riscos da empresa C 

 

Figura 20 - Gráfico Geral - Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados numéricos obtidos: 

Tabela 15 - Comparação Geral  - Empresa C 

Empresa C Total 

PLANEJAMENTO DE RISCOS 6% 

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 13% 

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 10% 

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 11% 

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS  15% 

MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 3% 
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4.3.2 O panorama específico para cada sub-área do gerenciamento de riscos 

 

Figura 21 - Planejamento de Riscos Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de riscos da 

empresa C:  

Tabela 16 - Planejamento de Riscos Empresa C 

Planejamento de Riscos 6% 

Normatização/Padronização 24% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 22 - Identificação de Riscos - Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a identificação de riscos da 

empresa C: 

Tabela 17 - Identificação de Riscos - Empresa C 

Identificação de Riscos 13% 

Normatização/Padronização 28% 

Medição 0% 

Controle 25% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 23 - Análise Qualitativa de Riscos - Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise qualitativa de riscos 

da empresa C: 

Tabela 18- Análise Qualitativa de Riscos - Empresa C 

Análise Qualitativa de Riscos 10% 

Normatização/Padronização 38% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 24- Análise Quantitativa de Riscos - Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise quantitativa de riscos 

da empresa C: 

Tabela 19 - Análise Quantitativa de Riscos - Empresa C 

Análise Quantitativa de Riscos 11% 

Normatização/Padronização 20% 

Medição 0% 

Controle 25% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 25- Planejamento de Respostas aos Riscos – Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de resposta 

aos riscos da empresa C: 

Tabela 20 - Planejamento de Resposta aos Riscos – Empresa C 

Planejamento de Resposta aos Riscos 15% 

Normatização/Padronização 32% 

Medição 0% 

Controle 29% 

Melhoria Contínua 0% 
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Figura 26 - Monitoramento e Controle dos Riscos - Empresa C 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o monitoramento e controle 

dos riscos da empresa C: 

Tabela 21 - Monitoramento e Controle de Riscos – Empresa C 

Monitoramento e Controle dos Riscos 3% 

Normatização/Padronização 11% 

Medição 0% 

Controle 0% 

Melhoria Contínua 0% 

 

4.3.3 Análise de Resultados Empresa C 

Pode-se verificar a partir da Tabela 15 que a empresa C apresentou de 

Identificação dos Riscos até Planejamento de Respostas aos Riscos notas  próximas, 

de 11% a 15%, ficando o Planejamento de Riscos abaixo delas e o Monitoramento e 

Controle dos Riscos muito abaixo. 
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Nesta visão da empresa, apesar das notas estarem baixas, percebe-se que a 

empresa se preocupa com o gerenciamento de riscos, mas dando menos 

importância ao Planejamento de Riscos e ao Monitoramento e Controle dos Riscos, 

se tornando este gerenciamento pouco eficiente.  

Analisando a situação da empresa no Planejamento de Riscos verifica-se na 

Tabela 16 que a empresa só tem nota na Normatização/Padronização, constata-se 

que a empresa só está verificando itens básicos iniciais do Planejamento de Riscos. 

Na Identificação de Riscos a empresa C começa a se estruturar, com a nota 

28% na Normatização/Padronização e 25% no Controle como pode ser visto na 

Tabela 10Tabela 17. Ou seja, a empresa inicia com um bom levantamento e busca 

no processo de identificação de riscos, mas não mede e existe apenas um controle 

para registrar os riscos.  

Para a empresa C o processo de Análise Qualitativa dos Riscos obteve nota 

apenas para Normatização/Padronização com o valor de 38%, onde verificamos que 

apenas se faz uma análise básica, sem ao menos coletar e armazenar as 

informações necessárias para alimentar o cálculo dos indicadores de desempenho. 

Pela Figura 24 e pela Tabela 19 verifica-se que o processo de Análise 

Quantitativa de Riscos está presente na empresa C, pelo menos na 

Normatização/Padronização são consultados especialistas e profissionais, com 

experiência, e cuidam dos riscos com maior efeito, ou com mais probabilidade de 

ocorrerem. Aqui no controle assim como no processo de Identificação dos Riscos, 

existe apenas registro dos riscos.  

Para o processo do Planejamento das Respostas aos Riscos a empresa C 

apresentou um melhor desempenho na Normatização/Padronização com a nota 32% 

e teve uma melhora na nota do Controle deste processo atingindo 29% como pode 

ser visto na Tabela 20. Na Normatização/Padronização deste processo houve uma 

melhora, pois são atendidos requisitos da saída que influenciarão outras áreas, 

porém o processo não é medido, e a implementação desta medição é complexa. 

Alguns controles serão atualizados com as respostas aos riscos definidas neste 

planejamento. 
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O processo de Monitoração e Controle dos Riscos obteve a nota 3%, com 

apenas a Normatização/Padronização apresentando 11%. 

Concluindo essa análise na empresa C, ela encontra-se em um nível muito 

inicial de maturidade, apresentando processos de gerenciamento de riscos iniciando 

a utilizar a documentação dos projetos. A empresa apresenta uma posição muito 

baixa, pelo nível de prestação de serviço que deveria apresentar no seu segmento, 

necessitando evoluir na Normatização/Padronização de todos os processos, 

utilizando mais os diversos planos das áreas, declarações e linhas base. Passar a 

usar as medições, pois atualmente inexiste. A partir das melhorias na 

Normatização/Padronização poderão os processos agregar valor e resultados, e 

com as medições, objetivar possuir os controles, possibilitando iniciar o processo de 

melhoria contínua. 

4.3.4 Plano de ação empresa C 

O plano de ação para a empresa C consiste em intensificar o uso dos planos 

das áreas do gerenciamento de projetos e informações do projeto, para subsidiar a 

base para o gerenciamento de riscos, respondendo aos temas sugeridos pelo 

questionário.  

Por meio de uma Normatização/Padronização mais efetiva em todos estes 

processos do gerenciamento de riscos poderemos avançar muito, pois servirão 

como base para os outros quesitos dentro deste gerenciamento.  

Outra ação proposta é a de se definir os indicadores para as medições, o que 

propiciará mais facilmente esta medição e poderá consequentemente também 

ocorrer o controle dos processos do gerenciamento de riscos.  

Então de uma maneira abrangente, este plano de ação, deve propiciar 

principalmente ações para melhorar os riscos de uma forma geral, afim de que eles 

sejam melhor planejados, identificados e possamos chegar a um eficiente plano de 

respostas aos riscos.   
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Nesta área de atuação da empresa C, os projetos dos sistemas são muito 

similares, então uma ferramenta que ajuda muito nestes projetos são as lições 

aprendidas, e muito no gerenciamento de riscos, onde devem ser os riscos 

cuidadosamente observados para outro projeto, procurando extrair toda a 

experiência ocorrida no projeto anterior. 

