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Resumo 

Dentro do gerenciamento de Projetos, podemos observar a área de conhecimento relacionada 

ao gerenciamento de riscos. 

O Objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia na qual é possível criar sinergia 

através da abordagem do gerenciamento de riscos com a utilização de ferramentas de 

qualidade. 

Como objetivo especifico será apresentada a metodologia para implementar ferramentas de 

qualidade no gerenciamento de riscos em projetos e modelo estruturado de gerenciamento de 

riscos em fases com interface entre o ciclo DMAIC e ferramenta de gestão de riscos V.6.2 

validando a aplicabilidade e viabilidade operacional dentro do gerenciamento de Projetos. 

 

Palavras Chave::Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Riscos, Ferramentas de 

Qualidade. 

 

 



 

 

Abstract 

Within the project management there are different areas of knowledge and among them there 

is risk management.  

The aim of this paper is to propose a methodology for managing risk with the use of quality 

tools creating synergy between risk management and quality management.  

The Specific objective is to present a methodology of using quality tools in order to manage 

risks in projects and propose a structured model of risk management divided in steps with 

interface among risk management, quality tools through DMAIC cycle and the risk 

management tool V6.2. validating the applicability and operational viability into the project 

management. 

Key words: Project management, Risk Management                    
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1. INTRODUÇÃO 

Na vida cotidiana convive-se sempre com mudanças, é possível afirmar isso pensando 

em nossa trajetória de vida, nossas metas, nosso objetivos, conforme crescemos nossas metas 

e objetivos vão evoluindo conosco. 

Dentro do mundo empresarial não é diferente, o mercado vai evoluindo e mudando, 

com isso as empresas precisam se adaptar e traçar novas metas e novos objetivos conforme a 

demanda do mercado, assim como ter um planejamento para atingir esses objetivos. 

Com o intuito de alcançar estes objetivos, o estudo e a definição dos projetos, bem 

como ferramentas e métodos para gerenciá-los são necessários para garantir de forma 

satisfatória o alcance dos mesmos.  

Com essa importância de projetos as empresas têm criados departamentos específicos 

para cuidar desse assunto, normalmente usando boas praticas de projeto. Nessas boas praticas 

é possível citar o PMBOK, Project Management BodyofKnowledge, como um dos principais 

guias nas boas praticas. 

Dentre as nove áreas de conhecimento, o processo de gerenciamento dos riscos do 

projeto é contemplado e para que este processo ocorra de forma adequada e satisfatória, várias 

metodologias de gerência de risco são identificadas, dentre elas a utilização de ferramentas de 

qualidade para o tratamento de riscos. 

            Nesse contexto o objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia na qual é 

possível criar sinergia através da abordagem do gerenciamento de riscos com a utilização de 

ferramentas de qualidade. 

            Como objetivo especifico será apresentada a metodologia para implementar 

ferramentas de qualidade no gerenciamento de riscos em projetos e modelo estruturado de 

gerenciamento de riscos em fases com interface entre o ciclo DMAIC e ferramenta de gestão 

de riscos V.6.2 validando a aplicabilidade e viabilidade operacional dentro do gerenciamento 

de Projetos 
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2.DESENVOLVIMENTO 

Neste capitulo foram abordadas noções de gerenciamento de projetos para poder 

compreender de uma forma mais macro em qual contexto o trabalho se encaixa. Também 

foram abordados temas como planejamento estratégico, conceitos de projeto e áreas de 

conhecimento dentro de projetos.  

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 De acordo com o PMBOK (2008) o gerenciamento de projeto pode ser definido como 

a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto 

para atender os objetivos do mesmo. 

 Segundo NCB (2011) a gestão de projetos tem crescido muito e tem sido muito 

procurada nos últimos trinta anos devido ao grande aumento no número de projetos, o que 

demanda uma necessidade de técnicas de gestão e acompanhamento desses projetos. 

 Para compreender a importância dos projetos é necessário entender um pouco de onde 

surgem os projetos, que seria na fase de planejamento estratégico das empresas. 

2.1.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Planejamento estratégico pode ser definido como o processo necessário para atingir os 

objetivos da empresa e construir o futuro da mesma através de comportamentos proativo 

(VALLE ET AL. 2007). 

 Complementando essa ideia OLIVEIRA (2007) defini planejamento estratégico como 

o processo que estabelece a direção que a empresa seguirá, atuando sempre de forma 

inovadora e diferenciada. 

Na figura 1 abaixo é possível ver o fluxo do planejamento estratégico e suas principais 

etapas, desde a concepção até a implantação do mesmo. Normalmente o planejamento 

estratégico é elaborado e definido pela alta direção da empresa e mais pra frente passado a 

todos da companhia. A seguir estão descritas cada uma das etapas apresentadas na figura 

abaixo. 
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Figura 1 – Fluxo de planejamento estratégico  

Fonte: Amaral (2011) 

 

- Definição / revisão da identidade, visão / missão: Nesta etapa, analisa-se e define-se aonde 

chegar e como chegar.  

- Análise interna e externa: Por meio de ferramentas específicas (análise swot, por exemplo), 

é analisado tanto o interior da empresa quanto sua posição em relação ao mercado no qual ela 

se encontra. 

- Definição de metas e objetivos: aqui é definido o que fazer, para a empresa alcançar seus 

objetivos, de acordo com a visão e missão da empresa.  

- Formulação das estratégias e políticas: Aqui é definido como serão alcançados os objetivos e 

metas propostos.   

- Desdobramento de projetos e operações: As etapas anteriores são divididas em projetos e 

operações, para poderem ser executadas e controladas.  
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- Execução, controle e retroalimentação: Nessa etapa são postas em prática todas as definições 

anteriores, sempre verificando os resultados, monitorando e controlando cada etapa e agindo 

no que não estava conforme o planejado.  

Ao final da elaboração do Planejamento Estratégico, surge o desdobramento em 

operações e projetos. Porém, antes de iniciar o projeto, de acordo com VALLE et al. (2007) é 

necessário sempre planejar, independente do tamanho da empresa.   

Após a definição clara do Planejamento Estratégico, pode-se então começar a definir 

os projetos de maior importância para alcançar os objetivos da empresa.   

2.1.2. CONCEITO DE PROJETO 

PMBOK (2008) def n  pr je   c m  “ m e f rç   emp rár   empreend d  p r  cr  r 

 m pr d      erv ç     re     d  exc    v  ” O   ej     d  pr je   é ún c  e  em 

necessariamente um fim, caso contrario ele se torna um processo continuo, o que caracteriza 

uma produção.  

Todo projeto apresenta o mesmo ciclo de vida. A figura 02 apresenta o ciclo de vida de 

um projeto indicando em cada linha o início e o término de cada uma de suas fases, 

relacionando graficamente o esforço e o tempo nele investido.  

 

Figura 2- O ciclo de vida do projeto subdividido em fases características 

Fonte:Vargas(2003) 
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Segundo VARGAS (2003, p. 39), o projeto apresenta cinco fases conforme 

apresentado acima. Na fase de definição as necessidades são transformadas em projetos; na 

fase de planejamento são definidas as estratégias de abordagem do projeto; na fase de 

execução o planejado é materializado; a fase do controle acontece e tem foco no comparativo 

do que foi previsto pelo realizado. A última fase, a de finalização tem por objetivo o 

fechamento do projeto, na qual são documentados os aprendizados do projeto para uso futuro.  

