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RESUMO 

O crescimento da infraestrutura de distribuição de água e gás no Brasil 

gera a necessidade de busca por melhoria e desenvolvimento das técnicas de 

gerenciamento dos projetos envolvidos, em especial as obras de implantação deste 

tipo de infraestrutura. 

Neste contexto, o gerenciamento de riscos é identificado como uma 

relevante oportunidade de melhoria, visto que a realidade das organizações deste 

setor, associada à importância dos riscos inerentes a este tipo de atividade, propicia 

insucessos que prejudicam as organizações diretamente ligadas aos projetos, e 

também a sociedade como um todo. 

Para isto, três guias conceituados para gerenciamento de projetos foram 

analisados e comparados com foco na parte de riscos, com o objetivo de identificar 

qual deles seria melhor aplicável para o desenvolvimento de metodologias 

específicas de riscos para os projetos em questão. 

Palavras Chave:  Riscos; Metodologia; Gerenciamento; Obras de 

Infraestrutura; Água; Gás; Tubulação; Guia de Boas Práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The growth of water and gas supply infrastructure in Brazil creates the 

needs to research improvements and development of project management 

techniques for this sector, especially for pipe construction projects. 

In this context, risk management is identified as an important opportunity 

for improvement, as the reality of the organizations in this sector, associated with the 

degree of risk involved in this type of activity, leads to failures that undermine the 

organizations directly related to the projects, and also for the whole society. 

Due to it, three respected guides for project management were analyzed 

and compared with a focus on risk management, in order to identify which one would 

be the best to be applied for the development of specific methodologies for risk 

management in these projects. 

Key Words:  Risks; Methodology; Management; Infrastructure 

Projects; Water; Gas; Pipes; Guide for Best Practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os projetos de infraestrutura no Brasil são uma importante etapa do 

desenvolvimento do país. Os projetos de infraestrutura para serviços como água e 

gás se enquadram neste contexto, uma vez que são agentes que possibilitam o 

desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida. Segundo dados 

recentes, as redes de distribuição de água crescem em média 8,8% ao ano, e as 

redes de gás canalizado crescem a uma taxa de 6,97% ao ano. Isto é reflexo não 

somente do aumento da demanda, mas também de políticas públicas para o 

aumento da oferta e melhoria da qualidade destes serviços, o que se encaixa no 

contexto do desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Na realidade das organizações diretamente envolvidas com os projetos 

desta natureza, e dos modelos vigentes para o seu gerenciamento, ainda 

perpetuam-se falhas devido a vícios e falhas de processo que culminam em 

insucessos recorrentes, os quais prejudicam o setor e a sociedade como um todo. 

Muitas destas questões estão ligadas aos riscos inerentes às atividades envolvidas, 

que são significativos e que cujos efeitos negativos são potencializados por estas 

falhas. 

Neste contexto, a oportunidade de se melhorar as práticas de 

gerenciamento de riscos nesta área, com o desenvolvimento e adoção de 

metodologias específicas, que possam abranger de maneira eficiente as diversas 

esferas de administração ligadas a este setor, seria uma forma de minimizar os 

impactos negativos. Neste sentido os guias de boas práticas em gerenciamento de 

projetos, amplamente reconhecidos nas comunidades científicas internacionais, 

podem ser uma referência que muito facilitam o início do desenvolvimento de 

metodologias específicas que se apliquem às organizações, ou ao contexto do setor 

ao qual delimita-se este estudo. 

Com isto, o objetivo principal do presente estudo é identificar, dentre três 

importantes escolas de projetos bem conceituadas escolhidas pelo grupo, qual é a 

que apresenta o guia de boas práticas que melhor se aplica para a delimitação do 

estudo, dadas as peculiaridades do seu contexto. A partir deste objetivo principal, 

segue objetivos específicos para o desenvolvimento lógico do trabalho a fim de 
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obter-se uma conclusão concisa e que se traduza em possibilidade de 

desenvolvimento de trabalhos futuros, e mesmo sua aplicação na prática.  

Estes objetivos específicos são: a contextualização do cenário das obras 

de implantação de redes de distribuição de água e gás, explicando detalhadamente 

suas peculiaridades e itens relevantes para o estudo; a avaliação do grau de 

maturidade das organizações envolvidas em gerenciamento profissional de projetos; 

e a identificação dos principais tipos de riscos envolvidos e como eles são 

gerenciados atualmente.  

Na sequência, os próximos objetivos são: conceituar metodologia; 

identificar e avaliar três guias de boas práticas conceituados, qualitativamente e com 

foco na parte de riscos; identificar e ponderar os aspectos que influenciam riscos no 

contexto descrido; e desenvolver uma metodologia de avaliação e aplica-la para 

comparar os três guias avaliados, ponderada pelos aspectos relevantes. 

Os métodos utilizados foram: pesquisa bibliográfica, entrevistas com 

profissionais da área, avaliação qualitativa, elaboração e aplicação de método 

comparativo por atribuição de notas. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de dutos consistem em infraestrutura composta por 

tubulações, normalmente subterrânea, destinada ao transporte e distribuição dos 

mais diversos tipos de produtos, como água, gás, petróleo e derivados, álcool, 

minérios, grãos, dentre outras finalidades.  

Estes sistemas podem atender às mais variadas demandas e interesses, 

públicos ou privados, e desta forma podem também ser operados por empresas 

públicas, privadas ou mistas. Os sistemas de dutos são classificados e distintos em 

duas categorias principais: transporte e distribuição. Para entendermos melhor esta 

distinção, basta fazer uma analogia com o sistema elétrico, onde há as linhas de 

transmissão, que levam a eletricidade desde as fontes geradoras até os pontos de 

entrega a grandes consumidores, e as redes de distribuição, que recebem a energia 

das transmissoras e distribui entre os consumidores individuais por meio de linhas 

de baixa tensão. Nos sistemas de dutos o processo é o mesmo, porém, dentre a 

classificação dos produtos, dada sua natureza e finalidade, para alguns faz sentido 

falar apenas em transporte (ex. petróleo), para outros apenas distribuição (ex. água), 

e outros onde encontram-se as duas situações (ex. gás natural). 

No presente trabalho, a delimitação do estudo será para a infraestrutura 

de distribuição de água e gás, devido a algumas características semelhantes, sendo 

que nos dois casos transportam-se fluídos pressurizados por tubulações 

subterrâneas de maneira bastante capilarizada nos meios urbanos, conforme 

ilustrado na Figura 2.1, e também no meio rural. Estes serviços assemelham-se 

ainda, pois, juntamente com a distribuição de energia elétrica e telecomunicações, 

configuram serviços públicos de caráter essencial, administrados diretamente pelo 

poder público ou explorados sob o regime de concessão.  

Dada esta característica, os órgãos ou empresas que detém a concessão 

têm uma função social muito importante, a qual em tese deve se sobressair 

inclusive, no caso das empresas, às necessidades de geração de dividendos aos 

seus acionistas, uma vez que este regime configura um monopólio na área de 

abrangência da concessão, e que os consumidores dentro desta área dependem 

exclusivamente do órgão ou empresa que detém a concessão. 



 

 

 

 

11

 

 

Figura 2.1: Mapa ilustrativo de rede de distribuição de água no meio urbano 
(Extraído de: http://www.fernandopolis.sp.gov.br/Portal/Principal.asp?ID=20. Acesso em: 

26/01/2014) 

No Brasil, segundo dados do SNIS (2011), a extensão total das redes de 

distribuição de água no país em 2011 era de 519.024 km, com crescimento de 8,8% 

em relação ao ano anterior. As redes de distribuição de gás natural, segundo a 

ABEGAS (2012), somavam 22.397 km em 2012, com um crescimento de 

aproximadamente 6,97% em relação ao ano anterior. O crescimento das redes de 

distribuição tem se dado de maneira constante no país, sendo que as projeções 

apontam para mais crescimento nos próximos anos, reflexo do aumento da 

demanda causado não somente pelo crescimento da população em si, mas também 

dos programas e políticas de ampliação do acesso a estes serviços.  

No setor de águas, cada estado tem uma concessionária, a maioria delas 

empresas públicas ou de economia mista, que atendem aos municípios que aderem 

a este tipo de modelo. Segundo a ANA (2010), em estados como Rio de Janeiro e 

São Paulo, as concessionárias estaduais atendem cerca de 70% dos municípios do 

estado, com os demais municípios não aderentes a este modelo tendo sua 
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distribuição de água administrada por serviços autônomos municipais (órgãos 

públicos dedicados) ou pela própria prefeitura.  

No setor de gás, segundo a ABEGAS (2013), são 27 distribuidoras 

estaduais, sendo que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro subdividem-se em 

03 e 02 regiões, respectivamente, atendidas por diferentes concessionárias, todas 

de capital privado. Os demais estados, são atendidos por uma concessionária cada, 

todas públicas ou de economia mista, sendo que algumas ainda não estão 

efetivamente implantadas. As exceções são os estados do Tocantins, Roraima e 

Acre, que não dispõe de concessionárias de gás regulamentadas. Esta distribuição é 

ilustrada na figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Mapa das distribuidoras de Gás Natural no Brasil 
(Extraído de: http://www.abegas.org.br/Site/?page_id=839. Acesso em: 26/01/2014) 

As redes de dutos de distribuição estudadas consistem de tubulações 

subterrâneas, que se estendem no trecho correspondente à transferência do fluido 

do ponto de origem ao destino final. Dentro deste conceito amplo, elas podem se 
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subdividir conforme algumas características operacionais e funções específicas, 

como no caso da distribuição de água, onde se tem as adutoras, que conduzem a 

água do ponto de captação e tratamento até algum ponto intermediário, as redes de 

distribuição propriamente ditas, que se subdividem em trechos correspondentes ao 

atendimento aos consumidores nas vias públicas do meio urbano e rural, e os 

ramais de serviço que atendem cada cliente especificamente.  

No gás a situação é similar, onde existem as linhas “tronco”, que 

conduzem o gás que vem da transportadora (gasoduto de transporte) desde o ponto 

de entrega ou “city-gate”, até pontos intermediários de redução de pressão ou entre 

estes, as redes de distribuição no meio urbano e os ramais de serviço dedicados a 

cada cliente. Com estas distinções de classificação alteram-se características 

construtivas e operacionais, como diâmetro e espessura da tubulação, materiais, a 

pressão e a vazão.  

Ao longo das redes existem ainda componentes de controle, como 

válvulas de bloqueio, componentes de inspeção e segurança, como respiros, 

válvulas de drenagem, alívio, entre outros. Nos pontos específicos intermediários 

citados anteriormente, existem equipamentos de operação, como reservatórios e 

estações de bombeamento no caso da distribuição de água, e estações de redução 

de pressão no caso do gás.  

Ao longo das redes existem ainda obras especiais como travessias de 

rios, rodovias, ferrovias, brejos, entre outras interferências de variados portes e 

naturezas. A concepção do projeto das redes de distribuição e suas características, 

como material da tubulação, traçado e profundidade da instalação, dependem ainda 

de fatores como o tipo de via ou espaço público onde será instalada, densidade 

populacional, planejamento futuro da rede e outros que advêm de estudos técnicos e 

ambientais, legislação e regulação vigente para a jurisdição do espaço onde se 

deseja implantar o projeto. 

A implantação das redes passa pelas obras de construção e montagem, 

que são o objeto específico do presente estudo. Tratando da fase de simples 

implantação de tubulação, que normalmente envolve o maior volume de serviços e 

recursos (e onde a distribuição de água e a de gás mais se assemelham), as obras 
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em geral são executadas pelo método de abertura de vala a céu aberto, que 

consistem em escavações lineares, normalmente mecanizadas, ao longo do trecho a 

implantar-se a obra, para construção e montagem da tubulação em seu interior e 

posterior cobertura e reconstrução dos locais afetados. Uma situação típica de obra 

por este método é ilustrada na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Fotografia ilustrativa de instalação de tubulação subterrânea por escavação a céu aberto 
(Fonte: Imagem capturada pelo Autor) 

Estas atividades têm como premissa fundamental garantir a 

operacionalidade da rede implantada, utilizando técnicas de montagem e construção 

que venham a garantir o desempenho projetado, em termos de capacidade de 

transportar o fluido envolvido, e também a integridade e segurança da tubulação, 

prevendo sua vida útil. Visando a isto, embora pareça uma construção bastante 

simples, os serviços relacionados podem se tornar complexos na medida em que se 

seguem especificações previamente estabelecidas em normas internacionais e da 

ABNT, normas específicas de cada empresa, regulamentação da jurisdição local, 

bem como melhores práticas já disseminadas e consolidadas no setor.  