4.4 EMPRESA DO SETOR AUTOMOTIVO – EMPRESA D 

4.4.1 Gráfico diamante com o panorama geral do nível de maturidade em 

gerenciamento de riscos da empresa D 

 

Figura 27 - Gráfico Geral - Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados numéricos obtidos: 

Tabela 22 - Comparação Geral  - Empresa D 
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4.4.2 O panorama específico para cada sub-área do gerenciamento de riscos 

 

Figura 28 - Planejamento de Riscos Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de riscos da 

empresa D: 

 Tabela 23 - Planejamento de Riscos Empresa D 
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Figura 29 - Identificação de Riscos - Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a identificação de riscos da 

empresa D: 

Tabela 24 - Identificação de Riscos - Empresa D 

Identificação de Riscos 51% 

Normatização/Padronização 78% 

Medição 0% 

Controle 25% 

Melhoria Contínua 100% 
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Figura 30 - Análise Qualitativa de Riscos - Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise qualitativa de riscos 

da empresa D: 

Tabela 25- Análise Qualitativa de Riscos - Empresa D 
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Figura 31 - Análise Quantitativa de Riscos - Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados para a análise quantitativa de riscos 

da empresa D: 

Tabela 26 - Análise Quantitativa de Riscos - Empresa D 
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Figura 32- Planejamento de Respostas aos Riscos – Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o planejamento de resposta 

aos riscos da empresa D: 

Tabela 27 - Planejamento de Resposta aos Riscos – Empresa D 

Planejamento de Resposta aos Riscos 88% 

Normatização/Padronização 92% 

Medição 100% 

Controle 84% 

Melhoria Contínua 75% 
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Figura 33 - Monitoramento e Controle dos Riscos - Empresa D 

A tabela a seguir apresenta os resultados para o monitoramento e controle 

dos riscos da empresa D: 

Tabela 28 - Monitoramento e Controle de Riscos 

 

Monitoramento e Controle dos Riscos 87% 

Normatização/Padronização 47% 

Medição 100% 

Controle 100% 

Melhoria Contínua 100% 
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gerenciamento de riscos, com exceção da Identificação dos riscos e no que tange às 

Análises Qualitativa dos Riscos.  

A lista de riscos propriamente é muito bem feita, bem detalhada e são 

utilizadas as lições aprendidas de outros produtos/projetos, mas o “brainstorming” 

em si, ou seja, reunir as pessoas é difícil, demanda muito tempo e é oneroso, por 

isto a nota mais baixa no processo de Identificação de Riscos. 

Com esse panorama geral onde as notas para cada processo já adotadas 

pela empresa variam de 50% a 93% percebe-se que a empresa já se preocupa 

fortemente com o gerenciamento de riscos tomando ações para definir todos os 

processos do gerenciamento de riscos como o Planejamento, Identificação, Análise 

Qualitativa, Planejamento das Respostas e Monitoramento e Controle dos Riscos.  

Analisando a situação da empresa no Planejamento de Riscos verifica-se pela 

Tabela 23 que a empresa, com uma nota bastante alta de 93%, cria um plano de 

riscos muito bem estruturado. Há uma Normatização/Padronização, com 71%, 

independente e isonômica, utilizando-se da ISOTS16949 – da indústria automotiva, 

e a ISO14000 - ambiental, como padrão para toda a empresa.  

Existe também um controle bem forte e sistêmico no processo de 

Planejamento de Riscos (100%), visando uma estabilidade no processo, controlando 

bem os limites inferiores e superiores, o que chamam de Capabilidade do processo. 

Um processo capaz terá os riscos minimizados e/ou quase inexistentes.  

A medição (100% atingida) é devida aos indicadores para todos os 

departamentos da empresa, minimizando, por exemplo, os riscos de custos de 

produção, processo e qualidade e integridade dos produtos.  

O Sistema Kaizen (melhoria contínua, em japonês) é fortemente usado e 

altamente incentivado pela alta administração para projeto e produção em série, por 

isso um bom indicador (100%) de melhoria contínua, reduzindo custos e 

aumentando a produtividade. 

Na identificação de Riscos a empresa D apresentou um desempenho menor 

com uma nota geral mediana de 51%. A Nota 78% na Normatização/Padronização, 
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como já citado, liderado pelas ISO (o que é bem sólido na empresa, encabeçado 

pelo sistema de qualidade) e apenas 25% no seu Controle, como pode ser visto na 

Tabela 24. Ou seja, a empresa possui um processo de identificação de riscos 

razoavelmente bem definido, utiliza-se das premissas do produto, dos outros planos 

similares de outros projetos e usa bastante a opinião especializada de seus 

funcionários e fornecedores para gerar uma lista de riscos aceitável. Porém é difícil a 

conciliação de todos num mesmo período para a execução da lista de riscos. Ao 

início do projeto já se tem uma lista de riscos preliminar (DFMEA – Design failure 

mode effect analysis – Análise dos efeitos dos modos de falha do projeto) que faz 

parte da primeira entrega, com os riscos identificados, qualificados e quantificados 

pela equipe, o impacto causado por esse risco, as possíveis causas raiz e o efeito no 

projeto da ocorrência desse risco, além disso, esboços de respostas aos riscos são 

traçados para posterior detalhamento. 

A empresa não tem ainda um bom controle sobre o processo – pois não tem o 

processo definido ainda - mas mostra um esboço nesta primeira entrega, recebendo 

uma pré-aprovação do relatório de identificação de riscos pelos responsáveis pelo 

projeto e sua posterior atualização no plano de riscos, contudo visando uma 

melhoria.  

Por ser um esboço, sua Medição deixa a desejar, cabendo para este ponto 

um plano de ação, visto mais à frente neste trabalho, com uma nota de 0%. 

Para a empresa D o processo de Análise Qualitativa dos riscos também 

mostrou uma nota mediana de 50%, embora tenha apresentado uma ótima nota 

para Medição (100%), com a valoração dos custos e a probabilidade dos riscos 

acontecerem, mas a Normatização/Padronização com o valor de 75% merece uma 

análise por ser de fácil qualificação, sendo utilizada uma tabela não apenas com 

notas de probabilidade (NPR – Número de Priorização de Riscos) X sua ocorrência, 

como também uma nota de severidade, dando prioridade aos riscos mais suscetíveis 

à ocorrência.  
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O Controle foge um pouco, pois aqui se mostra certa dificuldade, com uma 

nota de 25% como pode ser visto pela Tabela 25. Manter um controle dos riscos é 

bem trabalhoso e exige muita atenção. Um plano de ação é interessante. 

A empresa apresenta um processo de Análise Qualitativa de Riscos definido 

com a avaliação dos níveis de probabilidade e impacto dos riscos a partir de uma 

matriz de Probabilidade x Impacto. Os riscos são devidamente categorizados e sua 

urgência e importância para o projeto são avaliadas servindo como base para o 

processo de Resposta aos Riscos. O relatório da Análise Qualitativa dos Riscos é 

devidamente revisado pelos responsáveis e anexado ao Plano de Gerenciamento de 

Riscos. Porém a Empresa D não define um sistema de melhoria contínua, o que se 

ressalta ser importante, pois se depende dos resultados dos processos de 

fabricação anteriores para se efetivar os riscos identificados. 

Pela Tabela 26 verifica-se que o processo de Análise Quantitativa de Riscos 

também está presente na empresa D. Ou seja, a empresa D quantifica muito bem 

numericamente o efeito dos riscos nos objetivos gerais do projeto, embora sua 

normatização precise ser melhorada. 

Para o processo do Planejamento das Respostas aos Riscos a empresa D 

apresentou ótimos desempenhos na Normatização/Padronização com a nota 92% e 

uma nota de 84% no seu Controle, atingindo 100% em sua medição, como pode ser 

visto na Tabela 27.  

O Planejamento das Respostas aos riscos está bem estruturado na empresa 

D, durante o processo são definidas as estratégias de tratamento para os riscos 

positivos e negativos do projeto, são criados planos de contingência para cada risco 

quando necessário contemplando sinais de alerta e as ações a serem tomadas na 

ocorrência dos eventos de riscos, como já foi comentado. Não é previsto no 

orçamento do projeto verba para execução dos planos de contingência e também 

não são criados planos alternativos para tratar riscos residuais resultantes dos 

tratamentos das respostas aos riscos que ocorrem durante o ciclo de vida do projeto, 

embora haja um Controller para aprovar ou não verbas em demasia. Novamente 
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verificou-se uma deficiência na definição de melhoria contínua (75%), o que não é 

preocupante.  