Diante da rapidez com que as coisas acontecem nos dias atuais, onde mudanças são 

comuns e a necessidade de novos produtos e serviços cresce todo dia, o surgimento de 

projetos é iminente e crescente, o que demanda técnicas e metodologias para gerenciá-los.   

Neste anseio aparecem diferenças na forma que cada organização trata seus projetos e 

isto varia de acordo com a disponibilidade de recursos que a empresa dispõe para este 

gerenc  men    O G    PMBOK (2008  p 13) re  me   e “em  rg n z çõe  de 

gerenciamento de projetos maduras, o gerenciamento de projetos existe em um contexto mais 

 mp   reg d  pe   gerenc  men   de pr gr m   e gerenc  men   de p r fó    ”   

 

2.1.3. AREAS DO CONHECIMENTO 

Para o gerenciamento de projetos, com a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender ao propósito para o qual ele 

está sendo executado, o PMBOK (2008) propõe nove áreas de conhecimento: escopo, tempo, 

custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco, aquisições e integração 

(responsável pela consistência entre as áreas), o que pode ser visualizado na figura 3.   
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Figura 3:Áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos 

Fonte: Xavier(2009,pag 7) 

 

 Dentro das áreas de conhecimento pode-se destacar a área de gerenciamento de riscos, 

que é a área em qual está baseada o trabalho. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O PMBOK (2008, p. 273) define que: 

o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos  

de um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade 

e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos do projeto.   

 

Para garantir o sucesso do gerenciamento de risco, e crucial que os processos de 

levantamento e planejamento dos riscos seja bem conduzido. Em sua literatura VERZUH 

(2000  p  109) expõe   e “  gerenc  men   de r  c  é  m me   pe           ncer ez  é 

sistematicamente gerenciada para aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos do 

pr je   ” 

As atividades relacionadas com o gerenciamento de riscos envolvem uma série de 

processos representados pelo PMBOK: 
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2.2.1. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Segundo o PMBOK (2008) os processos de gerenciamento de riscos podem ser 

divididos em 6 principais processos, sendo eles: Planejamento do gerenciamento de riscos, 

Identificação de riscos, Análise qualitativa de riscos, Análise quantitativa de riscos, 

Planejamento de respostas ao risco e monitoramento e controle dos riscos. A figura 04 a 

seguir demonstra em mais detalhes cada um desses processos. 
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Figura 4 – Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

Fonte: (PMBOK,2008) 

 

Cada um desses processos será explicado a seguir. 

 

2.2.1.1. PLANEJAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

Esta atividade tem a finalidade de definir a estratégia do gerenciamento de risco, dos 

recursos necessários para a realização do processo e por fim, da efetivação das ações 

consideradas necessárias no plano de gerência de risco. 

Segundo PMBOK (2008) o planejamento de riscos é a forma como planejar e executar 

as atividades ligadas ao gerenciamento de riscos de um projeto. 

 Complementando essa ideia SALLES Jr. et al. (2006) descreve que o planejamento de 

riscos é uma discussão de como os riscos serão tratados ao longo do projeto. 

 

2.2.2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 Após o planejamento, a identificação dos riscos é a próxima atividade do 

gerenciamento de riscos. Objetiva um levantamento preliminar de todas as possibilidades de 

riscos existentes no projeto. O aspecto mais importante da atividade de identificação de riscos 

é compor uma documentação formalizando os dados coletados.  

 Segundo ALENCAR (2006) a identificação dos riscos tem por objetivo especificar 

todos os riscos que podem afetar o projeto, documentando suas características. Para está 

atividade é importante a participação de pessoas da equipe do projeto, gerente do projeto, 

clientes, especialistas no assunto, todos devem ajudar na identificação dos riscos e deve ser 

feito um acompanhamento dos mesmos durante todo o projeto. 

 

2.2.3. ANALISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

A análise qualitativa de riscos é o processo de avaliar os riscos com a classificação de 

prioridades, podendo ser baixa, média ou alta. Permite qualificar e classificar os riscos em 
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função do seu efeito potencial individual e priorizá-los em função disso, mas muitas vezes 

pode ser muito subjetiva em sua classificação. 

A análise qualitativa de riscos é normalmente uma maneira rápida e econômica de 

estabelecer prioridades para o planejamento de respostas a riscos, e estabelece a base para a 

análise quantitativa de riscos, se esta for necessária. A análise qualitativa de riscos deve ser 

reexaminada durante o ciclo de vida do projeto para acompanhar as mudanças nos riscos do 

projeto. (PMI, 2009) 

SALLES Jr. et al. (2006) se opõem a ideia de utilizar apenas a análise qualitativa para 

o gerenciamento de riscos, eles afirmam que este tipo de análise da apenas uma breve ideia da 

importância dos riscos, a fim de melhorar a decisão na hora de analisar os riscos é preciso de 

alguma forma medir e quantificar esta análise.   

 

2.2.4. PLANEJAMENTO DE RESPOSTA AO RISCO 

 O planejamento de respostas a riscos é o processo que irá fornecer as opções e quais as 

ações serão tomadas para melhorar oportunidades e reduzir ameaças para os objetivos do 

projeto (PMBOK 2008). Os riscos identificados são devidamente endereçados para indivíduos 

ou partes envolvidas com suas responsabilidades definidas. A eficácia do planejamento de 

resposta determinará diretamente se o risco do projeto cresce ou diminui. O plano de resposta 

ao risco deve ser apropriado para a severidade do risco, estimando um custo real, o tempo 

necessário para ser bem-sucedido, dentro de um contexto realístico, acordado por todas as 

partes envolvidas e designado um responsável. Frequentemente é requerida a seleção da 

melhor resposta dentro das várias opções. 

 Segundo o PMBOK (2008) alguns tipos de respostas aos riscos podem ser usados. Para 

os riscos negativos pode-se eliminar, transferir, mitigar ou ainda aceitar o risco. Para os riscos 

positivos pode-se explorar, compartilhar, melhor ou aceitar o risco. 

 

2.2.5. MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 

Durante o decorrer do projeto a preocupação com o risco não diminui, pois os riscos 

encontrados no inicio do projeto devem ser monitorados até sua conclusão. Há outro processo 
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que deve continuar que é a busca por novos riscos: alguns ainda não identificados, novos 

riscos ocasionados por mudanças no projeto e riscos residuais. 

2.2.6. FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Muitas ferramentas de gerenciamento de riscos foram criadas com o objetivo de 

gerenciar e prevenir os riscos de forma eficaz.  

Um exemplo neste universo de opções apresentado é a ferramenta de gerencia de 

riscos V6.2 apresentada por SALLES Jr. et al. (2010), de analise quantitativa, abordando os 5 

macro processos do gerenciamento de riscos em Projetos. 