Tais características vão desde o melhor ajuste da tubulação dentro da 

vala, tipo de material de cobertura e compactação necessárias, até a natureza e 

qualidade do espaço existente antes da construção a ser recomposto, além de 

outros aspectos e características variáveis dependendo da obra, sua localização etc. 
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Além do método convencional por abertura de vala, nos últimos anos um 

método diferente tem se disseminado e expandido significativamente. Trata-se do 

método de perfuração direcional ou MND (método não destrutivo), que consiste na 

perfuração horizontal do solo ao longo do trecho onde se deseja implantar a 

tubulação, sem necessidade de escavação a céu aberto ao longo do trecho, para 

posterior alargamento do furo e puxe da tubulação.  

Estas escavações são executadas por meio da utilização de equipamento 

específico, dotado de trem de força que impulsiona um aparato de perfuração 

através a inserção e acoplamento sucessivo de barras ou hastes que se estendem 

ao longo de todo o furo, por onde injetam-se também fluidos de perfuração. As 

barras servem também para conduzir os alargadores e puxar a tubulação no sentido 

contrário.  

Esta técnica era utilizada inicialmente em trechos de difícil implantação 

por escavação, tais como travessias de interferências, mas hoje se aplica muito em 

trechos normais, influenciado principalmente pela regulamentação local e questões 

econômicas. A técnica teve um grande avanço em termos de exequibilidade nos 

anos 90, graças ao desenvolvimento e melhoria da tecnologia envolvida, trazendo 

como vantagens a significativa minimização dos danos causados ao espaço público 

e aumento da produtividade, e como desvantagens um maior risco de insucesso e 

até mesmo necessidade de abandono do furo, e também de danos à integridade da 

tubulação, por tratar-se de técnica onde não se vê o que se está fazendo, estando o 

projeto muito mais sujeito à confiabilidade do planejamento efetuado. 

As redes de dutos são de natureza primordialmente de engenharia 

mecânica, uma vez que envolvem o transporte de fluidos sob pressão e a disciplina 

de tubulações. Porém as obras de redes de dutos são de natureza civil e mecânica, 

sendo que na primeira estão envolvidas as atividades de escavação e 

movimentação de solos, que implicam em estudos dos solos, compactação, 

graduação entre outras características, obras de arte civis para travessias especiais 

e instalação de componentes, normalmente com construções em concreto armado, 

e atividades de reconstrução e reurbanização dos espaços afetados, como 

pavimentação, construção de calçadas, passeios, jardins entre outros.  
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Tais atividades são responsáveis pela maior parte do volume de serviços, 

e também pela maior parte dos custos devido aos recursos de grande porte 

necessários de serem mobilizados. Elas são ainda de natureza praticamente 

idêntica para obras de saneamento ou gás, diferenciadas apenas por alguns 

detalhes característicos de cada segmento.  

Os recursos mais significativos a serem mobilizados para estas 

atividades, além da mão-de-obra, são escavadeiras de grande porte, 

retroescavadeiras, caminhões basculantes, caminhões tipo “munck”, caminhões 

“betoneira”, caminhões “pipa”, equipamentos para “MND”, compactadores e veículos 

de apoio. A utilização de alguns destes recursos é ilustrada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Fotografia ilustrativa de equipamentos alocados em obra de gás natural 
(Fonte: Imagem capturada pelo Autor) 

As atividades de construção mecânica de tubulação, que incluem 

montagem mecânica, soldagem, inspeção, conformação de tubos e afins, conforme 

ilustrado na Figura 2.5, envolvem os recursos mais específicos e especializados, 

com alguma diferenciação entre os setores de água ou gás, cuja normatização é 

análoga, mas com características um pouco diferentes. As atividades mecânicas 

envolvem a mão-de-obra mais qualificada (em relação às obras civis), agregando 
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custos altos devido ao grau de especialização, bem como à natureza dos materiais e 

insumos envolvidos, embora o volume de atividades seja bastante inferior às obras 

civis. Os recursos mais significativos para estes serviços, além da mão-de-obra, são 

as máquinas de solda, lixadeiras, caminhões “munck”, equipamentos para 

conformação de tubos de aço (“curvadeiras”), equipamentos para “MND”, 

ferramentas e acessórios para montagem, solda e acabamento. 

 

Figura 2.5: Fotografia ilustrativa de trabalhos de soldagem e montagem de tubulação subterrânea 
(Fonte: Imagem capturada pelo Autor) 

 

Os projetos de expansão destas redes, operadas e gerenciadas pelas 

companhias concessionárias ou órgãos responsáveis, são implantados por meio da 

contratação de empresas especializadas na construção deste tipo de obra 

(especialidade civil e mecânica), sendo que toda a atividade principal é terceirizada 

para o contratado, sendo este o ponto chave, o qual acaba na prática “regendo” 

todas as demais atividades no contexto amplo do projeto.  
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O modelo de contratação, na grande maioria dos casos, se dá por 

licitação. Uma vez que todas as companhias, empresas ou órgãos dos setores de 

água e gás são públicos ou de economia mista ou surgiram nesta modalidade, as 

licitações seguem, ou tendem a seguir, os moldes da lei nº 8666/93. Exceto as 

poucas companhias de capital privado, que têm liberdade para flexibilizar as regras 

em prol da eficiência na administração, visando priorizar a agilidade, qualidade, 

prazo, custos ou riscos envolvidos, todas as outras têm modelos bastante rígidos e 

de certa forma inflexíveis.  

Dentro de um certo limite, a administração da empresa ou órgão tem 

liberdade para adotar suas próprias práticas de gestão, desde que esteja de acordo 

com a lei, porém, em função da dificuldade de se entender estes limites, aliado à 

questão cultural do setor público brasileiro, onde predominam a burocracia, e um 

certo descompromisso com a melhoria dos processos, faz com que o modelo de 

contratações tenda a permanecer muito restrito ao que prevê a lei e as regras da 

administração estabelecidas inicialmente, com pouca flexibilidade em técnicas de 

gestão.  

Este modelo, aplicado a projetos do porte dos que existem nos setores de 

água e gás, dada suas características, tem como principais deficiências desestimular 

a real competição entre as empresas concorrentes ao projeto, e atrair algumas 

empresas sem capacidade de estrutura e gestão para realizar as obras, 

principalmente em obras de menor porte, tornando difícil a gestão do projeto após a 

contratação. 

A fase inicial deste tipo de projeto é o planejamento, onde toda a 

documentação técnica e jurídica do processo é elaborada, sendo ela composta de 

documentos do edital de licitação, bem como a própria minuta do contrato e seus 

anexos, os quais tratam das especificações técnicas, limites de responsabilidade, 

cronograma, orçamento e demais características da contratação. Os projetos 

executivos e o memorial descritivo, que é o documento central de todo o processo, o 

qual descreve todas as atividades da obra, normalmente são contratados ou 

elaborados antecipadamente, porém em alguns casos pode-se contratar o 

executante também para elaborar o projeto. 
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A etapa subsequente é a licitação. Nesta etapa vamos nos ater às 

empresas e órgãos públicos, que seguem a lei nº 8666/93. O edital é publicado 

conforme lei e normas vigentes, as empresas participam do certame, e uma delas é 

declarada vencedora conforme os critérios estabelecidos, que na grande maioria dos 

casos é o menor preço. O preço máximo é estabelecido conforme critérios e 

avaliações da administração da contratante, sendo que as propostas dos 

concorrentes ao processo contemplam descontos em relação ao valor máximo, 

calculados conforme levantamentos de custo e de riscos próprios dos interessados.  

Este processo envolve ainda a habilitação das concorrentes, sob os 

vieses jurídico, contábil e técnico, sendo que a este último estão envolvidos os 

registros e acervos técnicos (normalmente fornecidos pelo CREA) e também os 

atestados fornecidos por clientes anteriormente atendidos. Os processos de licitação 

normalmente seguem o modelo tradicional, que ocorre de forma presencial sendo 

que as empresas interessadas apresentam sua habilitação apenas para o processo 

em questão. Em alguns casos, adota-se um modelo mais moderno, onde as 

empresas habilitam-se para um período completo, e para uma característica de 

atendimento, conforme atestados de que ela dispõe.  

Aprovada sua habilitação no período, ela apenas apresenta as propostas 

nos processos de seu interesse. Todo este processo pode ocorrer ainda via internet, 

sem necessidade da presença dos participantes em uma sessão formal. Nas 

licitações existem ainda prazos para recursos e impugnação do edital, e outros 

meios para os interessados interferirem no processo, caso sejam detectados vícios 

ou irregularidades. Quando o processo ocorre de maneira normal, o prazo varia 

entre trinta e sessenta dias para finalização do processo, a partir de sua publicação, 

podendo ser aumentado em caso de recursos e outras interferências.  

Após a licitação, segue a etapa de contratação, onde o contrato é 

homologado pela alta administração da empresa ou órgão, e então firmado entre as 

partes. Após sua assinatura, emite-se uma ordem de serviço para o contratado 

mobilizar-se e dar início às atividades de obra. 

Na etapa de execução, além das obras em sí estão envolvidas as 

atividades de gestão do contrato, por parte da contratante, e da obra por parte do 
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contratado, configurando assim uma gestão compartilhada. Na gestão do contrato, 

estão envolvidas as atividades de acompanhamento da progressão físico-financeira 

do projeto, registros de ocorrências gerais, realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento e documentação correspondente, tomada de decisões e ações 

corretivas, gerenciamento de stakeholders, principalmente outros órgãos públicos e 

a comunidade do entorno das obras, gestão das mudanças de escopo e composição 

de aditivos ao contrato, e a emissão de boletins de medição (BM), a partir dos quais 

são lliberados os pagamentos ao contratado.  

Os BMs nada mais são que planilhas para contabilização do valor 

agregado do projeto e os desvios em relação às ”baselines”. Em se falando de obras 

de dutos, de natureza preponderantemente linear, e de técnica supostamente de 

amplo conhecimento dos contratantes, os contratos são da modalidade de preços 

unitários, sendo que se contabiliza o valor agregado do projeto por metro linear de 

construção de tubulação, sendo que a extensão total do projeto pode variar em 

função das características físicas dos locais de obra, interferências encontradas, 

bem como de alterações de escopo que possam surgir no decorrer da construção.  

Além disso, a gestão do contrato envolve ainda a parte de fiscalização e 

controle de qualidade, onde os fiscais de campo acompanham a execução das 

obras e seu atendimento aos requisitos específicos da contratante, acompanham a 

emissão e a fidelidade de relatórios certificados e demais documentos de qualidade. 

A autoridade do gestor do contrato é preponderante em relação à gestão da obra por 

parte da contratada. A gestão por parte da contratada envolve a gestão dos recursos 

mobilizados (RH, equipamentos, imóveis, etc.) e sua correta alocação para o 

cumprimento de prazos, controle dos custos e produtividade, suprimentos, 

qualidade, entre outras atividades ligadas diretamente à execução dos serviços. 

Na etapa de entrega da obra, contemplam-se as atividades de 

comissionamento da rede construída, sendo condicionamento, limpeza, testes e 

preparações para a operação. Cabe ainda a contratante os trâmites de transferência 

da operação da rede para o setor competente.  

Ao contratado cabe o fechamento de toda a documentação da qualidade 

e elaboração de um “data-book”, a elaboração dos projetos “as-built”, que 
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contemplam o cadastro da rede construída para consultas futuras, e a conclusão de 

pendências como recomposição, limpeza e reurbanização dos locais. Nesta fase, há 

ainda o aceite final de todos os serviços pela fiscalização e gestão do contrato. 

Na etapa de encerramento do contrato, é feito um balanço final do 

contrato, com o pagamento ou glosa das diferenças entre o valor inicial do contrato e 

os valores efetivamente agregados, encerramento do contrato e documentação 

correspondente, emissão de termos de aceite dos serviços, e a emissão do atestado 

ao contratado correspondente aos serviços executados. 