O processo de Monitoração e Controle dos Riscos obteve a nota máxima de 

100% na Medição, Controle e melhoria contínua, como pode ser verificado na 

Tabela 28. Apenas a Normatização/Padronização – com 47% - deveria ser revista. 

Embora os riscos identificados ao longo do ciclo de vida do projeto são relatados 

através de um processo documentado e evidenciado, mas ainda conta com algumas 

deficiências. Verifica-se que alguns dados demoram a ser inseridos. A empresa D 

atualiza os outros planos de projeto com os resultados da Monitoração e Controle 

dos Riscos, e define indicadores para medir esse processo com uma busca a 

melhoria contínua.  

Concluindo essa análise, a empresa D se encontra em um nível bem elevado 

de maturidade, ou seja em fase de Melhoria Contínua, apresentando processos de 

gerenciamento de riscos documentados, medidos, controlados e com 

implementação de melhoria contínua e que já são executados em seus projetos. A 

empresa pode melhorar ainda mais seus processos a partir da definição de 

indicadores mais precisos, fazendo a monitoração desses indicadores ao longo do 

projeto para poder fazer uma análise mais efetiva dos resultados dos processos. Por 

meio da melhoria contínua evoluir seus processos a fim de maximizar os resultados 

que já são bastante expressivos por conta do atual nível de gerenciamento de riscos. 

4.4.4 Plano de ação empresa D 

O plano de ação traçado para a empresa D consiste em uma primeira fase 

rever cada um dos processos de gerenciamento de riscos que a empresa já 

programa e melhorar a sua identificação e suas análises qualitativas entre todos os 

projetos.  

Uma fase seguinte é dar maior ênfase às sub-áreas de Medição e controle da 

identificação dos riscos, ao controle e à melhoria contínua na análise qualitativa, e à 

normatização e padronização da análise quantitativa, que apresentaram notas 

inferiores. Também usar aqui mais gráficos como um Gráfico de tolerância a riscos, 

ilustrado na Figura 3. 
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Recomenda-se a criação de um cronograma para os indicadores obtendo um 

controle melhor e que auxiliem na verificação dos resultados da aplicação do 

gerenciamento de riscos nos seus projetos.   

A criação de uma sistemática para buscar informações de lições aprendidas 

de outros projetos de modo mais automático e começar a traçar planos para 

melhoria contínua dos processos de gerenciamento de riscos da empresa é um 

adicional de contribuição. 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA GERAL 

Abaixo é apresentado o gráfico comparativo do nível de maturidade global 

entre as empresas, entendendo nível de maturidade global como uma média 

aritmética do nível de maturidade em cada área do gerenciamento de riscos 

apresentada anteriormente: 

 

Figura 34 - Nível de Maturidade 

Podemos observar abaixo uma análise comparativa entre as empresas para 

cada área do gerenciamento de riscos: 
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Figura 35 - Comparação entre Empresas 

De uma forma geral averigua-se que as empresas A, B e C estão em um nível 

inicial de maturidade (em fase de normatização/padronização) enquanto que a 

empresa D já esta em um nível avançado de maturidade (em fase de melhoria 

contínua).  

A empresa A, apesar de ser uma empresa de grande porte multinacional, que 

participa de projetos de grande porte no cenário nacional e internacional, onde os 

riscos são elevados, ainda não possui implementada e ativa uma cultura voltada ao 

gerenciamento de riscos. 

Apesar da empresa B pertencer ao setor de telecomunicações, também 

conhecido pela estruturação de processos e grande competitividade, esta ainda não 

possui um processo de gerencimento de riscos bem estruturado.  

A empresa C apresentou o menor nível de maturidade entre as quatro. Utiliza 

pouco os recursos e ferramentas para estar apta para a maturidade.  

O fato de a empresa D pertencer ao setor automobilístico, setor de alto nível 

de competição e reconhecimento pela alta padronização de processos e qualidade, 

pode ter levado a a empresa a se adequar no propósito de se tornar mais 

competitiva por meio de um gerenciamento de riscos mais efetivo.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No presente trabalho foi desenvolvido um estudo das boas práticas em 

gerenciamento de riscos em projetos de acordo com as recomendações do guia 

PMBOK 4ed. Estudou-se o modelo de maturidade do PMI o OPM3 v2 e a partir 

destas referências desenvolveu-se um questionário específico para a área de riscos 

em projetos com o intuito de medir o nível de maturidade em gerenciamento de 

riscos de 4 empresas selecionadas. O questionário foi aplicado nas empresas 

estudadas, uma análise dos resultados foi feita para cada empresa e com base 

nessa análise e nas respostas do questionário foi criado para cada empresa um 

plano de ação para evoluir o seu grau de maturidade no gerenciamento de riscos em 

projetos.  

A partir das análises realizadas verificou-se que todas as empresas 

estudadas tem espaço para evoluir seus processos de gerenciamento de riscos. 

Uma constante foi à falta de mecanismos para medir e acompanhar os processos de 

gerenciamento de riscos e com base nessas medidas buscar a melhoria contínua. 

Como melhoria contínua entende-se a otimização dos processos de gerenciamento 

de riscos para o contexto particular de cada empresa para maximizar as 

oportunidades e minimizar os riscos dos projetos por elas desenvolvidos. 

Verificamos que a empresa D do ramo automotivo já apresenta um grau de 

maturidade mais avançado enquanto que as outras empresas estudadas ainda 

estão no estágio inicial de maturidade no gerenciamento de riscos que seria a 

Normatização/Padronização embora cada uma delas com diferentes níveis na 

definição desses processos. Verificou-se também que todas empresas já se 

preocupam com o gerenciamento de riscos e que de alguma forma já mapeiam os 

riscos de seus projetos por meio de processos definidos porém em diferentes graus. 

Para o desenvolvimento do trabalho partiu-se das premissas de que o guia 

PMBOK e modelo de maturidade proposto pelo PMI o OPM3 v2, por sua aceitação 

no mercado e pela quantidade de empresas que os adotam, são referências para o 

gerenciamento de projetos e também que só se deve mensurar a qualidade de 

processos a partir de entregas passíveis de se evidenciar. Concluiu-se que é 
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possível gerar um modelo para avaliação da maturidade no gerenciamento de riscos 

em projetos, e que caso uma organização siga as práticas para o gerenciamento de 

riscos em projetos recomendadas pelo guia PMBOK e pelo modelo de maturidade 

OPM3 v2 esta obterá um nível de maturidade superior (segundo o modelo proposto). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o nível de maturidade (com base no 

modelo proposto) no gerenciamento de riscos de 4 empresas e para tanto foi 

desenvolvido um questionário para fazer esta avaliação. Como sugestão para 

trabalhos futuros fica a utilização da mesma metodologia utilizada para a avaliação 

da maturidade de outras áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE 

MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Item 
Best 

Practice 
OPM3 

Questões A B C D 

1   PLANEJAMENTO DE RISCOS         

1.1 1120 
A empresa normatiza e documenta o processo de 
planejamento de riscos para um projeto? 

41% 71% 24% 71% 

    ENTRADAS         

    A empresa só inicia o planejamento dos riscos, de 
posse da declaração de escopo do projeto? 

        

    Sim 5,88% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    A empresa só inicia o planejamento dos riscos, de 
posse do plano de gerenciamento de custos do 
projeto? 

        

    Sim 5,88% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    A empresa só inicia o planejamento dos riscos, de 
posse do cronograma do projeto? 

        

    Sim 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    A empresa só inicia o planejamento dos riscos, de 
posse do planejamento de comunicações do 
projeto? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    A empresa analisa os fatores ambientais em 
relação ao risco, isto é, as tolerâncias e a atitudes 
em relação aos riscos que descrevem o grau de 
risco que a organização pode suportar? 