A ferramenta é composta por doze telas com funções que auxiliam na gestão dos 

riscos: 

- Abertura;   

- Ameaças pré-resposta;   

- Oportunidades pré-resposta;   

- Valor esperado pré-resposta;   

- Resposta ameaças;   

- Resposta oportunidades;   

- Valor esperado planejado;   

- Ameaças desenvolvimento;   

- Oportunidades desenvolvimento;   

- Controle e respostas ameaças;   

- Controle e respostas oportunidades;  

- Fechamento. 

 

2.3. GRUPOS DE PROCESOS 

 

Os grupos de processos do projeto podem ser definidos como os processos dentro do 

gerenciamento de projetos, na figura 3 abaixo é possível observar a interação entre os cinco 

grupos de processos. 
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Figura 5 – PDCA – Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos 

 Fonte: (PMBOK,2008) 

 

A visão geral do gerenciamento dos riscos de projetos apresentados pelo PMBOK 

(2008, p. 273), e quebrado entre os seguintes processos: 

 

• Planejar o gerenciamento de riscos: Definição de como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos de um projeto. 

• Iden  f c r    r  c  : Iden  f c çã  d   r  c    efe     e  mp  c çõe    e p dem  fe  r 

o projeto. 

• Analise dos riscos: Priorização dos riscos e probabilidade de ocorrência e impacto. 

• Respostas aos riscos: Estratégias de reação e riscos. 

• Monitorar e controlar os riscos: Implementação de planos de respostas aos riscos, 

acompanhamento e monitoramento dos riscos residuais e identificação de novos riscos. 

 

2.3.1. GRUPO DE INICIAÇÃO 

Seg nd  PMBOK (2008  p 39) “ ã     pr cessos realizados para definir um novo 

projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para 

 n c  r   pr je        f  e”  

2.3.2. GRUPO DE PLANEJAMENTO 
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O grupo de planejamento engloba os processos ligados a definição de escopo do 

projeto, bem como refina os objetivos do projeto (PMBOK,2008) 

2.3.3. GRUPO DE EXECUÇÃO 

De acordo com o PMBOK o grupo de execução é responsável pelos processos de 

execução dos trabalhos definidos no plano de gerenciamento do projeto, satisfazendo as 

especificações do mesmo. 

2.3.4. GRUPO DE CONTROLE 

Segundo o PMBOK (2008) o grupo de processos de monitoramento e controle é 

re p n áve  “pe    pr ce     nece  ár    p r   c mp nh r  rev   r e reg   r   pr gre    e   

desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no 

p  n  e  n c  r    m d nç   c rre p nden e ”  

2.3.5. GRUPO DE ENCERRAMENTO 

Os processos ligados ao grupo de encerramento são todos ligados a finalização de 

todas as atividades de todos os grupos de processos, para que todo o projeto possa ser 

encerrado formalmente, fase a fase (PMBOK,2008) 

Os grupos de processos têm sua importância para compreender por quais etapas um 

projeto precisa passar e saber em que etapa o projeto se encontra. 

2.4. FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 Devido a necessidade de gerenciamento de projetos por processos, é visto que em 

diversas literaturas são citadas ferramentas para as diversas fases do projeto, estas fases 

seguem um principio ordenado de amadurecimento das características do projeto. 

 Este agrupamento de atividades ocorre de forma que as fases tornam-se interligadas 

entre si, sendo comum entre as literaturas o uso da metodologia PDCA, e diversas outras 

formas baseadas neste principio cíclico de gerenciamento de processos. 

 Segundo MARSHALL (2003) o ciclo PDCA é um método que tem como objetivo a 

manutenção dos processos e a melhoria de cada fase. 

2.4.1. CICLO PDCA 
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O ciclo PDCA(Plan – Do – Check – Act) tem como finalidade ser um  método que visa 

a melhoria continua dos processos, sendo eles trabalhados em fases de forma cíclica. 

 Segundo CAMPOS (1996) consiste de um método de manutenção, cujo objetivo é 

tornar o processo previsível, onde deve ser realizado com base em padrões constantemente 

revisados e atualizados com base nos desvios ocorridos. Com base nestas revisões os 

processos são melhorados pois novos padrões são criados e melhorados, tornando assim o 

novo padrão uma base para posterior melhoria. 

 

Figura 6 – PDCA – Método de Controle de Processos  

Fonte: Campos(,1996, p.266) 

 

Conforme figura acima, o ciclo é delimitado em 4 fases, que ocorrem de forma 

continua, e em caso de conformidade ou não, podem seguir para próxima fase ou regredir para 

novas definições, sendo elas: 

PLAN (Planejar) –  é a etapa do projeto onde conhecemos o problema a ser 

solucionado, definimos os diretrizes a ser seguidas, caracterizamos o que sabemos a respeito 

do problema, as limitações existentes, recursos e o que deve ser realizado. 

DO (Executar) –é a fase onde se cumpre o plano que foi definido anteriormente. 
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CHECK (Verificar) – esta é a fase onde se verifica o que foi realizado, se as fases 

forma atendidas, se os recursos foram utilizados corretamente, as lições aprendidas, se os 

parâmetros de medição foram completados. 

ACT (Agir) – esta é a fase onde são elaborados planos para agir nos pontos onde 

houveram divergências do plano original, definindo em que passo o processo deve retornar de 

forma cíclica, para uma melhoria continua. 

A partir do conceito do PDCA é possível verificar as praticas de sucesso e garantir 

determinados padrões, conforme FALCONI (2004) que caso o procedimento ou o projeto 

ocorra de forma esperada deve se manter os resultados para atingir determinadas atividades de 

forma padronizada. 

2.4.1.1. CICLO PDCA COMO MÉTODO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

A utilização do ciclo PDCA nos controles de qualidade vem evoluindo com o tempo, 

devido a constante importância e valia que vem sendo dada ao método por parte dos 

representantes das organizações. 

Devido a este constante estudo os métodos vem se aperfeiçoando, tornando-se como 

FALCONI (2004) c      m mé  d  de     çã  de pr b em    c m  p r exemp     “CQ 

S  r ” mé  d    e de membr    c c   em 8 f  e  em  rdem de maturidade do processo, de 

forma que a própria sigla QC, que possui como significado controlquality, tendo um foco no 

controle dos processos. 

A figura abaixo mostra graficamente o ciclo e suas fases: 
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Figura 7 – Etapas QC Story 

Fonte: Ferreira(2011) 

Desta forma, é possível observar que todo o ciclo de desenvolvimento da analise do 

processo é apresentada de forma sequencial, que conforme é mencionado por 

FALCONI (2004) deve ser conduzida por meio de um método para decisão 

gerencial. 

 

2.4.1.2. CICLO PDCA APLICADO A PROJETOS 

 A metodologia PDCA aplica-se de forma explicita nos conceitos definidos no 

PMBOK, quanto as fases do ciclo de vida do projeto, onde é possivel ser visto abaixo: 
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Figura 8 – Ciclo de Vida do Projeto 

Fonte: PMI(2008, p. 41) 

Desta forma o PMBOK define como grandes grupos de atividades de acordo com o seu nivel 

de amadurecimento do processo, de forma a iniciar, planejar, executar, monitorar e encerrar o 

projeto, podendo assim como o PDCA, conforme VALLE (2007)  podendo retornar a cada 

fase caso no caso de ajustes para que assim possa prosseguir para proxima fase do projeto 

 Desta forma as ferramentas a serem utilizadas tambem se agrupam devido a fase do 

projeeto a serem utilizadas, o que define uma serie de procedimentos fase a fase, assim 

criando um metodo as ser utilizado. 