A implantação de projetos de expansão de redes envolve, além da 

contratação do serviço principal de construção, uma ampla gama de aquisições por 

parte da contratante, bem como por parte do contratado. Normalmente a companhia 

contrata e disponibiliza os projetos executivos e estudos específicos, os quais 

normalmente também são contratados com empresas especializadas. Adquire e 

fornece também materiais de grande volume e componentes especializados que 

exigem maior rigor de controle de qualidade, mobiliza atividades de fiscalização, 

entre outros.  

A cargo do contratado fica a aquisição de outros materiais, acessórios e 

consumíveis, contratação de serviços específicos, mobilização de recursos 

especializados para a construção de obras especiais, locação de imóveis para 

canteiros de obras, além de uma série de outros serviços.  

Os projetos nesta área, pela natureza e altos custos envolvidos nos 

contratos, e também pela intervenção nos espaços públicos e interferências com 

estruturas sob jurisdição de outros órgãos, envolve um amplo trabalho nas áreas 

jurídica, ambiental, operacional, financeira, contábil, administrativa, entre outros, a 

fim de licenciar e regulamentar todas as etapas do projeto. No caso das redes de 

água, esta situação é menos crítica, uma vez que se trata de um serviço essencial, 

não cabendo a outros órgãos dificultar o acesso das pessoas a este recurso 

primário.  
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No caso do gás canalizado é um pouco diferente, uma vez que se 

transporta um combustível, os critérios para aprovação e licenciamento de uma nova 

rede são bastante aprofundados, tornando o processo mais demorado e difícil. 

2.1 GERENCIAMENTO DOS RISCOS EM OBRAS DE ÁGUA E GÁS  

As obras de redes de dutos envolvem diversos riscos, classificados nas 

diversas áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos conforme descrito 

pelo PMBOK. O ponto chave para o gerenciamento dos riscos é o contrato existente 

entre a companhia responsável pelo serviço e o contratado para a execução das 

obras. Este contrato define os riscos que serão transferidos, compartilhados ou 

assumidos pelo contratante. 

2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DAS 

ORGANIZAÇÕES 

O gerenciamento dos riscos, adotando-se metodologias bem definidas e 

baseadas em guias de boas práticas consolidados, passa pela necessidade de 

haver certa maturidade em gerenciamento de projetos, algo que não é comum neste 

meio, tanto nas empresas e órgãos contratantes como nas prestadoras de serviços, 

uma vez que a cultura do gerenciamento profissional de projetos é algo 

relativamente recente no Brasil, e pouco difundido no meio público, sendo que 

apenas as grandes empresas públicas, como a Petrobrás, bem como as grandes 

construtoras de obras públicas do país têm um nível de maturidade maior em 

gerenciamento de projetos. Esta não é a realidade na maioria dos setores de água e 

gás, pelo que se observa na prática. 

Para entender melhor esta situação, é necessário caracterizar e entender 

a maturidade deste setor em gerenciamento de projetos. ARCHIBALD e PRADO 

(2012) efetuaram uma pesquisa dos níveis de maturidade das empresas brasileiras. 

A referida pesquisa adota o modelo Prado-MMGP©, o qual caracteriza os níveis de 

maturidade em cinco níveis, sendo eles: inicial (1), conhecido (2), padronizado (3), 

gerenciado (4) e otimizado (5). Tais níveis, ilustrados na Figura 2.1.1.1, refletem 

etapas da evolução de uma organização em termos de maturidade em 

gerenciamento de projetos, que podem ser mensurados pelos seguintes aspectos e 

sua dimensão dentro da organização: competência (técnica e contextual), uso de 
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metodologia, informatização, estrutura organizacional adequada, alinhamento 

estratégico e competência comportamental. Este nível de maturidade, ao passo que 

acompanha os níveis caracterizados acima, reflete-se também no índice do sucesso 

dos projetos da organização. 

 
Figura 2.1.1.1: Níveis de Maturidade segundo o modelo MMGP-Prado 

(Fonte: PRADO (2012)) 

 

Dentro desta caracterização, ARCHIBALD e PRADO (2012) efetuaram a 

pesquisa entre 434 organizações, das quais 83 eram do setor público (administração 

direta e indireta). Esta pesquisa avaliou uma série de indicadores, como percentual 

de sucesso dos projetos, percentual de atrasos, percentual de estouro dos 

orçamentos e aderência às dimensões do modelo Prado-MMGP©, sendo que destas 

avaliações decorre uma nota geral para o nível de maturidade, sendo que a fração 

inteira desta nota corresponde ao nível em que a organização se enquadra dentro 

do modelo de caracterização de maturidade proposto. A média geral apontou para 

um índice de 2,60, ou seja, nível 2 – conhecido.  

Para a administração direta e indireta, onde enquadram-se as empresas e 

órgãos responsáveis por água e gás, esta nota ficou abaixo da média global, sendo 
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respectivamente 2,33 e 2,45. A pesquisa tem ainda uma parte dedicada 

exclusivamente à indústria da construção, onde 60 organizações foram pesquisadas. 

Um resultado interessante para a nossa análise trata do nível de maturidade 

conforme o tipo de projeto. O resultado desta pesquisa indica que o nível de 

maturidade nos projetos e obras de infraestrutura para o setor público, onde 

enquadram-se as empresas prestadoras de serviços, é de 2,61, menor do que a 

média global de 2,68. Esta pesquisa não reflete com precisão a realidade da 

delimitação do presente trabalho, mas fornece uma boa indicação de sua situação, 

conforme pode ser observado na prática. 

Tratando do nível 02 de maturidade conforme o modelo Prado-MMGP©, 

neste nível tem-se iniciativas isoladas voltadas ao gerenciamento profissional de 

projetos dentro de uma linguagem comum utilizada também em outras práticas da 

organização, porém não há uma metodologia estabelecida, sendo que os 

conhecimentos e processos ficam fracionados nas diversas áreas ou mesmo 

restritos aos profissionais envolvidos que os desenvolvem, e itens importantes como 

registro de lições aprendidas ficam prejudicados. Neste nível observa-se ainda um 

índice considerável de atrasos, estouro de orçamento, insatisfação de clientes, entre 

outros. 

Trazendo para a realidade de gerenciamento de riscos em obras de água 

e gás, o que ocorre na realidade é bem caracterizado pelo nível 02 anteriormente 

citado. O que existem são iniciativas isoladas de procurar identificar os riscos a partir 

de lições aprendidas e experiência de profissionais mais “vividos”, porém sem a 

adoção de nenhuma técnica ou ferramenta com base metodológica, ficando muito 

mais sujeito a erros humanos e sua recorrência que prejudicam a identificação e o 

possível tratamento dos riscos nestes projetos. 

2.1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EM OBRAS DE ÁGUA E G ÁS 

Como falamos anteriormente, os riscos nas obras de dutos de distribuição 

de água e gás em geral, dada a realidade da grande maioria das organizações deste 

meio, são identificados na prática com técnicas sem embasamento metodológico. 

Embora isto, a classificação ampla destes riscos é conhecida, uma vez que os 

processos de contratação ja os prevêem. Estes riscos podem ser classificados em 
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quatro grupos amplos, que englobam praticamente a totalidade dos riscos 

existentes. São eles:  

• Riscos de engenharia; 

• Riscos de SMS (saúde, meio ambiente e segurança do trabalho); 

• Riscos de causas externas;  

• Riscos do processo de contratação.  

 

Para auxiliar na identificação, bem como na avaliação da importância de 

cada um destes grupos, foram entrevistados dois profissionais que atuam com 

gestão de obras na área de distribuição de gás canalizado. Ambos deixaram muito 

claro nas entrevistas que o principal risco envolvendo este tipo de obra, dentro da 

realidade das licitações, é o próprio processo de contratação, uma vez que é 

decisivo para o sucesso e exequibilidade do projeto como um todo, bem como gera 

impactos em todos os demais riscos existentes e em como gerencia-los. O resumo 

das entrevistas é apresentado no Anexo I. 

Os riscos dos grupos anteriormente elencados são inerentes à natureza 

das atividades que cerceiam as obras e as intervenções no espaço público, dadas 

as diversas interfaces existentes. Variam de intensidade em função de uma série de 

fatores, citando os principais: 

• Complexidade da obra em geral; 

• Traçado escolhido; 

• Extensão; 

• Profundidade de escavação;  

• Diâmetro da tubulação; 

• Características do relevo local e geologia do terreno; 

• Classe de locação (densamente povoado, rural, em faixa de rodovia, 

etc.); 

• Técnicas construtivas; 

• Riscos ambientais;  

• Quantidade e complexidade de travessias especiais (travessia de rios, 

rodovias, ferrovias, outras redes existentes); 
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• Contexto do projeto (pressão por prazo, conjuntura política, 

regulamentação abrangente, nível de detalhamento do planejamento); 

• Legislação; 

Além disso, são amplamente impactados pelos stakeholders, em especial 

os próprios contratante e contratado para execução, dado suas competências na 

execução e gerenciamento de obras e seus recursos, capacidade de alocação de 

recursos, condições econômico/financeiras, entre outros fatores. 

Os riscos de engenharia são ameaças geradas pelas entregas físicas da 

obra, relacionados às falhas de engenharia do produto do projeto, bem como 

problemas relativos aos métodos de construção adotados. Dentre os diversos 

eventos relacionados podemos citar: 

• Danos estruturais a redes interferentes com a rede em construção; 

•  Deslizamentos de terra; 

•  Afundamentos e danos a integridade de vias públicas;  

• Perdas e retrabalhos durante a própria obra, devido a erros ou 

imprevisibilidade de métodos construtivos que comprometam alguma parte da obra; 

• Necessidade de alteração de escopo devido a interferências e outros 

entraves não identificados no planejamento. 

 

Tais eventos podem ocorrer durante a execução do projeto bem como 

após a entrega, ou seja, após entrada em operação da tubulação construída. Estes 

riscos podem impactar na própria execução da obra, e também na integridade da 

mesma em operação, além de gerar impactos também ao espaço público e à 

segurança de todos. 

Os riscos de engenharia são de ordem técnica, e normalmente 

repassados para o contratado através das próprias cláusulas do contrato. São 

também cobertos por meio da exigência da contratação de um seguro de obra pelo 

executante da obra, conforme exigido em legislação correspondente, com prêmio 

equivalente a 10% do valor total do contrato, com o objetivo de mitigar impactos 

financeiros correspondentes. Além disso, garantias de até cinco anos, e a 

transferência da responsabilidade técnica para um engenheiro do quadro funcional 
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do contratado são formas de mitigar ou mesmo evitar os impactos dos riscos para a 

companhia.  

Do ponto de vista do contratado, o gerenciamento destes riscos e da 

responsabilidade sobre os mesmos recai em um bom planejamento, controle de 

execução e qualidade das obras, alocação dos recursos certos e em quantidade 

adequada, adoção de técnicas amplamente conhecidas e seguras, com respaldo em 

estudos técnicos e documentação correspondente. Normas, procedimentos, 

especificações técnicas e outros documentos normalmente referenciados no 

contrato, além de permear a garantia da qualidade, também são formas de prevenir 

a ocorrência de eventos de risco e prever a mitigação dos impactos. 

Na prática, em alguns casos de ocorrência dos eventos de risco, 

principalmente aqueles que envolvem alteração de escopo, há uma dificuldade em 

obter-se um consenso quanto à atribuição de responsabilidade pelos custos extras 

causados. O contrato procura abranger a maioria das situações, porém em alguns 

casos a interpretação é ambígua. Cada uma das partes procura eximir-se da 

responsabilidade em relação ao assunto, e quando não há acordo, a arbitração é 

dada pelas vias jurídicas, levando muitas vezes a prejuízos maiores ainda. Este tipo 

de risco é potencializado principalmente pelos próprios stakeholders principais do 

projeto e o contexto de sua relação, bem como os riscos do processo de 

contratação, abordados mais adiante. 

Avaliando os riscos de engenharia de uma forma geral, podemos dizer 

que o seu impacto, em termos econômicos, é de meio a alto em relação a um porte 

médio dos projetos, porém sua frequência de ocorrência é baixa. Isto decorre do fato 

de que as normas e padrões construtivos, bem como a regulamentação e 

fiscalização são bem aplicadas, garantindo assim uma mínima ocorrência dos 

eventos de risco. 

Os riscos de SMS são ameaças relacionadas à segurança dos 

trabalhadores das obras, bem como das pessoas diretamente afetadas pelas obras 

(pedestres, moradores, motoristas, comerciantes), principalmente os acidentes de 

trabalho, riscos à saúde ocupacional e acidentes com o envolvimento de terceiros. 