        

    Sim 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 

    Não         

    FERRAMENTAS E TÉCNICAS         

    São feitas reuniões e análises de planejamento 
para desenvolvimento do plano de gerenciamento 
de riscos? 

        

    Sim 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

    Não         
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    SAÍDAS         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos 
são definidas as abordagens, ferramentas e fontes 
de dados que poderão ser utilizadas para realizar 
o gerenciamento de riscos do projeto? 

        

    Sim 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos 
são definidos os papéis e responsabilidades de 
cada membro da equipe, isto é, é definido o líder, 
o suporte e os membros da equipe de 
gerenciamento dos riscos para cada atividade do 
plano de gerenciamento dos riscos, bem como a 
descrição de suas responsabilidades? 

        

    Sim 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos é 
definido o orçamento para o gerenciamento de 
riscos, e este custo é implementado na linha base 
de desempenho de custos? 

        

    Sim 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

              

    Durante a elaboração do planejamento de riscos 
são definidos protocolos para aplicação de 
reservas de contingências? 

        

    Sim 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos é 
definido a periodicidade com que o processo de 
gerenciamento de riscos será realizado durante 
ciclo de vida do projeto? 

        

    Sim 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos, 
os riscos são categorizados para facilitar o 
processo de identificação dos riscos? 

        

    Sim 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

    Não         
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    Durante a elaboração do planejamento de riscos, 
são definidos os critérios gerais para 
determinação da classificação da probabilidade 
(em baixa, média ou alta por exemplo) e nível de 
impacto (em baixo, médio ou alto por exemplo) 
de cada risco, à serem utilizados na fase de análise 
qualitativa dos riscos?   

        

    Sim 0,00% 0,00% 5,88% 5,88% 

    Não         

              

    Durante a elaboração do planejamento de riscos, 
é elaborada a matriz de probabilidade e impacto?   

        

    Sim 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

    Não         

              

    Durante a elaboração do planejamento de riscos, 
são definidos os formatos de relatórios que 
definem como os resultados dos processos de 
gerenciamento de riscos serão documentados, 
analisados e comunicados?   

        

    Sim 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 

    Não         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos, 
é definido como as atividades de risco serão 
registradas para o benefício do projeto atual, bem 
como para necessidades futuras e lições 
aprendidas? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    Durante a elaboração do planejamento de riscos, 
é definido se os processos de gerenciamento de 
riscos serão auditados e de que forma? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

              

1.2 1810 
A empresa avalia periodicamente o processo de 
planejamento de riscos para um projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    A empresa define indicadores para medir o 
processo de planejamento de riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 
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    Não         

    Os dados a serem utilizados para o cálculo dos 
indicadores são coletados durante a execução do 
processo de planejamento de riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados coletados são processados e analisados 
de acordo com os limites definidos para cada 
indicador? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

              

1.3 2350 
A empresa controla e monitora o processo de 
planejamento de riscos para um projeto? 

25% 50% 0% 100% 

  

  

É definido um responsável por coletar e 
armazenar as informações necessárias para 
alimentar o cálculo dos indicadores de 
desempenho do processo análise planejamento 
de riscos do projeto? 

        

    Sim 25% 0% 0% 25% 

    Não         

  
  

O GP verifica se os dados necessários estão 
realmente sendo coletados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

  

  

O relatório de planejamento dos riscos 
detalhando as abordagens a serem planejadas, as 
saídas e recomendações são revisados e 
aprovados antes de ser feita a atualização do 
registro dos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 25% 0% 25% 

    Não         

  
  

O registro dos riscos do projeto é atualizado com 
o relatório de planejamento dos riscos? 

        

    Sim 0% 25% 0% 25% 

    Não         

              

1.4 2740 
A empresa busca melhorar o processo de 
planejamento de riscos para um projeto? 

0% 0% 0% 100% 

  

  

Os indicadores para medir o processo de 
planejamento de riscos são revistos a cada novo 
projeto? 
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    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

  

  

Os indicadores calculados são comparados com os 
de outros projetos para verificar a evolução do 
processo? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

  

  

As conclusões da análise dos indicadores de 
desempenho do processo de planejamento de 
riscos e sua comparação com outros projetos são 
atualizados nas lições aprendidas do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

  

  

É feito um plano de ação para melhorar o 
processo para os próximos projetos a serem 
executados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

2   IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS         

2.1 1170 
A empresa normatiza e documenta o processo de 
identificação dos riscos do projeto? 

72% 67% 28% 78% 

    ENTRADAS         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse da estimativa de custo das atividades? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse da estimativa de duração das atividades? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse da linha base do escopo (declaração de 
escopo)? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse do registro das partes interessadas? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 

    Não         
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    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse do plano de gerenciamento de custos? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse do cronograma? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse do plano de gerenciamento de qualidade? 

        

    Sim 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse de documentos do projeto, tais como: 
registro de premissas, diagramas de rede e outras 
informações úteis para a identificação de riscos? 

        

    Sim 5,56% 0,00% 5,56% 5,56% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse  dos fatores ambientais da empresa, tais 
como: informações publicadas, estudos 
acadêmicos, benchmarking, estudo do setor e 
atitudes comuns em relação aos riscos? 

        

    Sim 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    A empresa só inicia a identificação dos riscos, de 
posse dos ativos organizacionais tais como: 
arquivos de projeto incluindo dados reais, 
controle organizacionais e processo do projeto, 
modelo da declaração de riscose lições 
aprendidas? 

        

    Sim 0,00% 5,56% 0,00% 5,56% 

    Não         

    FERRAMENTAS E TÉCNICAS         

    A empresa aplica, no processo de identificação 
dos riscos, tecnicas de coleta de informações, tais 
como: brainstorming, tecnica Delphi, Entrevistas, 
análise da causa raiz ? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

    Não         
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    A empresa faz análise de listas de verificação no 
processo de identificação dos riscos? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa faz análise de premissas no processo 
de identificação dos riscos? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa aplica, no processo de identificação 
dos riscos, tecnicas de diagrama, tais como, 
diagrama de causa e efeito, diagrama do sistema 
ou fluxogramas, diagramas de influencia ? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 

    Não         

    A empresa faz análise SWOT do projeto no 
processo de identificação dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    A empresa consulta opinião especializada no 
processo de identificação dos riscos? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

    Não         

    SAIDAS         

    A empresa  registra os riscos identificados através 
de lista? 

        

    Sim 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

    Não         

    A empresa  faz a lista de repostas potenciais aos 
riscos identificados? 

        

    Sim 0,00% 5,56% 5,56% 5,56% 

    Não         

              

2.2 1860 
A empresa avalia periodicamente o processo de 
identificação dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 0% 

    A empresa define indicadores para medir o 
processo de identificação dos riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

    Os dados a serem utilizados para o cálculo dos 
indicadores são coletados durante a execução do 
processo de identificação de riscos? 
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    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

    Os dados coletados são processados e analisados 
de acordo com os limites definidos para cada 
indicador? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

              

2.3 2400 
A empresa controla e monitora o processo de 
identificação dos riscos do projeto? 

0% 50% 25% 25% 

    É definido um responsável por coletar e 
armazenar as informações necessárias para 
alimentar o cálculo dos indicadores de 
desempenho do processo identificação dos riscos 
do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

    O GP verifica se os dados necessários estão 
realmente sendo coletados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

    O relatório de identificação dos riscos detalhando 
as abordagens identificadas, as saídas e 
recomendações são revisados e aprovados antes 
de ser feita a atualização do registro dos riscos do 
projeto? 

        

    Sim 0% 25% 0% 25% 

    Não         

    O registro dos riscos do projeto é atualizado com 
o relatório de identificação dos riscos? 