2.4.2. FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE SEGUNDO PMBOK 

 Segundo o PMBOK, as ferramentas da qualidade fazem parte do grupo de processos 

apresentado como realização do controle da qualidade, onde é um processo realizado durante 

o projeto todo, de forma que o processo consiste no registro do desempenho realizado, e assim 

poder prever mudanças no caso da necessidade. 

 A exemplificação gráfica é demostrada na figura abaixo, onde são citadas as 

ferramentas da qualidade: 
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Figura 9 – Realizar a garantia da qualidade, entradas, ferramentas e técnicas  

Fonte: PMBOK(2008) 

Assim, é possível verificar que o sistema de qualidade do projeto utiliza ferramentas da 

qualidade, visando uma interação entre as fases do projeto por meio do uso das mesmas. 

 Como ferramenta é possível verificar algumas como as seguintes: 

 Brainstorming 

 Carta de controle 

 Diagrama de causa e efeito 

 Diagrama de Dispersão 

 Estratificação 

 Folha de verificação 

 Gráfico de Paretto 

 Histograma 

 5 Por quês 

 5W2H 

A utilização de cada ferramenta citada será explicada nos tópicos seguintes deste estudo. 

2.4.2.1. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO  

O d  gr m  de c     e efe     é “ m  ferr men   de repre en  çã  d   p   íve   c      

que levam a um determ n d  efe   ” MARSHALL (2008). 
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Desta forma, o diagrama de causa e efeito possui como objetivo identificar as causas e 

efeitos POSSI et. al. (2006, p. 165) expõe que 

o resultado deste trabalho resulta em uma extensa lista de possíveis 

causas para cada problema encontrado ou suposto. Desta maneira é 

possível elencar quais os problemas reais ou possíveis de acontecer que 

merecem por priorização ser tratados. 

 . 

 

 

Figura 10 – Diagrama de causa e efeito 

Fonte: Ferreira (2005) 

Desta forma é realizado um agrupamento das possíveis causas de acordo com as 

categorias, como recursos eletrônicos, físicos, ambientais e demais características relevantes, 

esta ferramenta permite a exploração destas características e desmembramento para estudos 

posteriores. 

2.4.2.2. DIAGRAMA DE DISPERSÃO 

A ferramenta de diagrama de dispersão tem como uma de suas finalidades tornar fácil 

a visualização de variáveis que possuem relações entre si, tornando visual questões onde é 

importante manter um padrão logico de respostas a determinada questão. 
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Figura 11 – Diagrama de dispersão  

Fonte: Ferreira(2005) 

 Segundo MARSHALL (2008) o método permite que observe a relação entre as 

variáveis de forma a definir níveis de correlação, como se são positivas, negativas ou ate 

mesmo se não possuem relação nenhuma entre si. 

2.4.2.3. ESTRATIFICAÇÃO 

A estratificação é uma ferramenta da qualidade que separa os elementos em grupos 

estratificados, com foco na melhor visualização de um evento ou fenômeno. WERKEMA 

(2006, p. 54) define que: 

a estratificação consiste no agrupamento da informação (dados) sob 

vários pontos de vista de modo a focalizar a ação. Os fatores 

equipamentos, insumos, pessoas, métodos, medidas e condições 

ambientais são categorias naturais para a estratificação dos dados. 

 

2.4.2.4. 5 POR QUES 

A ferr men   “5 p r   ê ” e      z d  p r   den  f c r   c     r  z d  pr b em . 

VALLE (2007) define que  

      d   5 p r   ê  c n    e em perg n  r “p r   ê?” repe  d men e  

sempre que se deparar com um problema , para ir além dos sintomas e 

chegar a causa raiz deste problema. É destacado também por este autor 
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  e “emb r  e     b rd gem  ej  ch mada de 5 Por Quês, o número 5 

nã   mp r    m     m   prá  c  de  r repe  nd    perg n   “p r   e”   é 

que a causa raiz seja identificada. 

 

Figura 12 – Diagrama 5 Por Quês 

Fonte: Werkema (2006) 

 

 

2.4.2.5. GRAFICO DE PARETTO 

O gráfico de Pareto, de acordo com VALLE et al. (2007, p. 154), 

é uma representação gráfica utilizada para evidenciar os fatores que 

contribuem para ressaltar a importância relativa entre vários problemas 

ou de determinadas situações. Baseia-se no princípio de Pareto, onde 

20% dos fatores respondem por 80% dos resultados. 

 Ou seja, o gráfico de Paretto tem como objetivo demostrar graficamente as principais 

causas ou ocorrências de determinado problema. 
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Figura 13 – Gráfico de Paretto 

Fonte: Ferreira (2005) 

 

2.4.2.6. CARTA DE CONTROLE 

 A carta de controle tem como objetivo principal acompanhar a variabilidade de 

determinado processo em um espaço de tempo, assim é possível verificar se existe uma 

grande ocorrência de desvios em determinado processo. 

 A ferramenta é usada de forma corriqueira na analise de processos de fabricação de 

determinado artefato, matéria prima não conforme, incidência de falhas e demais processos 

que exigem analise de sua ocorrência. 

2.4.2.7. HISTOGRAMA 

 O histograma é um gráfico que mostra determinada causa ou ocorrências, que possuem 

relação entre si, desta forma o gráfico agrupa de acordo com alguma característica especifica, 

tornando mais fácil avaliar sua tendência. 

 Desta forma é possível verificar a tendência de determinado fato ou a propensão 

devido a histórico. 



31 

 

2.4.2.8. FOLHA DE VERIFICAÇÃO 

 Seg nd  MARSHALL (2008)   ferr men   f  h  de ver f c çã  é      z d ” p r   

   n  f c r   fre  ênc   c m   e cer    even     c rrem  n m cer   perí d  de  emp  ” 

 O formulário abaixo demostra como exemplo a utilização da ferramenta: 

 

 Figura 14 – Folha de Verificação 

Fonte: Ferreira(2005) 

A ferramenta em questão lista as principais atividades a serem vistoriadas de forma 

que todas possuem uma mesma importância graficamente entre si. 

2.4.2.9. 5W2H 

O 5W2H e uma ferramenta muito utilizada para identificação de problemas. 

MARSHALL (2008) destaca que o 5W2H é utilizado no mapeamento e padronização de 

processos, elaboração de planos de ação KPIs. Com fogo gerencial o 5W2H explora a 

definição de responsabilidades, métodos, prazos, objetivos e recursos associados. 
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Figura 15 – 5W2H 

Fonte: Werkema (2006) 

 A ferramenta possui como sigla a inicial das palavras: why (por que), What (o que), 

where (onde) When (quando), who (quem), how (como) e howmuch (quanto custa), desta 

forma a ferramenta é organizada de forma que é respondida todas estas perguntas sobre a 

causa reaiza a ser estudada, de forma a verificar seus vários aspectos. 