Tais riscos também têm a responsabilidade repassada ao contratado, porém, por 
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estar diretamente ligado a questões trabalhistas, para as quais a legislação prevê o 

compartilhamento da responsabilidade com o contratante caso o contratado não 

consiga responder sozinho. Neste caso existe uma supervisão específica por parte 

da companhia através de um setor de SMS próprio.  

As Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho, bem 

como procedimentos e diretrizes de SMS integrantes do próprio contrato, além de 

uma estrutura organizacional exigida para a contratada, com técnicos de segurança 

em cada fase de obra, por exemplo, formam uma sólida base para a prevenção de 

tais riscos. Além disso, é exigido do contratado o recolhimento de um seguro de vida 

coletivo do pessoal para cada contrato de obra, como forma de mitigar os impactos 

financeiros no caso da ocorrência de um evento de risco envolvendo os 

trabalhadores da obra. Em geral os riscos de SMS têm impacto, em termos 

econômicos, e frequência de ocorrência baixa, fruto também da boa abrangência 

das normas, bem como das ações de garantia de atendimento aos requisitos de 

SMS. 

Os riscos de causas externas são aqueles causados por eventos ou 

agentes alheios ao controle direto das obras pelos executantes. Os eventos de 

riscos são dos mais variados tipos, e incluem principalmente: 

• Ocorrência de chuvas acima do esperado; 

• Intervenções e interferências inesperadas de órgãos públicos e outras 

organizações; 

• Interferência da comunidade dos locais de obras; 

• Interposição de recursos judiciais por terceiros;  

• Mudança inesperada da legislação ou regulamentação; 

• Surgimento de interferências de ordem técnica, inesperadas ao início 

do projeto; 

• Mudança de diretrizes de outros setores da própria empresa 

contratante; 

• Problemas com mobilização de recursos humanos, em especial para 

as funções de maior especialização; 
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Estes riscos envolvem ameaças, na maioria das vezes, mas em alguns 

raros casos podem surgir também oportunidades. Como principais efeitos dos 

mesmos, temos impactos em prazo, como no caso de atrasos e paralisações 

causadas por agentes externos, e em escopo, que normalmente altera-se em função 

de tais interferências. A identificação destes riscos está muito mais relacionada às 

ferramentas práticas citadas no início deste capítulo, bem como aos erros e 

insucessos inerentes a este nível de maturidade, sendo que, assim como no caso 

dos riscos de engenharia, o contrato e sua interpretação às vezes não abrangem a 

totalidade dos eventos de risco, podendo a atribuição de responsabilidades ficar 

subjetiva, e a discussão se aprofundar entrando pelas vias jurídicas aumentando o 

impasse e os prejuízos. Estes riscos de uma forma geral têm impacto de médio a 

alto, em termos econômicos, e sua frequência de ocorrência é média. 

Os riscos ligados ao processo de contratação são bastante significativos 

para este tipo de projeto, pois podem influenciar praticamente todos os outros riscos 

ligados às demais áreas do conhecimento conforme descrito pelo PMBOK, como por 

exemplo, riscos ligados a escopo, prazo e qualidade. Impactam também nas etapas 

dos projetos conforme descritas no capítulo anterior, uma vez que já no 

planejamento é necessário prever as ações necessárias, e nas etapas subsequentes 

já se pode ter os impactos.  

O próprio modelo de processo de licitação vigente na maioria dos casos 

propicia este risco, pois conforme abordado no capítulo anterior, há vícios neste tipo 

de processo e impera apenas o que está previamente definido em lei, não havendo 

margem para avaliações mais subjetivas que possam distinguir qualitativamente, de 

maneira mais eficiente, os participantes de um processo.  

Em contrapartida, a empresa vencedora ou concorrente a um processo 

pode se prejudicar caso a contratante também não tenha estrutura e planejamento 

suficientes para o projeto, situação potencializada também pela característica 

“inflexível” das licitações e dos contratos.  

Dentre os principais riscos identificados dentro desta classificação 

podemos elencar: 
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• Cancelamento do processo por interferências de interessados; 

• Retardo do processo de contratação por recursos jurídicos; 

• Contratação de empresa com capacidades aquém do necessário para 

o projeto; 

• Contratação de empresa com interesses escusos ao objetivo da 

contratação; 

• Má avaliação dos proponentes em relação ao objeto da licitação; 

• Edital mal elaborado ou com nível de detalhamento aquém do 

necessário; 

• Organização contratante sem estrutura física e financeira para 

conduzir o projeto; 

• Projeto executivo inexistente, superficial ou controverso; 

 

Esta categoria de risco basicamente define-se pela capacidade, ou 

incapacidade, de ambos o contratante e o contratado de conduzirem o processo de 

contratação ou o projeto decorrente deste. Influencia-se também pela natureza 

compartilhada da gestão da obra e pelos stakeholders específicos de cada 

processo.  

Pode ser considerado o tipo de risco mais importante dentre os 

elencados, uma vez que, sendo o próprio contrato o instrumento principal para o 

gerenciamento de riscos, sendo operacionalizado pela empresa contratada, que 

detém os recursos físicos e financeiros, e pela contratante, que detém a 

preponderância sobre o poder de decisão, caso ocorra um evento de risco ligado à 

contratação, a capacidade de atuação perante aos outros riscos, seja de 

engenharia, SMS ou de causas externas, fica prejudicada à medida da extensão do 

dano causado por uma contratação mal sucedida.  

Na prática existem também interesses e expectativas ocultas à clareza 

das regras do processo de contratação onde, por exemplo, a contratante pode 

alegar e tentar repassar prejuízos ao contratado devido a falhas de planejamento e 

gestão de sua própria responsabilidade, ou casos onde o contratado arca com 

multas já tendo incluindo esta conta na sua previsão orçamentária, pois intentou 

vencer a concorrência alocando recursos aquém do necessário para o cumprimento 
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de prazos, obtendo ganhos mesmo pagando estas multas, sendo que neste caso a 

contratante é a única prejudicada pelo atraso do atendimento a clientes e 

recuperação do investimento.  

Devido à complexidade destas condições e a inexistência de uma 

metodologia clara e específica para planejamento e gerenciamento de riscos de 

gestão de obras, normalmente ocorrem omissões e generalismos que culminam na 

falta de objetividade e previsibilidade de riscos no contrato, que geram por vezes 

prejuízos indevidos a ambos, contratante e contratado. 

Para a prevenção e mitigação dos impactos de eventos de risco do 

processo de contratação, existe uma série de documentos e procedimentos de 

gestão a serem obedecidos, como descritivo, cronograma, relatórios diários de obra, 

reuniões de acompanhamento periódicas, entre outros. Existe ainda o seguro de 

garantia da proposta, a ser recolhido pelo contratado em favor do contratante, 

conforme previsto em legislação, para o caso de litígios em torno do contrato ou no 

caso de problemas de ordem econômico-financeira do contratado, que o incapacite 

de cumprir o contrato. 

Muito embora o planejamento do projeto, as formas de controle e 

gerenciamento, e o próprio contrato sejam instrumentos bastante sólidos para a 

prevenção dos riscos inerentes à gestão de obras, existe um grande descompasso 

entre a teoria e a prática, dado as omissões e generalismos existentes, que 

culminam em um gerenciamento dos riscos de gestão muitas vezes apoiado em 

formas intuitivas de julgamento, relações de confiança baseadas nas relações 

pessoais dos envolvidos, ou mesmo barganha entre os stakeholders, ao invés de 

critérios claros e objetivos em sintonia com a realidade, diferentemente do que 

ocorre nos dois outros principais grupos de riscos descritos. 

Com relação a este assunto, ARCHIBALD e PRADO (2010), em pesquisa 

de maturidade dedicada ao setor da construção, fazem uma excelente ponderação 

sobre a realidade das licitações de obras públicas, que muito tem a ver com os 

riscos inerentes ao processo, como atrasos, prejuízos financeiros e mesmo 

descrédito da sociedade em relação ao poder público, e que isso passa pelo bom 

planejamento dos editais com padrões de gerenciamento rigorosos, e em especial 
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um bom planejamento do cronograma, que deve ser entendido e levado a sério 

pelas empresas concorrentes ao processo.  

Este processo deve ter o apoio de profissionais qualificados e com bom 

entendimento não somente em engenharia, mas também em legislação e em 

métodos de gerenciamento. Quanto a isso, ARCHIBALD e PRADO (2010) ainda 

elencam alguns fatores críticos de sucesso para projetos de obras públicas:  

Do lado das empresas, os fatores críticos de sucesso desta subcategoria 
podem se inspirar no que foi abordado no capítulo C3, adicionados à 
necessidade de pessoal qualificado no trato com o poder público, com 
experiência: 

- No entendimento dos editais e montagem de propostas para o setor público; 

- Na interpretação e execução das condicionantes ambientais ou outras 
exigências de cunho socioambiental; 

- Na boa organização documental dos contratos e dos processos de medição e 
solicitação de pagamento, evitando retenções de pagamento ou discussões 
desnecessárias.  

A administração pública pode colaborar com esta subcategoria da seguinte 
forma: 

- Na existência de um plano geral de obras de médio e longo prazo, associado 
ao plano estratégico governamental, com orçamentos garantidos para o 
término da obra; 

- Na Engenharia de Projetos bem realizada (existência de estudos de 
viabilidade, projetos básicos e executivos), montagem de banco de projetos, 
existência de políticas e procedimentos padrões que aumentam a velocidade 
nas obras, aumentam a previsibilidade das mesmas e facilitam manutenções 
posteriores; 

- Na criação de um gerenciamento de portfólio de obras eficiente, que “trate os 
desiguais desigualmente”, ou seja, obras de grande porte e relevância devem 
possuir estruturas organizacionais projetizadas e dedicadas a fim de que seu 
trâmite interno no governo seja rápido e não fique na “fila” junto com pequenas 
obras; 

- No cuidado na elaboração dos editais claros e sem ambiguidades. 

Com isto, podemos identificar que os riscos em projetos de obras de 

infraestrutura de distribuição de água e gás são bastante relevantes, e que o 

gerenciamento deles ainda oferece muitas oportunidades de melhoria uma vez que 

o nível de maturidade das empresas é baixo e não existem metodologias objetivas, 
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apenas ferramentas isoladas e dispersas. Neste contexto, seria interessante 

desenvolverem-se metodologias, tanto para as organizações contratantes, quanto 

para as prestadoras de serviços, que auxiliassem na identificação e planejamento de 

resposta aos riscos, criando padrões de forma a minimizar as possibilidades dos 

eventos de risco bem como os impactos resultantes.  

Para isto, aspectos importantes devem ser observados e considerados 

nestas metodologias, dentre os quais os mais relevantes seriam os processos de 

contratação, aspectos de legislação e o próprio escopo, e na sequência em menor 

escala questões ligadas a SMS, cronograma, orçamentação e recursos humanos. 

Dentro desta lógica, nos próximos capítulos são feitas avaliações de três guias de 

boas práticas e sua aplicação ao gerenciamento de riscos, e uma comparação lógica 

entre eles, atribuindo notas em relação aos aspectos acima citados, considerando 

um peso percentual arbitrário para cada item. 

3. METODOLOGIA 

3.1 CONCEITO 

Metodologia deriva da palavra método que é definida no dicionário 

Michaelis (2009) como: 

mé.to.do1 

sm  (lat methodu ). 1 Conjunto dos meios dispostos convenientemente 

para alcançar um fim e especialmente para chegar a um conhecimento científico ou 

comunicá-lo aos outros. 2 Ordem ou sistema que se segue no estudo ou no ensino 

de qualquer disciplina. 3 Maneira sistemática de dispor as matérias de um livro. 4 

Maneira de fazer as coisas; modo de proceder. 5 Circunspecção, 

prudência. 6 Conjunto de regras para resolver problemas análogos. 

Para a condução de um projeto aos seus objetivos uma metodologia de 

gerenciamento é fundamental como direcionadora do caminho a ser seguido.  
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Uma metodologia irá descrever de forma detalhada e específica um 

conjunto de procedimentos a serem seguidos, bem como ferramentas e técnicas a 

serem adotadas na condução do projeto. 

Sendo uma direcionadora prática do projeto a metodologia deve conter 

abrangência adequada com as necessidades do projeto ou área que se deseja 

gerenciar.  