        

    Sim 0% 25% 25% 0% 

    Não         

              

2.4 2790 
A empresa busca melhorar o processo de 
identificação dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    Os indicadores para medir o processo de 
identificação de riscos são revistos a cada novo 
projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         
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    Os indicadores calculados são comparados com os 
de outros projetos para verificar a evolução do 
processo? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    As conclusões da análise dos indicadores de 
desempenho do processo de identificação de 
riscos e sua comparação com outros projetos são 
atualizados nas lições aprendidas do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    É feito um plano de ação para melhorar o 
processo para os próximos projetos a serem 
executados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

3   ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS         

3.1 1180 
A empresa normatiza e documenta o processo de 
análise qualitativa dos riscos do projeto? 

54% 85% 38% 77% 

    ENTRADAS         

    A empresa só inicia a análise qualitativa de riscos 
de posse dos registros identificados? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

    Não         

    A empresa só inicia a análise qualitativa de riscos 
de posse do plano de gerenciamento de riscos? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 0,00% 7,69% 

    Não         

    A empresa só inicia a análise qualitativa de riscos 
de posse da declaração de escopo do projeto ? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 0,00% 7,69% 

    Não         
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    A empresa só inicia a análise qualitativa de riscos 
de posse dos ativos de processos organizacionais 
tais como: informações sobre projetos 
semelhantes já concluídos, estudos de projetos 
semelhantes feitos por especialistas em riscos, 
banco de dados de riscos disponibilizados pelo 
setor ou por fontes proprietárias ? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 0,00% 7,69% 

    Não         

    FERRAMENTAS E TÉCNICAS         

    A empresa faz avaliação de probabilidade e 
impacto dos riscos no processo de análise 
qualitativa dos riscos? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

    Não         

    A empresa elabora a matriz de probabilidade e 
impacto  no processo de análise qualitativa dos 
riscos? 

        

    Sim 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 

    Não         

    A empresa faz avaliação da qualidade dos dados 
(como fonte de informação, a forma de coleta dos 
dados, forma de obtenção da informação, 
confiabilidade dos dados, oficialidade dos dados) 
sobre os riscos, para o processo de análise 
qualitativa dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    A empresa realiza a categorização dos riscos no 
processo de análise qualitativa dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 7,69% 7,69% 0,00% 

    Não         

    A empresa faz avaliação de urgência dos riscos 
identificados no processo de análise qualitativa 
dos riscos? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 0,00% 7,69% 

    Não         

    A empresa consulta opinião especializda no 
processo de análise qualitativa dos riscos? 

        

    Sim 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

    Não         
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    SAÍDAS         

    A empresa realiza a atualização do registro de 
riscos (previamente elaborado no processo de 
elaboração dos riscos) através de classificação 
relativa ou lista de prioridades dos riscos do 
projeto? 

        

    Sim 0,00% 7,69% 0,00% 7,69% 

    Não         

    A empresa realiza a atualização do registro de 
riscos (previamente elaborado no processo de 
elaboração dos riscos) através de agrupamento 
dos riscos por categorias? 

        

    Sim 0,00% 7,69% 0,00% 7,69% 

    Não         

    A empresa atualiza o relatório de registro de 
riscos (anteriormente elaborado) no processo de 
análise qualitativa dos riscos, atualizando: lista de 
riscos, causas dos riscos, as áreas do projeto que 
necessitam de atenção especial, lista de 
observação de riscos de baixa prioridade, lista de 
riscos para análise e resposta adicional, ou análise 
de tendência dos resultados? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

              

3.2 2410 
A empresa avalia periodicamente o processo de 
análise qualitativa dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    A empresa define indicadores para medir o 
processo de análise qualitativa dos riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados a serem utilizados para o cálculo dos 
indicadores são coletados durante a execução do 
processo de análise qualitativa de riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados coletados são processados e analisados 
de acordo com os limites definidos para cada 
indicador? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         
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3.3 2800 
A empresa controla e monitora o processo de 
análise qualitativa dos riscos do projeto? 

0% 50% 0% 25% 

    É definido um responsável por coletar e 
armazenar as informações necessárias para 
alimentar o cálculo dos indicadores de 
desempenho do processo de análise qualitativa 
dos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

    O GP verifica se os dados necessários estão 
realmente sendo coletados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

    O relatório de análise qualitativa dos riscos 
detalhando as abordagens identificadas, as saídas 
e recomendações são revisados e aprovados antes 
de ser feita a atualização do registro dos riscos do 
projeto? 

        

    Sim 0% 25% 0% 25% 

    Não         

    O registro dos riscos do projeto é atualizado com 
o relatório de análise qualitativa dos riscos? 

        

    Sim 0% 25% 0% 0% 

    Não         

              

3.4 2800 
A empresa busca melhorar o processo de 
qualitativa dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 0% 

  

  

Os indicadores para medir o processo de análise 
qualitativa de riscos são revistos a cada novo 
projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

  

  

Os indicadores calculados são comparados com os 
de outros projetos para verificar a evolução do 
processo? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não       0 
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As conclusões da análise dos indicadores de 
desempenho do processo de análise qualitativa de 
riscos e sua comparação com outros projetos são 
atualizados nas lições aprendidas do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

  

  

É feito um plano de ação para melhorar o 
processo para os próximos projetos a serem 
executados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 

    Não         

4   ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS         

4.1 1190 
A empresa normatiza e documenta o processo de 
análise quantitativa dos riscos do projeto? 

47% 0% 20% 43% 

    

A empresa efetua os registros dos riscos seguindo 
a análise qualitativa efetuada anteriormente para 
apoiar a análise quantitativa que agora vamos 
focar? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 

    Não         

    ENTRADAS         

    

A empresa  só inicia o processo de análise 
quantitativa dos riscos de posse do registro dos 
riscos identificados? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    

A empresa  só inicia o processo de análise 
quantitativa dos riscos de posse do registro das 
respostas potenciais aos dos riscos identificados ? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Os controles (desenvolvimento e controle do 
cronograma) existentes no plano do 
gerenciamento do cronograma ajudam a 
determinar a aplicação para análise quantitativa 
do cronograma. 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         
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A empresa so inicia a análise quantitativa de riscos 
de posse do plano de gerenciamento dos custos ? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Nao         

    

A empresa possui informações de projetos 
semelhantes já concluídos, que são ativos de 
processos organizacionais, e podem influenciar o 
processo de realizar a análise quantitativa de 
riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

A empresa possui estudos de projetos 
semelhantes feitos por especialistas em riscos, 
que são ativos de processos organizacionais, e 
podem influenciar o processo de realizar a análise 
quantitativa de riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

A empresa possui bancos de dados de riscos 
disponibilizados pelo setor ou pelas fontes 
proprietárias, que são ativos de processos 
organizacionais, e podem influenciar o processo 
de realizar a análise quantitativa de riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    FERRAMENTAS E TÉCNICAS         

    

São utilizadas como técnicas de análise 
quantitativa a realização de entrevistas com 
especialistas ou profissionais com experiência, 
para quantificar a probabilidade e o impacto dos 
riscos nos objetivos do projeto? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 

    Não         

    

São usadas distribuições discretas para 
representar eventos incertos, como o resultado de 
um teste ou um cenário possível em uma ávore de 
decisão?  

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         
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É usada a análise de sensibilidade no Projeto 
(ajuda a determinar quais riscos tem mais impacto 
potencial no projeto) ? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    
É usada a análise do valor monetário esperado 
(VME)? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Existe simulação do projeto utilizando modelo que 
converte as incertezas especificadas de maneira 
detalhada no seu possível impacto nos objetivos 
do projeto(como a Técnica de Monte Carlo)? 