2.4.2.10. BRAINSTORMING 

O Brainstorming segundo MARSHALL (2008) é um processo grupal onde os 

indivíduos emitem sua contribuição de forma livre, ou seja, sem criticas tentando agrupar o 

máximo de ideias possíveis. 

 Desta forma o Brainstorming gera inicialmente um documento com diversas ideias que 

podem ter relação entre si ou não, e posteriormente são selecionadas e analisadas pelo grupo 

novamente, tentando criar uma coerência entre as ideias ligado ao contexto da ferramenta. 

 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi ,inicialmente, direcionada através da identificação e definição do 

problema referente a pesquisa, gerando a hipótese e objetivo geral do estudo conforme 
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de cr       eg  r; “E possível utilizar ferramentas de qualidade de forma efetiva para o 

gerenc  men   de r  c   em Pr je   ?”  

A partir da problematização, foram identificados dois trabalhos liderados por Claudio 

Ferreira Maia e Alexandre Leo Pauli, onde em seus estudos, foram levantadas as hipóteses 

sobre a possibilidade de criação de sinergia entre a abordagem do gerenciamento de riscos e 

de qualidade com a utilização de ferramentas de qualidade na gestão dos riscos em Projetos.  

Portanto, os respectivos estudos foram analisados com aprofundamento dos conceitos 

de gerenciamento de riscos, gerenciamento de qualidade e a utilização de ferramentas de 

qualidade através da ade   çã  de mé  d   c m    “QC S  r ” n      çã  de pr b em   e 

“PDCA” p r    pr m çã  d  me h r   c n  n    

Apos entender e validar a possibilidade em aplicar metodologias de qualidade com a 

utilização de ferramentas de qualidade no tratamento de riscos em Projetos foi possível propor 

um modelo de gerenciamento de riscos em projetos quebrados em etapas, conforme orientado 

no guia PMBOK, com sinergia entre as metodologias de qualidade através do ciclo DMAIC, 

de forma cíclica, com a utilização de ferramentas especificas de qualidade em cada etapa do 

gerenciamento de riscos. Outra variável considerada neste modelo foi a utilização da 

ferramenta de gestão de riscos V6.2 conforme proposta apresentada por SALLES Jr. (2010), 

onde foram sincronizadas as etapas da gestão de riscos, ciclo DMAIC e etapas de utilização 

da ferramenta de gestão de riscos V 6.2.  

 

3.1. ESCOLHA DA METODOLOGIA DMAIC 

Dentro do gerenciamento de riscos, todas as atividades e processos envolvidos são cíclicos, 

onde as respostas aos riscos podem desencadear a identificação de novos riscos, podendo 

gerar alterações no escopo, tempo, custos e demais informações previamente definidas. 

O ciclo DMAIC e um modelo gerencial com foco na melhoria continua dos processos, 

de forma cíclica e ininterrupta, onde podemos adaptar o modelo ao gerenciamento de riscos 

como parte integrante e sinérgica no planejamento,identificação, analise, resposta e controle 

dos riscos , através de 5 fases conforme  abordagem descrita por WERKEMA (2006) abaixo: 

 DEFINE – Na primeira fase e definido o escopo do projeto, descrição do 

problema, avaliação do histórico do problema, bem como, definição clara dos 

benefícios esperados. 
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 MEASURE – Na segunda fase são definidos os indicadores com foco na 

mensuração da situação do problema antes do projeto e apos a finalização do 

projeto, onde também e definida a forma de estratificação para o problema, 

planejamento de coleta de dados, identificação dos problemas prioritários, 

estudo das variações dos problemas e definição das metas para cada problema. 

 ANALYSE – Na terceira etapa são determinadas as causas do problema 

prioritário, analisando o processo gerador do problema, com identificação e 

organização das causas potenciais e priorização das causas potenciais do 

problema prioritário.  

 IMPROVE – Na quarta fase são feitas as propostas, avaliações e implantações 

de soluções para o problema prioritário, onde são geradas ideias de soluções 

potenciais, priorização das soluções potenciais, avaliação e minimização dos 

riscos das soluções 

 CONTROL – Na quinta fase são criados mecanismos de controle para garantir 

que as ações implementadas sejam efetivas e que tragam resultado sustentável. 
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Figura 16 – Metodologia DMAIC 

Fonte: Werkema (2006) 

 

Conforme descrito acima, o ciclo DMAIC e utilizado para solução de problemas de 

processos, onde existem aberturas para que a aplicabilidade do modelo possa ser utilizado no 

tratamento cíclico de riscos identificados durante o gerenciamento de riscos em projetos.  

 

3.2. INTEGRAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

O objetivo central do uso de ferramentas de qualidade no tratamento de riscos 

identificados em projetos e o de padronizar, aprimorar e facilitar o gerenciamento de riscos 

em projetos.  
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O modelo proposto de integração do processo de gerenciamento de riscos com a 

utilização de ferramentas de qualidade seguira as etapas sequenciadas do gerenciamento de 

riscos abordado pelo PMBOK, com iniciação do fluxo através do planejamento do 

gerenciamento de riscos. O modelo de gestão de riscos utilizara  a ferramenta de gerencia de 

riscos V6.2 para registrar, monitorar e controlar as informações contidas na evolução do 

processo de gerenciamento de riscos.  

Desde a primeira etapa de gerenciamento de riscos iniciada através do planejamento 

do gerenciamento de riscos, sera aplicado o ciclo DMAIC como metodologia de utilização 

estruturada e faseada de ferramentas de qualidade ,retroalimentando o plano de gerenciamento 

de riscos. 

As etapas DEFINE e MEASURE do ciclo DMAIC fazem a interface inicial com o 

planejamento do gerenciamento de riscos e dão suporte a confecção do Project Charter, 

definição de escopo, cronograma, avaliação de stakeholders e definição do time de 

gerenciamento de riscos, com a utilização de ferramentas como o Brainstorming, SIPOC, 

Matriz de responsabilidades, EAP, Diagrama de Pareto, Mapa de Processo atual, Histograma 

de projetos anteriores e diagrama de dispersão.  

A segunda fase do plano de gerenciamento de riscos prevê a identificação dos riscos, 

onde será necessário descrever, entender e categorizar os riscos, o que será suportado pela 

aplicação das ferramentas de Ishikawa, Diagrama de causa e efeito e 5 por quês como parte 

integrante da interface da etapa ANALISE do ciclo DMAIC. 

A terceira fase apresentada no plano de gerenciamento de riscos determina a sequencia 

de atividades de analise qualitativa e quantitativa dos riscos através da avaliação e 

combinação de probabilidades de ocorrência e impacto. Nesta fase a etapa ANALISE 
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poderáretroalimentar as mesmas ferramentas utilizadas no suporte a segunda fase do plano de 

gerenciamento de riscos descrita acima. 

A quarta fase contempla as atividades de analise da lista de riscos priorizados e criação 

de estratégias de reação aos riscos, onde poderão ser utilizadas as ferramentas de Mapa de 

Processo Futuro, 5W2H, Matriz x Esforço x Impacto x Risco e  Cartas de Controle, como 

interface da etapa IMPROVE do ciclo DMAIC. 