Ao direcionar, a metodologia também cria um efeito de foco que trás 

ganhos de eficiência e produtividade. O risco, portanto, de uma metodologia pouco 

abrangente é que a mesma retira do foco de atuação da equipe de projeto 

elementos que podem ser importantes para o gerenciamento. 

3.2 CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA 

 Considerando o papel estratégico desempenhado pela metodologia no 

gerenciamento do projeto, a base conceitual precisa ser bastante sólida e 

consistente. O embasamento da metodologia é a decisão mais importante que se 

deve tomar no processo de construção.  

Utilizar um apanhado de boas práticas, validadas por diversas 

experiências em contextos variados, é uma interessante opção. Nesse sentido os 

guias dos renomados PMI, IPMA e APM destacam-se como opções bastante 

reconhecidas no âmbito de gerenciamento de projetos. 

Outro aspecto importante de uma metodologia é que selecione e inclua 

em seus processos as técnicas e ferramentas que devem ser utilizadas dentro do 

contexto do projeto. A seleção e adaptação de ferramentas na construção da 

metodologia é ponto chave para obtenção dos resultados. Ferramentas adequadas 

serão determinantes para garantir a produtividade e sucesso do projeto, e por outro 

lado complicadoras se desconectadas do contexto e objetivos. 

O contexto que será gerenciado pela metodologia deve ser considerado 

também. O grau de maturidade da organização e mesmo os recursos disponíveis 

para sua aplicação podem criar restrições e precisam ser conhecidos e avaliados na 

definição da metodologia. 
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3.3 QUALIDADE DA METODOLOGIA 

A qualidade da metodologia ao final é medida principalmente pelo grau de 

sucesso dos projetos que a utilizam.  

Uma metodologia definida com base consistente e bem alinhada com o 

contexto em que está inserida tem maior chance de obter sucesso enquanto 

direcionadora do caminho do projeto. 

Um fator crítico de sucesso e importante na avaliação da qualidade para 

qualquer metodologia está em gerar valor para o gerente e equipe de projeto. O 

esforço empreendido para completar as etapas da metodologia deve ser em sua 

maioria revertido em resultados práticos. Cada etapa deve gerar produtos que sejam 

matéria prima das demais etapas ou resultados finais esperados do projeto, 

garantindo que o esforço seja de fato focado nos objetivos gerais do projeto. 

Esse alinhamento entre etapas juntamente com a geração de produtos 

relevantes a cada etapa da metodologia reforçará a percepção de valor da equipe de 

projeto e aumentará sua chance de sucesso. 

 

4. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DOS GUIAS PMBOK , ICB, E APMBOK  

COM RELAÇÃO AO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

4.1 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

A avaliação qualitativa proposta parte dos aspectos mais relevantes para 

gerenciamento de riscos nos projetos alvo de nosso estudo. De acordo com a 

contextualização efetuada previamente, foram definidos sete aspectos principais que 

devem ser avaliados. Esses aspectos também receberam pesos entre si, de forma 

criar uma quantificação de relevância dentro do contexto de projetos que está sendo 

estudado. Portanto, seguem abaixo os aspectos e pesos considerados: 

• Contratações = 25%; 

• SMS (Saúde, Meio Ambiente e Segurança) = 10%; 

• Escopo = 15%; 

• Cronograma = 10%; 

• Recursos humanos = 10%; 
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• Orçamento = 10%; 

• Aspectos legais = 20%. 

Os guias de boas práticas foram avaliados sob três óticas importantes 

considerando o objetivo principal de servir como base para elaboração de uma 

metodologia específica para gerenciamento de riscos: 

Abrangência:  Avaliação da abrangência do capítulo de riscos e 

abordagem de riscos em outros capítulos dentro do guia, bem como a referência 

cruzada entre os tópicos relacionados com gerenciamento de riscos. 

Ferramentas:  Avaliação da diversidade de ferramentas e técnicas 

sugeridas para gerenciamento de riscos e o nível de detalhamento e exemplificação 

dessas ferramentas dentro do guia. 

Aplicação:  Avaliação da forma de apresentar os processos em termos de 

indicação de passos e direcionamento de ações a serem tomadas. Aplicabilidade é 

fundamental quando se busca transformar o guia generalista em uma metodologia 

específica. 

Cada uma das três óticas possui mesma representatividade em nossa 

análise, sendo que a avaliação final é um índice de 0,0 a 10,0. O cálculo é feito da 

seguinte forma apresentada na Tabela 4.1.1. 

Tabela 4.1.1: Exemplo do cálculo para atribuição de notas ponderadas aos guias de boas práticas 
analisados. 

Aspecto Abrangência Ferramentas Aplicação Peso
Nota 

Ponderada

 Contratações                    10,0                    10,0                    10,0 25%                      2,5 

SMS (Saúde, Meio 
Ambiente e Segurança)

                        -                           -                           -   10%                         -   

Escopo                    10,0                    10,0                    10,0 15%                      1,5 

Cronograma                         -                           -                           -   10%                         -   

Recursos humanos                         -                           -                           -   10%                         -   

Orçamento                    10,0                    10,0                    10,0 10%                      1,0 

Aspectos legais                         -                           -                           -   20%                         -   

100%                5,0 TOTAL
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4.2 PMBOK - PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE 

 

O Project Management Institute (PMI) é, atualmente, a maior instituição 

internacional dedicada ao Gerenciamento de Projetos. Por esse motivo, o guia 

criado pelo PMI, intitulado Project Managment Body of Knowledgment (PMBOK) tem 

sido o documento mais utilizado como base para garantir o sucesso em um projeto. 

O objetivo principal desse guia é detalhar a aplicação das ferramentas, técnicas, 

conhecimentos e processos adequados para cada uma das áreas do conhecimento, 

visando o bom andamento do projeto.  

 

O PMBOK, em sua quarta edição, divide o gerenciamento de projetos em 

nove áreas de conhecimento: 

• Gerenciamento da Integração em Projetos; 

• Gerenciamento de Escopo em Projetos; 

• Gerenciamento de Tempo em Projetos; 

• Gerenciamento de Custos em Projetos; 

• Gerenciamento da Qualidade em Projetos; 

• Gerenciamento de Recursos Humanos em Projetos; 

• Gerenciamento da Comunicação em Projetos; 

• Gerenciamento de Riscos em Projetos; 

• Gerenciamento de Aquisições em Projetos; 

 

Cada uma das áreas listadas acima é dividida em três processos macro: 

planejamento, execução e controles/monitoramento. 

De acordo com o PMBOK 4ª Edição, o Gerenciamento de Riscos engloba 

os processos de planejamento do gerenciamento de riscos, identificação, analise, 

planejamento de respostas aos riscos e monitoramento e controle. 

Todos os processos listados acima estão relacionados a todas as outras 

áreas de conhecimento, sendo que cada um deles pode envolver esforços de um ou 

mais indivíduos de acordo com a necessidade do projeto. Eles devem ocorrer pelo 

menos uma vez ao longo do projeto e, caso o projeto seja dividido em fases, 

ocorrerá em uma ou mais vezes em cada uma de suas fases. 
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Os riscos do projeto são sempre relacionados ao futuro, portanto, risco é 

um evento que, caso ocorra, causará impactos em pelo menos um dos objetivos do 

projeto. 

O plano de Gerenciamento de Riscos é o processo que define como 

conduzir as atividades de gerenciamento de riscos em um projeto Na etapa de 

elaboração do plano de Gerenciamento de Riscos são utilizados como base seis 

documentos: 

 

• Declaração de Escopo; 

• Plano de Gerenciamento de Custos; 

• Cronograma do Projeto; 

• Plano de Comunicações; 

• Processos organizacionais; 

• Ambiente da Empresa; 

 

Com base nesses pontos, por meio das reuniões de planejamento, é 

elaborado o plano de gerenciamento de riscos que será utilizado no projeto, o qual 

definirá a metodologia, responsabilidades, orçamento, frequência, categorias de 

riscos, definições da probabilidade de riscos, impactos, probabilidade, tolerância dos 

stakeholders, formas de reporte e acompanhamento. 

A identificação de riscos é o processo que determina quais riscos podem 

afetar o projeto e documenta as suas características. Esse processo ocorre diversas 

vezes ao longo do projeto, uma vez que novos riscos podem ser identificados ao 

longo do mesmo. 

Para identificar os riscos, várias ferramentas podem ser utilizadas, como a 

revisão de documentos, técnicas de coleta de informações (brainstorming, técnica 

Delphi, entrevistas e análises da causa raiz), análises de checklists, técnicas de 

diagramas (Ishikawa, Pareto etc), análises SWOT etc. 

A análise qualitativa é, basicamente, o processo de priorização de riscos 

com base na combinação de probabilidade de ocorrência e impacto gerado Já a 

análise quantitativa é o processo de análise numérica de efeitos dos riscos 

identificados. Ss técnicas mais utilizadas nessa situação são a árvore de decisões e 

a simulação de Monte Carlo 
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O plano de resposta aos riscos é o processo no qual são desenvolvidas 

ações e opções para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças que 

influenciam no resultado do projeto. Em relação às ameaças, o plano de resposta 

aos riscos define se o risco será evitado, transferido, mitigado ou aceito. Já em 

relação às oportunidades, e analisado se o risco será explorado, compartilhado, 

aumentado ou aceito. 

Por fim, no monitoramento e controle de riscos é feito o processo de 

implementação dos planos de resposta, acompanhamento de riscos identificados, 

monitoramento de riscos residuais, identificação de novos riscos, bem como o 

acompanhamento da eficiência do gerenciamento de riscos para o projeto. 

Analisando o plano de gerenciamento de riscos, nota-se que, na 4ª 

Edição do PMBOK, não é comentado especificamente sobre a área de aquisições, 

área essa que, nos casos de obras de infraestrutura de gás, por se tratar de 

contratação de empresas terceirizadas, é importante ter contratos de aquisições 

muito bem escritos, de modo a evitar, mitigar ou transferir as ameaças que podem 

ser identificadas. Apesar disso, nesse plano são abordadas outras áreas que 

influenciam diretamente no resultado do projeto, como escopo, prazo e custos. Ou 

seja, o plano de gerenciamento de riscos, apesar de não ser completo 

(considerando-se a o foco de avaliação deste trabalho), consegue abordar pontos 

importantes e que devem ser avaliados cautelosamente. 

Sobre a análise qualitativa dos riscos, o processo sugerido é aplicável ao 

gerenciamento de obras de infraestrutura, uma vez que, com base em dados 

históricos de projetos anteriores, será possível elaborar uma matriz de probabilidade 

x impacto de um evento. Já em relação à análise quantitativa, o guia traz técnicas 

que podem ser utilizadas nesse tipo de projeto (tanto a simulação de Monte Carlo 

quanto a árvore de decisões). 

Com todos os processos prévios elaborados, o plano de resposta aos 

riscos é aplicável e essencial em obras de infraestrutura, portanto é altamente 

recomendável ser elaborado nesse tipo de projeto.  

Da mesma forma que o processo anterior, o monitoramento e controle 

dos riscos devem ser contínuos em uma obra de infraestrutura, já que a mesma 

deve ser monitorada durante todas as etapas, desde a escavação/perfuração, 

construção até o encerramento. 
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Com base no exposto acima, pode-se perceber que a área de 

gerenciamento de riscos do PMBOK é muito genérica, uma vez que ela é aplicada 

para todo e qualquer tipo de projeto, não sendo tão específico e entrando no detalhe 

que um projeto de obras de infraestrutura necessita. Porém, apesar de alguns 

pontos que podem ser melhorados, como por exemplo, o baixo foco em aquisições 

na elaboração do plano de gerenciamento de riscos, os demais processos do guia 

apresentam ferramentas e técnicas satisfatórias e amplamente aplicáveis nas obras 

estudadas nesse projeto. Sendo assim, o PMBOK pode ser utilizado como 

referência para a gestão de riscos em projetos desse porte. 

4.3 ICB – IPMA COMPETENCE BASELINE 

O IPMA (International Project Management Association) foi fundado em 

1965 em Viena e representa quase 50 associações de gerenciamento de projetos no 

mundo. Como resultado da coleta de boas práticas de gerenciamento de projetos 

junto aos seus associados o IPMA publica o ICB (IPMA Competence Baseline). A 

versão brasileira do guia de boas práticas, publicada pela ABGP – Associação 

brasileira de gerenciamento de projetos é o RBC – Referencial Brasileiro de 

Competências. 