0       

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
No resultado da simulação de riscos de 
custos(Monte Carlo)  são desenvolvidos 
curvas(gráficos) para analisar? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
No resultado da simulação de riscos do 
cronograma(Monte Carlo)  são desenvolvidos 
curvas(gráficos) para analisar? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

É utilizada opinião de especialistas com 
experiência relevante e recente, para identificar 
os impactos potenciais no custo, avaliar a 
probabilidade e identificar as ferramentas mais 
adequadas considerando os recursos e a cultura 
da organização? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    

É utilizada opinião de especialistas com 
experiência relevante e recente, para identificar 
os impactos potenciais no cronograma, avaliar a 
probabilidade e identificar as ferramentas mais 
adequadas considerando os recursos e a cultura 
da organização? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 
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    Não         

    
Estes especialistas foram capazes de analisar as 
ferramentas  sugerindo se elas poderiam ou não 
serem usadas para o caso específico? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    SAÍDAS         

    
O Registro dos riscos é atualizado para incluir um 
relatório quantitativo dos riscos detalhando as 
abordagens relativas? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    
São feitas estimativas dos resultados potenciais 
dos custos, listando os possíveis custos com os 
níveis de confiança associados? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    
São feitas estimativas dos resultados potenciais do 
cronograma, listando as possíveis datas de 
término com os níveis de confiança associados? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Estas estimativas dos resultados potenciais 
expressos como uma distribuição cumulativa, são 
usados com as tolerâncias a riscos das partes 
interessadas para permitir a quantificação das 
reservas para contigências? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
Nas reservas de contingências, é previsto o risco 
de exceder os objetivos definidos do projeto em 
um nível aceitável para a organização? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
Usando os resultados da análise quantitativa de 
riscos é estimada a probabilidade de atingir os 
objetivos de custo? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
Usando os resultados da análise quantitativa de 
riscos é estimada a probabilidade de atingir os 
objetivos de tempo? 
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    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

    
A lista priorizada de riscos inclui aqueles que 
representam a maior ameaça ou a maior 
oportunidade para o projeto? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 3,33% 3,33% 

    Não         

    
A lista priorizada de riscos engloba aqueles que 
podem ter o maior efeito na contingência dos 
custos? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 3,33% 0,00% 

    Não         

    
A lista priorizada de riscos engloba os mais 
prováveis de influênciar o caminho crítico? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 

    Não         

    
A análise quantitativa de riscos é repetida, 
obtendo assim uma tendência de resultados? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Durante a realização da análise quantitativa de 
riscos, são obtidas novas visões sobre o projeto, 
por meio de informações organizacionais 
históricas sobre: cronograma do projeto,  custo, 
qualidade, desempenho do projeto? 

        

    Sim 3,33% 0,00% 0,00% 3,33% 

    Não         

              

4,2 1880 
A empresa avalia periodicamente o processo de 
análise quantitativa dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    A empresa define indicadores para medir o 
processo de análise quantitativa dos riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados a serem utilizados para o cálculo dos 
indicadores são coletados durante a execução do 
processo de análise quantitativa de riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados coletados são processados e analisados 
de acordo com os limites definidos para cada 
indicador? 
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    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

              

4,3 2420 
A empresa controla e monitora o processo de 
análise quantitativa dos riscos do projeto? 

0% 0% 25% 100% 

    É definido um responsável por coletar e 
armazenar as informações necessárias para 
alimentar o cálculo dos indicadores de 
desempenho do processo análise quantitativa dos 
riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    O GP verifica se os dados necessários estão 
realmente sendo coletados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    O relatório quantitativo dos riscos detalhando as 
abordagens quantitativas, as saídas e 
recomendações são revisados e aprovados antes 
de ser feita a atualização do registro dos riscos do 
projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    O registro dos riscos do projeto é atualizado com 
o relatório quantitativo dos riscos? 

        

    Sim 0% 0% 25% 25% 

    Não         

              

4.4 2810 
A empresa busca melhoria do processo de análise 
quantitativa dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    Os indicadores para medir o processo de análise 
quantitativa de riscos são revistos a cada novo 
projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    Os indicadores calculados são comparados com os 
de outros projetos para verificar a evolução do 
processo? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         
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    As conclusões da análise dos indicadores de 
desempenho do processo de análise quantitativa 
de riscos e sua comparação com outros projetos 
são atualizados nas lições aprendidas do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    É feito um plano de ação para melhorar o 
processo para os próximos projetos a serem 
executados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

5   PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS         

5.1 1200 

A empresa normatiza e documenta o processo de 
planejamento de respostas aos riscos do projeto? 

40% 88% 32% 92% 

    

No planejamento de respostas aos riscos foi 
definida a identificação e a designação de uma 
pessoa, responsável por cada resposta ao risco 
acordada e financiada? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    

O processo de planejamento de respostas aborda 
os riscos pela prioridade, inserindo recursos e 
atividades no orçamento, cronograma recursos, 
atividades no plano de gerenciamento? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    
As respostas planejadas são adequadas a 
relevância do risco?  

        

    Sim 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         

    
As respostas planejadas foram acordadas por 
todas as áreas envolvidas?  

        

    Sim 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    ENTRADAS         

    
O Planejamento de Resposta aos riscos só é 
iniciado de posse do Registro de Riscos elaborado 
na fase de Identificação dos Riscos? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 
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    Não         

    

O Planejamento de Resposta aos riscos só é 
iniciado de posse do Plano de Gerenciamento de 
Riscos ( que deve contemplar: papéis e 
responsabilidades, definições de análise de riscos, 
intervalos de tempo para revisões, limites para os 
riscos baixos, moderados e altos)? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    FERRAMENTAS E TÉCNICAS         

    

São utilizadas para o plano de respostas aos riscos 
ferramentos estratégicas para riscos negativos ou 
ameaças, como: eliminar, Transferir, mitigar ou 
aceitar?  

        

    Sim 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         

    

Como estratégia de resposta de contingência, são  
elaborados planos de contingências que são 
acionados quando determinados eventos 
previamente definidos e monitorados acontecem? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    

Existe um grupo ou pessoa, com formação 
especializada, conhecimentos, habilidade, 
experiência ou treinamento para definir respostas 
para os riscos? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    SAÍDAS         

    
No processo de planejar as respostas aos riscos, as 
respostas apropriadas são escolhidas, acordadas e 
incluídas no registro de riscos? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         

    
O registros dos riscos é gravado em um nível de 
detalhamento que corresponda à classificação de 
prioridades às respostas planejadas ? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         
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O plano de respostas aos riscos contempla Riscos 
identificados? 

        

    Sim 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         

    
Faz parte dos componentes do registro dos riscos 
os  Proprietários dos riscos e as responsabilidades 
atribuídas? 

        

    Sim 0,00%   0,00% 4,00% 

    Não         

    
O plano de respostas aos riscos contempla as  
estratégias de respostas acordadas? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         

    
O plano de respostas aos riscos contempla as 
ações específicas para implementar a estratégia 
de resposta escolhida para cada risco? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    
O plano de respostas aos riscos contempla sinais 
de alerta da ocorrência dos riscos (gatilhos e 
sintomas da ocorrência de riscos)? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    

O plano de respostas aos riscos contempla  o 
Orçamento e atividades do cronograma 
requeridas para implementar as respostas 
requeridas? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    
O plano de respostas aos riscos contempla  planos 
de contingência e gatilhos que indiquem a sua 
execução? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    
O plano de respostas aos riscos contempla os 
planos alternativos para serem usados quando a 
principal resposta a um risco foi inadequada? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         
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O plano de respostas aos riscos contempla riscos 
residuais que se espera que permaneçam depois 
que as respostas planejadas tiverem sido 
adotadas? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    
O plano de respostas aos riscos contempla riscos 
secundários que surgem como resultado direto da 
implementação de uma resposta a risco? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 

    Não         

    

As reservas para contingências que são calculadas 
com base na análise quantitativa de riscos do 
projeto e os limites de riscos da organização 
constam no plano de respostas aos riscos e são 
inseridas nos registro dos riscos ? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não       0 

    
Os riscos considerados de baixa prioridade são 
incluídos em uma "lista de observação" para 
monitoramento periódico?  