A quinta e ultima fase do plano de gerenciamento de riscos prevê o monitoramento e 

controle dos riscos através da implementação de planos de resposta aos riscos, 

acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação 

de novos riscos e avaliação da eficácia dos processos de tratamento dos riscos. Nesta fase a 

interface da metodologia DMAIC ser fara através da etapa CONTROL com as ferramentas 

Plano de Controle, Cartas de Controle, e Lições Aprendidas.  

Desta forma, o modelo proposto viabiliza a integração de ferramentas de qualidade no 

gerenciamento de riscos  com ganho de sinergia na tratativa dos riscos de forma cíclica e 

continua.  

A figura abaixo demonstra o fluxo de gerenciamento de riscos com a utilização de 

ferramentas de qualidade em cada etapa do processo, sendo suportado pela interface do ciclo 

DMAIC. 
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Figura 17 – Modelo Proposto de Gerenciamento de Risco com Utilização de Ferramentas de Qualidade 

Fonte: Autores (2013) 
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4. CONCLUSÕES 

Pode-se afirmar que é possível aplicar uma metodologia de gerenciamento de riscos 

com o auxilio das ferramentas da qualidade. Com as ferramentas da qualidade apresentadas e 

as metodologias demonstradas é possível implementar o modelo estruturado de 

gerenciamento de riscos, integrando o gerenciamento de qualidade através do ciclo DMAIC e 

suas respectivas ferramentas de qualidade, e a ferramenta de gerenciamento de riscos V6.2, 

facilitando a previsibilidade dos projetos dentro das organizações.  

As metodologias apresentadas e o modelo proposto tangibilizam a  aplicabilidade e 

viabilidade operacional na implementação do respectivo modelo como parte integrante ao 

gerenciamento de riscos dentro de projetos.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como desdobramento futuro, podemos concluir que o modelo proposto tem requisitos 

suficientes para ser validado através da aplicação pratica dentro de uma organização de médio 

ou grande porte, especialmente em projetos com foco na eficiência operacional, eliminação de 

desperdícios em processos fabris e melhoria continua de processos. 

O modelo proposto segue uma estruturação faseada em etapas bem definidas com 

direcionamento do fluxo e respectivas sugestões de utilização de ferramentas de qualidade 

especificas para cada etapa do gerenciamento de riscos, onde e possível implementar o 

modelo em qualquer escritório de projetos. 

E possível também, validar o modelo proposto através da utilização  de ferramenta 

desenvolvida em baixa plataforma, que segue o plano de gerenciamento de riscos com 

interface estruturada entre a ferramenta de riscos v6.2 e as ferramentas sugeridas em cada 

etapa do ciclo DMAIC,  facilitando o sequenciamento e direcionamento das etapas do 

gerenciamento de riscos. 
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7. APÊNDICES 

 

O USO DA METODOLOGIA DMAIC E FERRAMENTAS DE 

QUALIDADE NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

Everton Franceschi1 

 

 

 

RESUMO 

 

  O respectivo artigo aborda a viabilidade em utilizar a metodologia DMAIC de forma 

estruturada com a utilização de ferramentas de qualidade especificas em cada etapa do ciclo 

DMAIC, sendo possível operacionalizar um modelo de gerenciamento de projetos. 

A proposta de implantação do respectivo modelo pode ser operacionalizada através do 

desenvolvimento de ferramenta gerencial para tangibilizar o sequenciamento das etapas dos 

projetos, facilitando a condução dos mesmos por parte da equipe e gerente dos projetos.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Ferramentas de Qualidade; DMAIC, Melhoria 

continua. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the viability of using the DMAIC methodology in a structured 

basis with the use of specific quality tools in each step of the DMAIC cycle. Therefore it is 

possible to implement a project management model. 

The proposal of the respective model can be operationally implemented through the 

development of management tool in order to tangibilize the sequence of the project phases, 

creating a friendly and easy way to manage the projects.  

 

Keywords: Pr jec  M n gemen   Q      ’  T      DMAIC  

INTRODUÇÃO 

As organizações estão cada vez mais, preocupadas em buscar inovações e formas de 

maximizar seus resultados financeiros de forma sustentável e contínua, pois o dinamismo do 

mercado atual está cada vez mais competitivo e acirrado.  

É extremamente importante que as organizações definam, de forma estruturada, seu 

planejamento estratégico, entendendo seu posicionamento atual no mercado e em comparação 

aos seus concorrentes. Desta forma é possível definir os aspectos operacionais e do negócio, 

direcionando como atingir os objetivos estratégicos.  

Para que os objetivos da organização sejam alcançados, é necessário definir projetos 

estratégicos, com foco no alcance das metas estabelecidas. 

As metodologias de gerenciamento de projetos são essenciais para que os projetos 

devidamente implementados, bem como, a criação de escritórios de projetos nas organizações 

garantem a boa governança do portfolio dos projetos e utilização de boas praticas de 

gerenciamento de projetos.  

Baseado nesta dinâmica, podemos entender que a utilização da metodologia DMAIC e 

suas ferramentas de qualidade, se mostra bastante favorável à utilização em projetos com foco 

em redução de custos, otimização e melhoria de produtos e processos, bem como, busca pelo 

incremento da satisfação de clientes e consumidores. 
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Portanto, se faz necessário abordar sobre a dinâmica da metodologia DMAIC e sua 

aplicabilidade no gerenciamento de projetos, sendo o estudo destes desdobramentos o 

objetivo deste estudo.  

3.1. ESCOLHA DA METODOLOGIA DMAIC 

O ciclo DMAIC é um modelo gerencial com foco na melhoria continua dos processos, 

onde podemos adaptar o modelo ao gerenciamento de projetos com foco em redução de 

custos, otimização e melhoria de produtos e processos, bem como, busca pelo incremento da 

satisfação de clientes e consumidores. 

O ciclo DMAIC pode ser utilizado através de 5 fases conforme  abordagem descrita 

por WERKEMA (2006) abaixo: 

 DEFINE – Etapa de definição do escopo do projeto, descrição do problema, 

avaliação do histórico do problema, bem como, definição clara dos benefícios 

esperados. 

 MEASURE – Etapa direcionada a definição dos indicadores do projeto com 

foco na mensuração da situação do problema antes do projeto e apos a 

finalização do projeto, onde também e definida a forma de estratificação para 

o problema, planejamento de coleta de dados, identificação dos problemas 

prioritários, estudo das variações dos problemas e definição das metas para 

cada problema. 

 ANALYSE – Etapa onde são determinadas as causas do problema prioritário, 

analisando o processo gerador do problema, com identificação e organização 

das causas potenciais e priorização das causas potenciais do problema 

prioritário.  

 IMPROVE – Etapa onde são realizadas as propostas, avaliações e 

implantações de soluções para o problema prioritário, onde são geradas ideias 

de soluções potenciais, priorização das soluções potenciais, avaliação e 

minimização dos riscos das soluções.  

 CONTROL – Na ultima etapa são criados mecanismos de controle para 

garantir que as ações implementadas sejam efetivas e que tragam resultados 

sustentáveis. 



46 

 

 

Figura 1 – DMAIC – Método DEMAIC (WERKEMA, 2006) 

 

Conforme descrito acima e demonstrado na figura 2, a metodologia DMAIC é 

utilizada para solução de problemas de processos, onde existem aberturas para que a 

aplicabilidade do modelo possa ser utilizada no gerenciamento de projetos de forma 

estruturada e direcionada. 