O IPMA em seu guia divide competências em três grupos: Contextuais, 

comportamentais e técnicas. Distribuídos nos três grupos estão quarenta e seis 

elementos de competência para um gestor de projetos.   

No prefácio da 3ª versão do IBC os autores destacam o contexto de 

projetos dos últimos anos com cenários dinâmicos, muitas partes interessadas e 

inúmeros fatores externos. Os projetos são, portanto, cada vez mais complexos e 

exigem mais de seus gestores. 

Esse cenário, segundo o IPMA, torna evidente e indispensável que o 

gerente de projetos tenha um conjunto de competências que vai além das técnicas. 

As competências comportamentais e contextuais são, portanto um fator 

determinante para o sucesso. 

A Figura 4.3.1 ilustra o símbolo conhecido com Olho da Competência, que 

possuí o resumo dos quarenta e seis elementos divididos nos três grupos. 
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Figura 4.3.1: Olho de Competências do IPMA 
(Fonte: ICB 3ª Edição (2006)) 

Por propor uma abordagem incluindo e destacando os aspectos 

contextuais e comportamentais o ICB é um guia bastante completo para 

gerenciamento de projetos. 

Outro aspecto interessante do guia do IPMA é direcionar as inter-relações 

entre os diversos elementos de forma indicar, por exemplo, em cada etapa técnica 

do processo de gerenciamento do projeto, qual seriam as competências 

comportamentais e contextuais mais importantes ligadas com aquela etapa. 

Essas referências cruzadas entre elementos de competência reforçam a 

consistência e robustez do ICB que é de fato uma base bastante rica para direcionar 

uma metodologia que se deseje criar a partir dele.  

Ao descrever o elemento de riscos que está definido com uma 

competência técnica o ICB reforça que o gerenciamento de riscos é um processo 

contínuo e que deve acontecer em cada etapa do projeto do início ao fim. Indica 
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também o risco como produto de impacto e probabilidade e que as respostas aos 

riscos podem ser: eliminar, mitigar, compartilhar, transferir ou prevenir o risco, 

desenvolver um plano de contingência, ou até mesmo eventualmente aceitar 

passivamente o risco. 

As etapas indicadas para o gerenciamento do elemento riscos são (ICB 

v3, 2006): 

1. Identificar e avaliar os riscos 

O primeiro passo recomenda que sejam identificados e avaliados os 

riscos, sendo cada um função de sua probabilidade e impacto. O ICB indica 

ferramentas como simulação de Monte Carlo, as árvores de decisão e o 

planejamento de cenários como boas opções para as análises quantitativas. 

 

2. Desenvolver um plano de respostas aos riscos e fazer com ele seja 

aprovado e comunicado 

Esse é o passo do planejamento. Uma vez identificados os riscos é 

necessário planejar as respostas e aprovar com os envolvidos, considerando os 

valores esperados que devam justificar os respectivos custos das respostas. 

 

3. Atualizar os diferentes planos do projeto afetados pelo plano aprovado 

de respostas aos riscos 

Uma vez definido e aprovado o plano de respostas aos riscos é 

importante que se mantenha a consistência do planejamento geral do projeto. O 

passo três trata da necessidade de garantir que todos os planos do projeto afetados 

pelas respostas aos riscos sejam devidamente atualizados 

 

4. Avaliar a probabilidade de se alcançar os objetivos de tempo e de 

custos, e continuar fazendo isso durante o projeto. 

O quarto passo destaca a importância dos elementos tempo e custo e da 

necessidade de se estabelecer dentro da metodologia adotada uma forma de 

acompanhar possíveis desvios nesses dois elementos de forma prevenir tais efeitos 

 



 

 

 

 

43

5. Continuamente identificar novos riscos, reavaliar os riscos, planejar as 

respostas e modificar o plano de projeto. 

O quinto passo é fundamental. De forma geral o projeto demanda que se 

revise de forma rotineira e planejada seus elementos considerando os eventos 

transcorridos durante sua execução. A gestão de riscos deve acompanhar essa 

demanda e garantir que haja uma rotina de identificação e avaliação de riscos 

recorrente ao longo de todo o projeto 

 

6. Controlar o plano de respostas aos riscos 

Uma etapa comum a todos os elementos que possuem um planejamento 

é o controle. É necessário que se acompanhe a ocorrência dos riscos previstos, bem 

como o andamento dos custos de resposta. 

 

7. Documentar as lições aprendidas e aplicá-las a futuros projetos; 

atualizar as ferramentas de identificação dos riscos. 

Uma forma poderosa de identificar riscos é recorrer ao banco de lições 

aprendidas. Cada projeto, ao ser concluído, deve alimentar essa preciosa base de 

informação que será importante em um próximo projeto similar. 

O ICB indica também a importância de que se considere a 

interdependência entre elementos quando da criação dos planos de resposta aos 

riscos, garantindo que todos os processos do projeto estejam alinhados com o 

plano. 

Essa correlação está na tabela 4.3.1 extraída do ICB v3. 
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Tabela 4.3.1: Correlações entre os processos do IPMA. 
(Fonte: ICB 3ª Edição (2006)) 
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4.3.1 - REFERÊNCIA CRUZADA ENTRE GERENCIAMENTO DE 
RISCOS E COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 
 

Elemento Liderança ( Leadership) 

O ICB destaca ao descrever o elemento liderança a importância dessa 

competência comportamental principalmente em cenários de incerteza e mudança. 

Esse aspecto da liderança está diretamente ligado com o que se encontra ao tratar 

riscos. 

A análise de cenários incertos e definição de respostas bem como 

direcionamento da equipe são atitudes de liderança necessárias para seguir os 

passos de gerenciamento de riscos. 

Elemento Autocontrole ( Self-control) 

 Autocontrole trata da habilidade de lidar com situações de stress 

buscando soluções para garantir o rumo alinhado com os objetivos do projeto. 

Garantir adequado gerenciamento dos recursos para minimizar balancear vida 

pessoal e profissional sua e da equipe de projeto.  

No gerenciamento de riscos, possivelmente mais do que em todos os 

demais processos de um projeto, a habilidade de manter o rumo frente a situações 

de desvio do planejamento e responder adequadamente é fundamental.  

Elemento Criatividade ( Creativity ) 

Criatividade é descrita pelo ICB como uma das principais competências 

para um projeto gestor e equipe. Encontrar soluções criativas para os desafios que 

surgem ao longo do projeto é um importante um diferencial e pode ser fator 

determinante de sucesso. 

Os passos sugeridos para esse processo tratam de estimular a 

criatividade através do exercício do brainstorm como time de projeto e passam por 

avaliar e implantar as boas ideias.  
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A relação desse elemento com a gerencia de riscos é significativa, uma 

vez que as respostas aos riscos geralmente envolvem soluções criativas que 

reduzam os valores esperados com baixo custo de implantação. 

Elemento Negociação ( Negociation) 

A chave para negociações está em procurar conhecer e considerar na 

estratégia os interesses e posição dos envolvidos de forma procurar um resultado do 

tipo ganha-ganha. 

Nos passos para esse processo sugere-se que seja construída 

previamente ao encontro com a outra parte uma estratégia e que essa procure 

resultados de ganhos mútuos. 

No que tange a gerencia de riscos, negociação torna-se relevante 

principalmente quando as respostas aos riscos envolvem compartilhar ou transferir, 

visto que há outra parte envolvida cujos interesses e posição precisam ser 

considerados para uma solução satisfatória. 

Elemento Conflito e Crises ( Conflict & Crisis) 

Todo projeto possui em algum nível de probabilidade e com diferentes 

impactos o risco de conflito e crise. A referência cruzada dessa competência com a 

gerencia de riscos é por demais acertada.  

Os passos sugeridos nesse elemento incluem a análise de riscos de 

conflito, a definição de respostas preventivas e de planos de contingência para 

casos de ocorrência dos eventos de conflito e crise.  

Considerar os riscos de conflito e crise e definir respostas adequadas é 

fundamental para o planejamento do projeto. Interesses contrários entre partes 

interessadas podem gerar desvios irreparáveis aos objetivos do projeto. 
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4.3.2 - REFERÊNCIA CRUZADA ENTRE GERENCIAMENTO DE 
RISCOS E COMPETÊNCIAS CONTEXTUAIS 
 

Elemento Orientação para Portfólio ( Portfolio Orientation) 

No contexto de gerenciamento de portfólio trata-se simultaneamente de 

diversos projetos ou programas dentro da mesma organização e muitas vezes com 

recursos compartilhados. 

No cenário descrito a ligação com gerenciamento de riscos fica evidente, 

uma vez que a complexidade de projetos interdependentes em termos de recursos 

amplia a necessidade de identificar, avaliar e responder aos riscos considerando o 

todo. 

O elemento conflitos e crises, descrito anteriormente, também é um risco 

ampliado dentro desse contexto e merecerá tratativa igualmente mais ampla. 

Elemento Saúde, segurança e meio ambiente ( Health, security, 

safety, environment ) 

Os fatores tratados nesse elemento são fatores críticos de sucesso para o 

projeto. Geralmente regulamentados por leis e normas cujo desvio pode implicar em 

inviabilidade para o projeto os fatores SSMA necessitam de tratativa dedicada e 

específica. 

A ligação desse elemento com a gerência de riscos fica evidente pela 

característica de incerteza quanto à ocorrência e impacto elevado envolvido. 

Os passos indicados para gerenciar esse processo são muito similares 

aos de riscos. Identificar e avaliar as leis e normas frente ao grau de exposição do 

projeto e definir ações de resposta. 

Elemento Financeiro ( Finance ) 

O contexto financeiro do projeto é elemento básico para a construção dos 

planos de projeto e mesmo na definição dos objetivos finais do projeto. 
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Tanto o contexto financeiro da organização quanto o do país em que está 

inserido o projeto precisam ser conhecidos, entendidos e considerados em todas as 

fases do projeto.  

Quando avaliado sob a ótica de riscos o elemento de contexto financeiro 

merece atenção. Políticas monetárias e cambiais, momento e projeções econômicas 

devem ser avaliados em termos de riscos, bem como repostas definidas. 

Os passos para esse processo tratam de alinhar o plano de projeto de 

forma geral com o contexto econômico e implantar uma rotina de reportes, bem 

como uma auditoria eventualmente. 

Elemento Legislação ( Legal) 

Contexto de legislação em que o projeto está inserido precisa ser 

conhecido e o nível de exposição controlado. O planejamento do projeto deve 

considerar as leis específicas e regulamentações aplicáveis ao projeto procurando 

adequar suas diretrizes com as restrições associadas a elas. 

Importantes tipos de legislação são: trabalhista, fiscal, segurança, 

ambiental, entre outras. 

Considerando que os impactos em se tratando de legislação podem ser 

significativos, o tema precisa estar presente no planejamento de riscos de forma 

ampla e com repostas robustas. 

Pontos Positivos 

• Abordagem das três dimensões: técnica, comportamental e contextual 

permite um direcionamento bastante completo para a construção de uma 

metodologia para gerenciamento de projetos. 

• As referências cruzadas entre elementos de competência permitem 

entender de forma ampla e abrangente as interdependências dos processos e 

competências dentro de um projeto 

• No âmbito de gerenciamento de riscos e seus elementos referenciados, 

direciona, de forma específica, as avaliações para questões de alta relevância como 

legislação e fatores ambientais. 
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Pontos Negativos 

• Tratando-se de um guia de boas práticas poderia indicar e explicar uma 

gama maior de opções de ferramentas e técnicas mais utilizadas em gerenciamento 

de riscos e demais processos 

• Pouco detalhamento em relação às recomendações para respostas 

aos riscos. Não descreve os meios ou mesmo o significado das possíveis repostas. 

 

4.4 APMBOK - ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT BOD Y 

OF KNOWLEDGE 

 

A Association for Project Management (também conhecida pela sigla 

APM), originada no Reino Unido, é uma associação voltada para o desenvolvimento 

do gerenciamento de projeto e programas. É uma associação sem fins lucrativos e 

que, atualmente, intitula-se como sendo a maior organização de gerenciamento de 

projetos da Europa, com mais de 20.000 associados e 500 membros corporativos. 