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não       0 

    

Após a elaboração do plano de resposta aos risco, 
a empresa trata estes riscos (em decorrência do 
resultado da mitigação ou transferência das 
ameaças, ou do melhoramento ou 
compartilhamento de algumas oportunidades)  
através de contratos de seguros, serviços e outros 
itens? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         

    
Os demais planos do projeto (custos, cronograma, 
aquisições, RH, etc) são atualizados após a 
elaboração do plano de respostas aos riscos? 

        

    Sim 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

    Não         
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5.2 1890 

A empresa avalia periodicamente o processo de 
planejamento de respostas aos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    A empresa define indicadores para medir o 
processo de planejamento de respostas aos riscos 
do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados a serem utilizados para o cálculo dos 
indicadores são coletados durante a execução do 
processo de planejamento das respostas aos 
riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados coletados são processados e analisados 
de acordo com os limites definidos para cada 
indicador? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

              

5.3 2430 

A empresa controla e monitora o processo de 
planejamento de respostas aos riscos do projeto? 

14% 71% 29% 84% 

 

  É definido um responsável por coletar e 
armazenar as informações necessárias para 
alimentar o cálculo dos indicadores de 
desempenho do processo de planejamento de 
respostas aos riscos do projeto? 

        

 

  Sim 0% 0% 0% 14% 

 

  Não         

    O GP verifica se os dados necessários estão 
realmente sendo coletados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 14% 

    Não         

    As respostas aos riscos escolhidas e acordadas são 
revisadas e incluídas no registro de riscos do 
projeto? 

        

    Sim 0% 14% 0% 14% 

    Não         
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    Para as respostas aos riscos em que ficou decidido 
transferi-los para terceiros devem ser criados 
aditivos contratuais ou mudados os tipos de 
contratos já existentes. Essas decisões são 
passadas como entrada para o processo de 
planejamento das aquisições? 

        

    Sim 14% 14% 0% 14% 

    Não         

    Os planos de gerenciamento do cronograma, 
custos, qualidade, recursos humanos e a EAP são 
atualizados de acordo com as respostas definidas 
aos riscos inerentes a cada plano? 

        

    Sim 0% 14% 14% 14% 

    Não         

    As linhas de base do cronograma e desempenho 
dos custos são atualizadas com as novas 
informações advindas do processo de 
planejamento de respostas aos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 14% 14% 14% 

    Não         

    Os outros documentos do projeto como o registro 
das premissas e documentação técnica do projeto 
são atualizados com as novas informações 
advindas do processo de planejamento de 
respostas aos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 14% 0% 0% 

    Não       0 

              

5.4 2820 

A empresa busca melhoria contínua do processo 
de planejamento de respostas aos riscos do 
projeto? 

0% 0% 0% 75% 

    Os indicadores para medir o processo de 
planejamento de respostas aos riscos são revistos 
a cada novo projeto? 

        

 

  Sim 0% 0% 0% 25% 

 

  Não         

    Os indicadores calculados são comparados com os 
de outros projetos para verificar a evolução do 
processo? 

        

    Sim 0% 0% 0% 0% 
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    Não         

    As conclusões da análise dos indicadores de 
desempenho do processo de planejamento de 
respostas aos riscos e sua comparação com outros 
projetos são atualizados nas lições aprendidas do 
projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    É feito um plano de ação para melhorar o 
processo para os próximos projetos a serem 
executados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

6   MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS         

6.1 1370 

A empresa normatiza e documenta o processo de 
monitoramento e controle dos riscos do projeto? 

8% 77% 11% 47% 

    ENTRADAS         

    
O monitoramento e controle utilizam o registro de 
riscos definido no processo de identificação dos 
riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% 

    Não         

    

O plano de gerenciamento do projeto contém o 
plano de gerenciamento de riscos (onde inclui 
tolerância a riscos, protocolos e a atribuição de 
pessoas, tempo e outros recursos para o 
gerenciamento dos riscos)? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
São fornecidas informações do desempenho do 
trabalho relativo ao andamento das entregas? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
São fornecidas informações do desempenho do 
trabalho relativo ao  progresso do cronograma? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% 

    Não         

    
São fornecidas informações do desempenho do 
trabalho relativo aos custos incorridos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% 

    Não         
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Os relatórios de desempenho contém as 
informações de medições do desempenho e as 
suas análises, que servirão de entrada para o 
monitoramento e controle dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    FERRAMENTAS E TÉCNICAS         

    
São identificados novos riscos na reavaliação dos 
riscos atuais? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% 

    Não         

    
As reavalições dos  riscos do projeto são 
programadas com regularidade? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
A quantidade e os detalhes de repetição das 
reavalições estão apropriados ao andamento do 
projeto em relação a seus objetivos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
O formato da auditoria e seus objetivos são 
definidos claramente antes da execução da 
auditoria de riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
As auditorias de riscos examinam e documentam 
a eficácia das respostas para lidar com os riscos 
identificados? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
As auditorias de riscos examinam e documentam 
a causa-raiz dos riscos identificados? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
As auditorias de riscos examinam e documentam 
a eficácia do processo de gerenciamento dos 
riscos identificados? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         
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O gerente de projetos se responsabiliza por 
garantir que sejam realizadas auditorias com uma 
frequência adequada(como definido no 
gerenciamento dos riscos do projeto)? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    São realizadas reuniões de auditorias de riscos?         

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
São usadas análises de variação e tendências para 
monitorar o desempenho geral do projeto? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
O desvio em relação a linha de base no plano 
indica impacto potencial das ameaças? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Existem medidas quantificáveis e objetivas do 
desempenho técnico, para comparar os resultados 
reais com as metas, prever o grau de sucesso para 
atingir o escopo do projeto e mostrar o grau de 
risco técnico do projeto? 

        

    Sim 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Durante a execução do projeto podem ocorrer 
riscos com impactos positivos ou negativos nas 
reservas para contingência de orçamento, é 
efetuada análise das reservas, para verificação se 
as reservas restantes são adequadas na 
continuidade do projeto? 

        

    Sim 2,78% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Durante a execução do projeto podem ocorrer 
riscos com impactos positivos ou negativos nas 
reservas para contingência do cronograma, é 
efetuada análise das reservas, para verificação se 
as reservas restantes são adequadas na 
continuidade do projeto? 

        

    Sim 2,78% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         
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O gerenciamento de riscos é um item da agenda 
nas reuniões periódicas de andamento do 
projeto? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    

Sendo gerenciamento de risco um item da agenda 
nas reuniões periódicas, o tempo necessário na 
reunião é suficiente para tratar os riscos 
identificados, sua prioridade e sua dificuldade de 
resposta?  