1 METODOLOGIA DMAIC NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Segundo WERKEMA (2006), o ciclo DMAIC segue uma sequencia estruturada de 5 

etapas bem definidas onde é proposto utilizar ferramentas de qualidade específicas a cada 

fase, facilitando o gerenciamento dos projetos voltados a melhoria continua de produtos e 

processo, redução de custos, eliminação de desperdícios, eliminar atividades que não agregam 

valor, padronização e organização, diagnósticos estatísticos, redução de riscos operacionais, 

resolução de problemas complexos, processos mais previsíveis e controláveis, prevenção e 

redução de defeitos e falhas. 
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A metodologia DMAIC se mostra extremamente aderente às fases do ciclo de vida do 

projeto conforme conceitualmente definido no PMBOK, onde é possível observar abaixo:  

 

 

Figura 2 – Ciclo de Vida do Projeto – (PMI,2008, p. 41) 

 

Portanto o PMBOK define os principais agrupamentos de processos conforme o nivel de 

amadurecimento durante o ciclo do projeto, de forma faseada entre, planejar, executar, 

monitorar e encerrar o projeto, fazendo com que as etapas do ciclo DMAIC sejam aderentes e 

considerem as ferramentas de qualidade agrupadas de acordo com cada etapa do projeto.  
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 Figura 3 

– Modelo de gerenciamento de Projetos com utilização da metodologia DMAIC 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo é evidenciado que o modelo de gerenciamento de projetos, considerando 

a metodologia DMAIC com a utilização de ferramentas de qualidade especificas em cada 

etapa do projeto estão aderentes aos principais agrupamentos de processos considerados no 

ciclo de vida do projeto.  

A implementação do modelo de gerenciamento de projetos através da metodologia 

DMAIC e complementada pelo agrupamento de ferramentas de qualidade especificas a cada 

etapa do projeto.  

O respectivo estudo, valida o modelo proposto e tangibiliza sua aplicabilidade através 

da utilização de ferramenta desenvolvida em baixa plataforma, seguindo as etapas da 

metodologia DMAIC com a utilização de ferramentas de qualidade agrupadas por etapa, 

facilitando o sequenciamento e direcionamento das etapas do gerenciamento de de projetos. 

.  
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8. ANEXOS 

 

Figura 18 – Tela de Abertura da ferramenta 

Fonte: Salles (2010) 

 

Figura 19 – Tela de Ameaças 

Fonte: Salles (2010) 

Ferramenta de Gerência de Riscos em Projetos

Versão 6.2

MBA em Gerência de Projetos

Dados Comuns do Projeto:
Proje to:

Cliente :

Gerente  Responsáve l:

Da ta  Aná lise :

Resp. Revisão:

Data  Última  Revisão:

Foco da  Aná lise : Aná lise  de  Resultado

Va lor Base  do Proje to: 0,00

Novo Va lor Base  do Proje to: 0,00

Sistema Gerencia l:

Processo de  Identificação dos 

Riscos:

Responsáve is no Acompanhamento:

Contexto do Proje to:

 

Campos de Input Apesar de conterem formulas, são planejados para serem mexidos pelo usuário.

Desenvolvida por:

Carlos A. C.Salles Jr. , Hélio R. Costa e

Alunos do MBA em GP da FGV

Open-Source

Lista de Riscos - Ameaças - Analise Inicial Pré-Resposta  

Proje to: 0  00/01/1900

Cliente : 0 Sensibilidade : 100%

Resp: 0

TOTAL - Valor Esperado das Ameaças  $0 $0 $0

No. Data Categoria Evento de  Ameaça Probabi- Impacto Impacto Va lor Priori-

Identif. Causa Raiz Efeito lidade  (%) (input) Ajustado Esperado dade

1 0% $0 $0 $0

2 0% $0 $0 $0

3 0% $0 $0 $0

4 0% $0 $0 $0

5 0% $0 $0 $0

6 0% $0 $0 $0

7 0% $0 $0 $0

8 0% $0 $0 $0

9 0% $0 $0 $0

10 0% $0 $0 $0

Probabilidade: Chance de Ocorrência do Risco (%)

Sensibilidade: Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise de Sensibilidade
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Figura 20 – Tela de Abertura de Oportunidades 

Fonte: Salles (2010) 

 

 

Figura 21 – Tela de Valor Esperado 

Fonte: Salles (2010) 

 

 

 

Lista de Riscos - Oportunidades - Analise Inicial Pré-Resposta  

Proje to: 0  00/01/1900

Cliente : 0 Sensibilidade : 100%

Resp: 0

TOTAL - Valor Esperado das Oportunidades  $0 $0 $0

No. Data Categoria Evento de  Oportunidade Probabi- Impacto Impacto Va lor Priori-

Identif. Causa Raiz Efeito lidade  (%) (input) Ajustado Esperado dade

1 0% $0 $0 $0

2 0% $0 $0 $0

3 0% $0 $0 $0

4 0% $0 $0 $0

5 0% $0 $0 $0

6 0% $0 $0 $0

7 0% $0 $0 $0

8 0% $0 $0 $0

9 0% $0 $0 $0

10 0% $0 $0 $0

Probabilidade: Chance de Ocorrência do Risco (%)

Sensibilidade: Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise de Sensibilidade

Valor Esperado do Projeto - Inicial (Pré-Reação)
Proje to: 0 00/01/1900 Sensibilidade:

Cliente : 0 Ameaças: 100%

Resp: 0 Oportunidades: 100%

Análise  de  Resultado Va lores Variação Observação

Va lor Base  do Proje to $0 100,00% Sem Riscos

Riscos - Ameaças $0 #DIV/0! Valor Esperado

Riscos - Oportunidades $0 #DIV/0! Valor Esperado

Valor Esperado do Proje to com Riscos $0 #DIV/0! T ota is

Va lor Esperado - Me lhor Caso $0 #DIV/0! Oportunidades $0

Va lor Esperado - Pior Caso $0 #DIV/0! Ameaças $0
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Figura 22 – Tela de Respostas de Ameaças 

Fonte: Salles (2010) 

 

 

Figura 23 – Tela de Resposta de Oportunidades 

Fonte: Salles (2010) 

 

Respostas aos Riscos - Contenção/  Contingência - AMEAÇAS

Projeto: 0

Cliente: 0

Resp: 0

Valores Totais nas Respostas de AMEAÇAS $0 

 Dados antes da Resposta CONTENÇÃO/  PREVENÇAO

No. Data Categoria Evento Valor RESPOSTA

Identif. Causa Raiz
Efeit

o
Esperado  

1 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

2 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

3 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

4 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

5 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

6 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

7 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

8 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

9 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

10 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

Respostas aos Riscos - Alavangaem/ Aproveitamento para as OPORTUNIDADES   

Projeto: 0

Cliente: 0 00/ 01/ 1900

Resp: 0 OBS: Ameacas na pasta Resposta-Ameacas

Valores Totais nas Respostas de OPORTUNIDADES $0 $0  $0 $0 $0 

 
Dados antes da 

Resposta
ALAVANCAGEM

NOVO  
APROVEITAMENTO

No. Data Categoria Evento Valor RESPOSTA Estratégia Custo da Probabi- Impacto Valor RESPOSTA Custo da Observação