 

Como as demais instituições, a APM também possui um guia de boas 

práticas que serve como base no gerenciamento de um projeto, o qual é chamado 

de APM Body of Knowledge. Esse documento é dividido em seções e subseções, 

cada uma com seu tema específico. De acordo com a 5ª Edição, são eles: 

 

1. Gerenciamento de Projetos no Contexto: 

1. Gerenciamento de Projetos; 

2. Gerenciamento de Programas; 

3. Gerenciamento de Portfólio; 

4. Contexto do Projeto; 

5. Patrocínio do Projeto; 

6. Escritório de Projetos; 

 

2. Estratégia de Planejamento: 

1. Sucesso do Projeto e Benefícios; 

2. Gerenciamento dos Stakeholders; 
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3. Gerenciamento do Valor; 

4. Plano de Gerenciamento de Projetos; 

5. Gerenciamento do Risco em Projetos; 

6. Gerenciamento da Qualidade em Projetos; 

7. Gerenciamento de Segurança, Saúde e Meio Ambiente; 

 

3. Execução da Estratégia 

1. Gerenciamento do Escopo; 

2. Cronograma; 

3. Gerenciamento de Recursos; 

4. Gerenciamento do Orçamento e Custos; 

5. Controle de mudanças; 

6. Gerenciamento de Valor Agregado; 

7. Gerenciamento da Informação e Relatório; 

8. Gerenciamento de Problemas; 

 

4. Técnicas; 

1. Gerenciamento de Requisitos; 

2. Desenvolvimento; 

3. Estimativa; 

4. Gerenciamento Tecnológico; 

5. Engenharia de Valor; 

6. Modelagem e Teste; 

7. Gerenciamento da Configuração; 

 

5. Comercial e Negócios; 

1. Case de Negócios; 

2. Marketing e Vendas; 

3. Financiamento e Fundos do Projeto; 

4. Aquisições; 

5. Consciência Jurídica; 
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6. Organização e Governança; 

1. Ciclo de Vida do Projeto; 

2. Conceito; 

3. Definição; 

4. Implementação; 

5. Entrega e Fechamento; 

6. Revisões do Projeto; 

7. Estrutura Organizacional; 

8. Funções Organizacionais; 

9. Procedimentos e Métodos; 

10. Governança do Gerenciamento de Projetos; 

 

7. Pessoas e Profissões; 

1. Comunicações; 

2. Trabalho em Equipe; 

3. Liderança; 

4. Gerenciamento de Conflitos; 

5. Negociações; 

6. Gerenciamento de Recursos Humanos; 

7. Características Comportamentais; 

8. Aprendizado e Desenvolvimento; 

9. Ética e Profissionalismo; 

 

De acordo com o documento da APM, o gerenciamento de riscos de 

projeto é um processo estruturado que permite a análise de riscos individuais e de 

todos os riscos do projeto, para os mesmos serem entendidos e gerenciados de 

moto a otimizar o sucesso do projeto, minimizando as suas ameaças e maximizando 

as oportunidades. 

 

O processo de gerenciamento de riscos está relacionado com o passo 

inicial de escopo e objetivos, etapa essa que é essencial para que os riscos possam 

ser identificados. A significativa relevância de cada um dos riscos é avaliada 

utilizando técnicas qualitativas para priorizá-los no futuro. Da mesma forma, riscos 
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também podem ser avaliados por meio de técnicas quantitativas, analisando o efeito 

combinado dos riscos para o projeto. São inúmeras técnicas existentes, sendo que o 

documento cita as técnicas da simulação de Monte Carlo, árvore de decisões e 

diagrama de influências. 

 

A próxima etapa é o planejamento de resposta aos riscos, no qual os 

riscos são avaliados e são descritas ações para mitigar, evitar, transferir ou aceitar 

as ameaças, ou explorar, maximizar, compartilhar ou aceitar as oportunidades. 

 

Além disso, o gerenciamento de riscos é comentado em algumas outras 

seções do guia, porém sem muitos detalhes. As áreas de Gerenciamento da 

Qualidade em Projetos, Gerenciamento de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, 

Gerenciamento de Orçamento e Custos, Gerenciamento da Informação e Relatório, 

Gerenciamento de Problemas, Desenvolvimento, Estimativa, Gerenciamento de 

Tecnologia, Engenharia de Valor, Modelagem e Teste, Business Case, Ciclo de Vida 

do Projeto, Métodos e Procedimentos, Governança de Gerenciamento de Projetos e 

Características Comportamentais. 

 

Como referência adicional, a APM também possui um documento que 

detalha um pouco mais esse assunto, que é o “Project Risk Analysis and 

Management”. A figura Abaixo segue fluxograma do planejamento de riscos da 

APM, extraído do “Project Risk Analysis and Management”: 
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Figura 4.4.1: O processo de gerenciamento de risco 
(Fonte: APM (2004)) 

 

Em resumo, a APM, em seu guia, apesar de ter uma área dedicada para 

o gerenciamento de riscos (da mesma forma que o PMBOK), não é detalhada etapa 

a etapa, como deverá ser feito cada um dos processos, não tornando um guia muito 

aplicável em obras de infraestrutura. 
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4.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

4.5.1 TABELA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS GUIAS DE BOAS PRÁTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1. Abrangência 

Quanto ao capítulo de riscos e referências 
para cada aspecto: 

a) Não 

contempla = 0 

b) Cita = 3 

c) Cita e 

descreve = 6 

d) Possui um 

Questão 2. Ferramentas 

Quanto a sugestões de ferramentas e técnicas 
em cada aspecto: 

e) Não 

sugere = 0 

f) Sugere = 3 

g) Sugere e 

descreve = 6 

h) Sugere, 

Questão 3. Aplicação 

Quanto à indicação de passos base que 
permitam a elaboração de uma metodologia: 

i) Não 

indica = 0 

j) Indic

a = 3 

k) Indic

a e detalha = 6 



55 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Como resultado da avaliação tem-se uma pontuação para cada guia em 

cada uma das três óticas avaliadas. 

Com relação à abrangência o ICB obteve a maior pontuação, resultado da 

integração entre capítulos relacionados com risco e tratativas específicas dos temas 

SMS, aspectos legais e todos os demais aspectos relevantes para os projetos foco 

desse estudo. As referências cruzadas entre os elementos de processo são um 

grande diferencial e importante direcionador para uma possível metodologia 

também.  

Em termos de ferramentas e técnicas destaca-se o guia do PMI. Com a 

gama mais ampla de sugestões e detalhamento de formas de aplicação o PMBOK é 

o guia que dedica mais conteúdo a apresentação de ferramentas e técnicas. 

Na avaliação de aplicação o PMBOK e o ICB ficaram a frente e 

praticamente empatados. Ambos os guias possuem descritivo de passos para todos 

os elementos relevantes em gerenciamento de riscos e em alguns casos com 

exemplos. 

No resultado final o guia ICB ficou com a maior pontuação principalmente 

por sua abrangência superior aos demais em termos de gerenciamento de riscos 

considerando os aspectos relevantes para projetos de infraestrutura objeto do 

estudo. O ponto mais frágil do ICB, ferramentas e técnicas, precisará ser cobertor 

com conteúdo externo que pode até mesmo ser o PMBOK. 

Além disso, é importante destacar que a contextualização por si só, do 

cenário de obras de infraestrutura de distribuição de água e gás no Brasil, já dá 

indícios de um possível caminho para o desenvolvimento desta metodologia, com 

aspectos de risco, bem como aspectos organizacionais e culturais muito peculiares 

do setor.  

Neste sentido, aproveitar ativos de processo já existentes nas empresas, 

buscando o que já existe de bom, e utilizar isto para complementar a base extraída 
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do ICB é um bom caminho para se obter uma metodologia eficiente e especializada, 

com absorção mais fácil pelas organizações. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a adoção de linguagens 

mais adaptadas à realidade de cada organização, uma vez que para a maturidade 

observada (nível dois, segundo Prado), já existem linguagens próprias e algumas 

práticas isoladas, sendo que a absorção de uma nova metodologia fica muito mais 

fácil à medida que esta interage bem com os métodos já existentes. 

6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

O desenvolvimento e aplicação de uma metodologia tendo como base o 

ICB é um desdobramento natural desse estudo. Aprofundar o estudo sobre 

conceitos para construção de metodologia específica considerando o contexto já 

descrito e procurar aplicar em um projeto piloto. 

Estudar e entender a influência do nível de maturidade das organizações 

do setor de infraestrutura na construção de metodologias de gerenciamento de 

projetos também pode ser uma abordagem complementar ao estudo apresentado. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 

 

Entrevista com profissional 01: 

Nome: Luis Antônio Zanette 

Empresa: COMPAGAS 

Cargo: Engenheiro III 

Função: Gestor de Contratos 

Tempo na função: 07 anos 

Projetos dos quais participou/gerenciou: Mais de 100 

Tendo em vista o universo das obras da Compagas, e o conceito amplo de risco 

(ameaça), onde um evento que tem uma certa probabilidade de ocorrer causa algum impacto 

que se traduz em algum prejuízo para o projeto, e entendendo que este prejuízo pode ser da 

Compagas ou do Contratado: 

 

1) Dentre as etapas de uma obra, sendo elas: planejamento, licitação, contratação, execução, 

comissionamento, entrega e encerramento do contrato, quais delas seriam mais críticas em 

termos de risco? Favor justificar. 

    Entendo que as etapas mais críticas de uma obra são a contratação, licitação, sendo que não 

permitem gerenciamento e atuação direta do contratante e dependendo do andamento 

(recursos, impugnações, ações judiciais etc) e resultado (empresa vencedora) do certame pode 

comprometer o cronograma do empreendimento e interferir diretamente na execução, e 

demais fases, caso a empresa vencedora não possua condições de executar a obra com o padrão 

de qualidade necessário e dentro do prazo esperado. Para tal é importante realizar um 

planejamento adequado da obra, bem como elaborar um bom edital, a fim de tentar minimizar 

os referidos problemas.   

 

   2) Dentro da etapa mais crítica, aponte uma situação que já ocorreu e que ilustre esta 

situação: 

    Já ocorreram situações em que levou até um ano entre o lançamento da licitação e o início da 

obra, prazo que em uma situação normal é de 60 dias. Isto impactou bastante no prazo da obra 

e consequentemente no atendimento ao cliente final. Houve outra situação em que a empresa 

vencedora de uma licitação paralisou as atividades com apenas 25% do empreendimento 

executado. Isto implicou em atraso de cerca de um ano no prazo da obra e um acréscimo de 

cerca de 30% do custo original, visto que houve a necessidade de contratar uma nova empresa.  
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3) Como esta situação foi resolvida? 

A primeira foi resolvida judicialmente, razão pelo atraso no cronograma. A segunda situação foi 

resolvida com a rescisão do Contrato com a primeira construtora e a contratação de uma nova 

empresa através de processo licitatório correspondente.    

    
4) Esta situação poderia ter sido evitada? 
 

Evitada não, mas ter seus efeitos minimizados se fosse tomada uma ação efetiva logo que 

iniciaram os problemas com o CONTRATADO, através de uma rescisão imediata do Contrato.   

   
5) Baseando-se na sua experiência, no contexto de todas as obras da COMPAGAS, numa 
escala de 0% a 100%, qual seria o percentual de problemas em obras cuja ocorrência já é 
antecipadamente prevista, e cujas soluções/reações já estão programadas antes do evento de 
risco ocorrer? 
 
Cerca de 95%, visto que os Editais e documentações técnicas de Contratação são em geral bem 

criteriosos e detalhados e, sempre que surge uma ocorrência ou problema novo identificado e 

não previsto em Contrato, é corrigido nas próximas contratações para evitar complicações.   

 

6) Numa escala de 0% a 100%, qual seria o percentual de problemas em obras cuja 
responsabilidade já é antecipadamente estabelecida, se da COMPAGAS ou do 
CONTRATADO?  
 

Cerca de 95%,visto que há poucas situações em que não há clareza nas responsabilidades. 

 

7)Isto depende mais do que está escrito no contrato, ou do entendimento das pessoas 

envolvidas? 

Do que está determinado em Contrato, visto que se deve evitar depender da subjetividade e 

entendimento das partes envolvidas para minimizar os problemas na Gestão e 

acompanhamento do Contrato e da obra.   

 

8) Em relação ao modelo de contrato vigente hoje na companhia, você acha que o mesmo é 

suficiente no claro entendimento e gerenciamento de riscos, como o do exemplo apontado? 

Haveria como melhorar? 