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    SAÍDAS         

    
No registro de riscos são atualizados os resultados 
de reavaliações de riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,56% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
No registro de riscos são atualizados os resultados 
de auditorias de riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    

Os resultados de reavaliações incluem no registro 
de riscos: Identificação de novos eventos de 
riscos, atualizações de probabilidade, impacto, 
prioridade, planos de respostas, propriedades, o 
encerramento dos riscos que não são mais 
aplicáveis e a liberação das reservas associadas? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
No registro de riscos são atualizados resultados 
reais dos riscos do projeto e das respostas aos 
riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
Nos ativos de processos organizacionais são 
atualizados os modelos do plano de 
gerenciamento dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         
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Nos ativos de processos organizacionais é 
atualizada as matriz de probabilidade e impacto? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
Nos ativos de processos organizacionais é 
atualizado o registro dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
Nos ativos de processos organizacionais é 
atualizada a estrutura analítica dos riscos? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    
Nos ativos de processos organizacionais são 
atualizadas as lições aprendidas das atividades de 
gerenciamento dos riscos do projeto? 

        

    Sim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

As solicitações de mudanças geradas no processo 
de monitoração e controle de riscos são sempre 
preparadas e encaminhadas para o processo 
Realizar o controle integrado de mudanças? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    
Nas solicitações de mudanças, as ações corretivas 
recomendadas incluem planos de contingência ou 
Contorno? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

São utilizados planos de contingência e/ou planos 
de contorno para lidar com riscos emergentes 
anteriormente não identificados ou que foram 
aceitos passivamente? 

        

    Sim 0,00% 2,56% 0,00% 0,00% 

    Não         

    

Se as solicitações de mudanças aprovadas 
afetarem os processos de gerenciamento dos 
riscos, os documentos correspondentes do plano 
de gerenciamento do projeto são revisados e 
republicados para refletir as mudanças 
aprovadas? 
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    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 2,78% 

    Não         

    

Os documentos do projeto que são atualizados 
como resultado do processo de monitorar e 
controlar os riscos são os mesmos do processo de 
planejar as respostas aos riscos? 

        

    Sim 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 

    Não         

              

6.2 2060 

A empresa avalia periodicamente o processo de 
monitoramento e controle dos riscos do projeto? 

0% 0% 0% 100% 

  

  A empresa define indicadores para medir o 
processo de monitoramento e controle dos riscos 
do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados a serem utilizados para o cálculo dos 
indicadores são coletados durante a execução do 
processo de monitoramento e controle dos 
riscos? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

    Os dados coletados são processados e analisados 
de acordo com os limites definidos para cada 
indicador? 

        

    Sim 0% 0% 0% 33% 

    Não         

              

6.3 2600 

A empresa controla e monitora o processo de 
monitoramento e controle dos riscos do projeto? 

0% 50% 0% 100% 

    É definido um responsável por coletar e 
armazenar as informações necessárias para 
alimentar o cálculo dos indicadores de 
desempenho do processo de monitoramento e 
controle dos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    O GP verifica se os dados necessários estão 
realmente sendo coletados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 



131 

 

    Não         

    Os planos de gerenciamento do projeto são 
atualizados de acordo com os resultados da 
execução do processo de monitoramento e 
controle dos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 25% 0% 25% 

    Não         

    Os outros documentos do projeto como o registro 
das premissas e documentação técnica do projeto 
são atualizados com as novas informações 
advindas do processo de monitoramento e 
controle dos riscos do projeto? 

        

    Sim 0% 25% 0% 25% 

    Não         

              

6.4 2990 

A empresa busca melhoria contínua o processo 
de monitoramento e controle dos riscos do 
projeto? 

0% 0% 0% 100% 

    Os indicadores para medir o processo de 
monitoramento e controle dos riscos são revistos 
a cada novo projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    Os indicadores calculados são comparados com os 
de outros projetos para verificar a evolução do 
processo? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    As conclusões da análise dos indicadores de 
desempenho do processo de monitoramento e 
controle dos riscos e sua comparação com outros 
projetos são atualizados nas lições aprendidas do 
projeto? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         

    É feito um plano de ação para melhorar o 
processo para os próximos projetos a serem 
executados? 

        

    Sim 0% 0% 0% 25% 

    Não         
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APÊNDICE 2 

ARTIGO PESSOAL 

 

ROGERIO KOITI NAKAMURA rogerkn@gmail.com 

 

 

O risco, como foi definido e elaborado no capítulo 2 deste trabalho, mostra 

que pode ser algo bom para as empresas, quando pode abrir uma ou várias 

oportunidades, e ruim, quando ameaçar os objetivos dos seus projetos. O maior 

problema dos riscos é o fato da ocorrência de seus efeitos ou mesmo a falta de 

conhecimento daquelas oportunidades. Isso porque, geralmente não se sabe o grau 

de impacto que o risco, ou riscos, irá ou irão desenvolver no projeto. 

Por isso é foi apresentada a importância do uso de um método para o 

gerenciamento do risco, não apenas o controle em seus efeitos, e nem mesmo 

aquela ação de separar 5% a 10% de contingência, mas principalmente atuando 

desde o seu início, identificando os possíveis riscos e analisando suas causas e 

efeitos, antes da probabilidade da sua ocorrência. Ao planejar, identificar, qualificar, 

quantificar, planejar as respostas e monitorar os riscos de modo a fornecer 

informações mais precisas, cada risco pode ser tratado de forma mais pro eficiente.  

É muito importante também aplicar ferramentas auxiliares como a “Simulação 

Monte Carlo”, e uma opção mais barata e simples como a “Árvore de Decisão”. Ou 

seja, há como conviver com as causas e os efeitos dos riscos identificados de uma 

maneira simples ou mesmo sofisticada. 

A literatura sobre gerenciamento de riscos nos propõe estratégias para lidar 

com os riscos, como evitá-los, transferi-los ou mitigá-los para aqueles que podem 

ameaçar o projeto. Índice também que deve provocar o risco para que ele ocorra, ou 

compartilhá-lo, melhorá-lo ou até mesmo ignorá-lo, para aqueles que se apresentam 

como oportunidades para um projeto. 

Na empresa estudada, citada como Empresa D do setor automotivo, a 

estratégia utilizada é um pouco mais simplista, usando uma estratégia de SxOxD, ou 

seja, multiplica-se a Severidade do risco pela sua Ocorrência e pela sua Detecção, a 
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partir de notas de 1 a 10 determinadas a cada risco. Um SxOxD maior que 40 é 

passível de uma ação e acima de 100, ou apenas por se ter uma nota de Severidade 

alta como 9 ou 10, deve-se tomar uma ação imediata. É evidente que um risco com 

severidade alta é perigoso, mas uma ocorrência baixa é tudo o que se procura, pois 

se ele nunca ocorreu ou ocorreu muito pouco, sua nota será baixa, 

independentemente de sua Detecção (de ocorrência). A partir dessa análise se 

verifica quais riscos terão quais prioridades. 

Mas a pergunta que impera é qual modelo ou estratégia usar e se a empresa 

está culturalmente preparada para eles. A literatura sobre maturidade em 

gerenciamento de projetos explica que os projetos podem alcançar um alto nível de 

complexidade e neste caso, necessitam de uma estruturação consistente para que 

seja efetivo. Conhecendo vários modelos, surgiu a importância de se unir o OPM3 

com um questionário adaptado para ser adotado nas pesquisas nas empresas, alvo 

durante o processo de preparação do mapeamento da maturidade. 

As empresas devem ser avaliadas e na sequência planejar e implementar 

melhorias. Retroalimentar, como o ciclo PDCA sugere, nada mais é do que repetir o 

processo todo para que a empresa possa ter seu nível de maturidade 

periodicamente e que seu desempenho seja continuamente melhorado. 

Os riscos, mesmo determinados, são incertos e seus efeitos podem ser 

devastadores, por isso, é importante identificar a todos, quantificar e priorizar quais 

terão impacto maior e mais forte, e também verificar a maturidade da empresa em 

lidar com os riscos retroalimentando o conhecimento gerado para poder fortalecer a 

maturidade das empresas no seu gerenciamento de riscos de seus projetos. 