Identif. Causa Raiz Efeito Esperado  Resposta lidade (%) (input) Esperado  Resposta  

1 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0  $0 

2 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

3 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

4 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

5 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

6 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

7 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

8 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

9 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 

10 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 $0 0% $0 $0 $0 
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Figura 24 – Tela de Valor Esperado Planejado 

Fonte: Salles (2010) 

 

 

Figura 25 – Tela de Ameaças Desenvolvimento 

Fonte: Salles (2010) 

Valor Esperado do Projeto - Pós-Respostas
Proje to: 0 00/01/1900 Sensibilidade

Cliente : 0 Ameaças: 100%

Resp: 0 Oportunidades: 100%

Aná lise  de  Resultado Va lores Variação PLANEJAMENT O Valores Origina is Variação

Va lor Base  do Proje to - Origina l $0 100% Sem Riscos $0 100%

Custo das Respostas - Ameaças $0

Custo das Respostas - Oportunidades $0  

Novo Va lor Base  do Proje to $0 #DIV/0! Com os Custos das Respostas

Riscos - Ameaças $0 #DIV/0! Riscos - Ameaças (VE) $0 #DIV/0!

Riscos - Oportunidades $0 #DIV/0! Riscos - Oportunidades (VE) $0 #DIV/0!

Va lor Esperado do Proje to com Riscos $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!

Va lor Esperado - Me lhor Caso $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!

Va lor Esperado - Pior Caso $0 #DIV/0! $0 #DIV/0!

 

T OT AIS Va lor T ota l

Ameaças $0

Oportunidades $0

Reserva  de  Contingência /Aprove itamento $0 #DIV/0! Somatório dos custos das ações de Contingência/ Aproveitamento

Reserva  Gerencia l $0 #DIV/0! Entrar com o Valor Desejado (normalmente menor que os usuais 10%)

$0

T ota l das Reservas $0 #DIV/0! Para Durante o Projeto  

Va lores Esperados com Reservas Va lores Variação

Va lor Esperado do Proje to com Riscos $0 #DIV/0!

Va lor Esperado - Me lhor Caso $0 #DIV/0!

Va lor Esperado - Pior Caso $0 #DIV/0!

CONCLUSÃO - entra r com o texto re fe rente  a  suas conclusões e  a lte rações no Plano do Proje to 

Este e' o momento de decisão inicial sobre o projeto. 

A partir daqui, este e' o quadro de valores para o desenvolvimento e implementação do projeto.

Va lor de  Decisão do Plano (Efe tivado) $0 #DIV/0! Entrar com o Valor Decidido para o Total do Orçamento/  Preço/  Resultado

Default = Valor Esperado com Reserva

Lista de Novos Riscos - Ameaças (Pós-Resposta, para durante o Projeto)

Projeto: 0  00/ 01/ 1900

Cliente: 0

Resp: 0  

TOTAL - Valor Esperado das Ameaças  $0 $0 $0

No. Data Categoria Evento de Ameaça Probabi- Impacto Impacto Valor Priori-

Identif. Causa Raiz Efeito lidade (%) (input) Ajustado Esperado dade

1 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

2 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

3 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

4 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

5 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

6 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

7 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

8 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

9 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

10 00/ 01/ 1900 0 0 0 0% 0 $0 $0

Probabilidade: Chance de Ocorrência do Risco (%)

Sensibilidade: Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise
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Figura 26 – Tela de Oportunidades Desenvolvimento 

Fonte: Salles (2010) 

 

Figura 27 – Tela de Controle de Respostas Ameaças 

Fonte: Salles (2010) 

 

Lista de Novos Riscos - Oportunidades (Pós-Resposta, para durante o Projeto)

Projeto: 0    00/ 01/ 1900

Cliente: 0   

Resp: 0  

TOTAL - Valor Esperado das Oportunidades  $0 $0 $0

No. Data Categoria Evento de Oportunidade Probabi- Impacto Impacto Valor Priori-

Identif. Causa Raiz Efeito lidade (%) (input) Ajustado Esperado dade

1 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

2 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

3 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

4 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

5 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

6 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

7 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

8 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

9 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

10 00/ 01/ 00 0 0 0 0% $0 $0 $0

Probabilidade: Chance de Ocorrência do Risco (%)

Sensibilidade: Percentual de variação sobre a Quantificação (probabilidade e Impacto) do Risco - ferramenta de análise 

Controle e Respostas aos Riscos - AMEAÇAS

Projeto: 0

Cliente: 0

Resp: 0

Valores Totais nas Respostas de AMEAÇAS $0 

 
Dados do 

Planejamento
CONTENÇÃO/  PREVENÇAO

No. Data Categoria Evento Valor RESPOSTA

Identif. Causa Raiz Efeito Esperado  

1 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

2 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

3 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

4 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

5 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

6 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

7 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

8 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

9 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 

10 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0 
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Figura 28 – Tela de Respostas Oportunidades 

Fonte: Salles (2010) 

 

 

Figura 29 – Tela de Controle de Fechamento 

Fonte: Salles (2010) 

 

Controle e Respostas aos Riscos - OPORTUNIDADES

Projeto: 0

Cliente: 0

Resp: 0

Valores Totais nas Respostas de OPORTUNIDADES $0 

OPORTUNIDADES
Dados do 

Planejamento
ALAVANCAGEM

No. Data Categoria Evento Valor RESPOSTA

Identif. Causa Raiz Efeito Esperado  

1 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

2 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

3 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

4 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

5 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

6 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

7 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

8 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

9 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

10 00/ 01/ 1900 0 0 0 $0  

Valor Final do Projeto

Projeto: 0 00/ 01/ 1900

Cliente: 0

Resp: 0

Análise de Resultado Valores Variação PLANEJAMENTO Valores Variação

Valor Base do Projeto - Planejamento $0 100%  

Custo das Novas Respostas - Ameaças $0

Custo das Novas Respostas - Oportunidades $0  

Novo Valor Base do Projeto $0 #DIV/ 0! Com os Custos das Respostas $0 100,00%

Riscos Materializados - Ameaças $0 #DIV/ 0! Riscos - Ameaças (VE) $0 #DIV/ 0!

Riscos Materializados - Oportunidades $0 #DIV/ 0! Riscos - Oportunidades (VE) $0 #DIV/ 0!

VALOR FINAL DO PROJETO $0 #DIV/ 0!

Valor Esperado do Projeto com Riscos $0 #DIV/ 0!

Valor Esperado - Melhor Caso $0 #DIV/ 0!

Valor Esperado - Pior Caso $0 #DIV/ 0!

Valor de Decisão do Plano $0 #DIV/ 0!

Análise de Desempenho Real x Planejado   

Diferenças % Valores

VALOR FINAL DO PROJETO $0  

Diferença Contra o Valor Base - Planejamento $0 #DIV/ 0! $0

Diferença Contra o Valor Esperado $0 #DIV/ 0! $0

Diferença Contra Valor de Decisão do Plano $0 #DIV/ 0! $0