Acredito que sim. Porém sempre há espaço para melhorias, baseado em situações novas que 

ocorrem diariamente,   bem como em alterações de ordem jurídica, tributária, etc no contexto 

nacional e internacional.  
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ANEXO II 

 

Entrevista com profissional 02: 

Nome: Johny Willy Rost 

Empresa: COMPAGAS 

Cargo: Fiscal de Obras 

Função: Chefe de Fiscalização 

Tempo na função: 16 anos 

Projetos dos quais participou/gerenciou: Mais de 200 

 
Tendo em vista o universo das obras da Compagas, e o conceito amplo de risco 

(ameaça), onde um evento que tem uma certa probabilidade de ocorrer causa algum impacto 
se traduz em algum prejuízo para o projeto, e entendendo que este prejuízo pode ser da 
Compagas ou do Contratado: 

 
1) Dentre as etapas de uma obra, sendo elas: planejamento, licitação, contratação, execução, 
comissionamento, entrega e encerramento do contrato, quais delas seriam mais críticas em 
termos de risco? Favor justificar. 

Sem dúvida o planejamento, que envolve todo o projeto da obra. É nessa fase que todas 
as análises (técnicas, financeiras, legais, de meio ambiente, etc) são feitas, justamente para 
eliminar, ou minimizar os riscos. 

Críticas também são as fases de licitação, onde se deve "amarrar" todas as necessidades 
e expectativas do projeto, seja na parte física quanto de valores ou prazos envolvidos, e 
execução onde todas as premissas do projeto devem ser aplicadas, obedecendo-se às 
diretrizes, normas e imposições do contrato. 

 
2) Dentro da etapa mais crítica, aponte uma situação que já ocorreu e que ilustre esta situação: 

Planejamento:- não considerou a possibilidade de demora na concessão de alvará pelo 
órgão competente. 

- não considerou a demora na entrega de materiais 
Esses são exemplos que comprometeram o prazo. 

 
3) Como esta situação foi resolvida? 

Como dependem da ação de terceiros, a resolução torna-se muito difícil, 
comprometendo toda a execução da obra e invariavelmente trazendo acréscimo de custos. 

 
4) Esta situação poderia ter sido evitada? 

Em relação à questão do alvará sim, porém, em relação ao fornecimento de materiais, 
apesar de o contrato com o fornecedor ter sido bem feito, contingências ou conjunturas 
adversas podem causar atrasos na entrega de materiais, de forma que o ideal é contar com 
prazos mais dilatados para não correr estes riscos. 

 
 

5) Baseando-se na sua experiência, no contexto de todas as obras da COMPAGAS, numa 
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escala de 0% a 100%, qual seria o percentual de problemas em obras cuja ocorrência já é 
antecipadamente prevista, e cujas soluções/reações já estão programadas antes do evento de 
risco ocorrer? 

90% 
 

6) Numa escala de 0% a 100%, qual seria o percentual de problemas em obras cuja 
responsabilidade já é antecipadamente estabelecida, se da COMPAGAS ou do 
CONTRATADO? 

50% para cada. Lembre que os exemplos que citei eram de responsabilidade da 
COMPAGAS. O Planejamento e a Licitação são responsabilidade da COMPAGAS, já a 
execução é do CONTRATADO. Nessa fase quase toda a responsabilidade é do 
CONTRATADO (quase porque, em última análise, a COMPAGAS é solidária sob todos os 
aspectos). 

 
7)Isto depende mais do que está escrito no contrato, ou do entendimento das pessoas 
envolvidas? 

Do contrato, que deve ser o mais claro e abrangente possível, assim como as etapas 
anteriores ao mesmo, o planejamento e a licitação. 

 
8) Em relação ao modelo de contrato vigente hoje na companhia, você acha que o mesmo é 
suficiente no claro entendimento e gerenciamento de riscos, como o do exemplo apontado? 
Haveria como melhorar? 

Sempre da para melhorar. Os exemplos são muito claros. A empresa, por sua 
constituição, sofre limitações de contratação, onde as licitações já constituem um risco. 
Necessidades de natureza gerencial ou comercial impõem riscos. Além disso, os projetos 
podem ser muito enriquecidos. Apesar de o contrato prever a execução dentro da boa técnica 
e a alocação de pessoal com muito critério, a efetiva atuação das pessoas e a utilização de 
técnicas e equipamentos adequados tem sido muito difícil. 
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9. APÊNDICES 

Apêndice A 

Contribuição individual: Heber Andrade Gonçalves 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS NO GERENCIAMENTO DE PR OJETOS 

1. INTRODUÇÃO 

Recentemente tive oportunidade de estudar de forma mais profunda o 

ICB (IPMA Competence Baseline). Trata-se do manual de melhores práticas em 

gerenciamento de projetos do IPMA (International Project Management Association). 

Logo nos capítulos introdutórios fica claro que a abordagem do manual tem como 

base três pilares: Técnica, contextual e comportamental. Essa estrutura coloca em 

evidencia, com capítulos específicos e de igual importância, as competências dos 

três pilares. 

Em sua introdução o ICB tratando de gerenciamento de projetos considera a dúvida 

sobre a necessidade de gerenciar já respondida de forma afirmativa e propõe que as 

dúvidas estão no âmbito da qualidade esperada da gestão e das competências 

necessárias. 

Dentre as perguntas que devem ser respondidas figura a seguinte: 

Quais competências um profissional de gestão de projetos deve ter para um dado 

projeto, fase, e área de responsabilidade? 

No capítulo 2 do ICB, que trata de conceitos chave, encontra-se essa definição: 

Competência é uma coleção de conhecimentos, atitudes pessoais, habilidades e experiências 

relevantes necessários para o exercício bem sucedido de uma dada função (ICB v3, 2006). 

Portanto competência é a bagagem de cada um. O conjunto de ferramentas de que 

dispõe para enfrentar seus desafios. Tal definição também nos permite afirmar que 

todas as pessoas têm competência para alguma função em alguma área. 

Trata-se então de alinhar as competências individuais com as funções que se deseja 

desempenhar e os resultados esperados.  
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Outro entendimento importante é que a bagagem é dinâmica. Ferramentas podem 

ser acrescentadas e aperfeiçoadas, bem como as experiências e conhecimentos 

podem ser agregados a bagagem.  

2. O PESO DAS COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Os mais bem conceituados manuais de boas práticas dedicam a maior porção de 

seu conteúdo para descrever etapas de processo, sugestões e aplicação de 

ferramentas, entre outras competências técnicas necessárias e indispensáveis para 

o bom gerenciamento de projetos. O foco excessivo ou mesmo exclusivo em 

processos ligados a competências técnicas, no entanto, é questionado pelo IPMA ao 

propor uma abordagem mais abrangente. 

Abaixo na figura 1 vê-se o “Olho da Competência”, que representa segundo o IPMA 

clareza e visão com relação a todas as competências necessárias ao gerente de 

projetos. 

 

Figura1: Olho da Competência (Fonte: NBC Versão3, 2012) 

A divisão das competências sugeridas pelo IPMA indica um peso relevante para as 

competências não técnicas. Do total de 46 elementos de competência, são 27 

comportamentais ou contextuais. 
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A reflexão, portanto, é sobre a relevância das competências não técnicas, conforme 

sugere o modelo do IPMA. 

O foco em processos parece natural e sem dúvida mais fácil de ser tratado no 

âmbito de gerenciamento. Avaliar modelos de trabalho, processos e técnicas em 

busca de lógica, produtividade e coerência é um exercício com variáveis bastante 

tangíveis e cartesianas.  

Embora as competências técnicas possam parecer inicialmente figurar soberanas, 

indiferentes ao contexto ou aos comportamentos, na prática há uma ligação 

profunda e relevante. Entender que a técnica pode ser ineficaz devido à influência 

comportamental daqueles que a utilizam ou o contexto em que é aplicada é um 

passo importante para estabelecer um modelo de gerenciamento de projetos 

completo. 

Uma proposta interessante também do IPMA é a referência cruzada entre 

competências técnicas e as comportamentais e contextuais, conforme figura 2 

abaixo: 
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Figura 2: Overview of main competence element relations (Fonte: ICB Versão3, 

2006) 



67 

 

 

 

 

As competências comportamentais estão relacionadas de forma generalizada com 

as competências técnicas como se pode verificar. 

O resultado final da execução dos processos técnicos dependerá em grande parte 

do comportamento do gerente de projeto e sua equipe ao planejar e executar.  

Um exemplo poderia ser dado na gestão de riscos. O perfil comportamental do 

gerente de projeto com relação ao seu autocontrole pode ser determinante na 

implantação de resposta a riscos que tenha ocorrido e necessitem de contenção. A 

habilidade de manter o controle de suas emoções e ser resistente com a frustração 

será exigida nesse cenário de ocorrência de riscos e ainda mais em uma eventual 

ocorrência não prevista. 

Ainda no exemplo de riscos, a criatividade na forma de abertura para novas ideias e 

coragem para implantar soluções inovadoras, pode ser decisiva no planejamento de 

resposta aos riscos influenciando inclusive o valor final esperado como resultado do 

projeto. 

A teoria amplamente conhecida para gestão de aperfeiçoamento contínuo, PDCA, 

pode ser aplicada perfeitamente em cenários comportamentais da mesma forma que 

nos cenários técnicos.  

Entender e planejar a melhoria comportamental, procurar agir de forma diferente, 

verificar os novos resultados e planejar um novo nível de aperfeiçoamento é tão 

viável para autocontrole como seria em um processo técnico.  

Vemos que apesar de sua natureza aparentemente intangível as competências não 

técnicas podem ser compreendidas, avaliadas e aperfeiçoadas através de técnicas 

tangíveis.  

 

2.1 Avaliando competências comportamentais 

Uma forma de avaliar e tornar mais tangíveis as competências comportamentais é 

detalhar os comportamentos específicos esperados de cada competência que 
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conduzam aos resultados esperados e comparar com comportamentos antagônicos 

que não conduzem na maioria dos casos ao sucesso. 

Essa abordagem é adotada em cada elemento comportamental no manual do IPMA 

conforme se vê no exemplo abaixo: 

 

Figura3: Tabela de Comportamentos, Autocontrole (Fonte: NBC Versão3, 2012) 

Uma análise cuidadosa de comportamentos adequados e também daqueles que 

requerem aperfeiçoamento resultará em uma avaliação do nível de maturidade 

comportamental do gerente de projetos. 

 

2.2 Atuando nas competências comportamentais 

Assim como em processos técnicos, a partir de uma avaliação e de um diagnóstico, 

é possível definir um plano de ações objetivo para aperfeiçoamento de 

competências técnicas. Esse plano de ações deve figurar junto com as demais 

metas do gerente de projetos e ter sua conclusão considerada como fator crítico 

assim como os planos para processos técnicos. 

Uma forma de organizar essas ações pode ser associá-las aos planejamentos de 

processos técnicos utilizando as referências cruzadas sugeridas pelo ICB. 
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Por exemplo, dentro do planejamento e controle de riscos o gerente de projetos 

pode incluir seu plano de ações para aperfeiçoamento comportamental relativo a 

liderança e autocontrole. 

 

3. CONCLUSÕES 

O manual de gerenciamento de projetos do IPMA propõe uma abordagem bastante 

completa das competências necessárias ao gerente de projetos. O conteúdo 

dedicado para competências comportamentais é extenso e revela uma tendência de 

diversas organizações que contribuem para a construção desse guia em preocupar-

se com esses aspectos. 

Fica evidente que há uma interdependência entre as competências técnicas e as 

competências comportamentais que precisa ser conhecida e considerada nos planos 

de projeto para que de fato os objetivos do gerenciamento do projeto sejam 

atingidos. 

Para garantir uma tratativa adequada com relação aos pontos de aperfeiçoamento 

comportamentais, uma abordagem prática e tangível é possível e necessária, 

inclusive incluindo planos de ações específicos nos controles do gerente de projetos 

para verificação. 

Tratar as competências comportamentais com a mesma atenção das competências 

técnicas será um passo importante no amadurecimento do gerente de projetos. 
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Apêndice B 

Contribuição Individual: Rodrigo Diogo da Silva 

GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS LOGÍSTICOS EM A RMAZÉM DE 

EXPEDIÇÃO DE CIMENTO 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o volume de cimento consumido no Brasil está muito alto, 

muito influenciado pela alta demanda das construções imobiliárias como também 

pelo Brasil estar sediando a Copa do Mundo de 2014. Porém, após essa fase, a 

tendência é haver uma redução na demanda no país, o que irá causar uma grande 

concorrência no mercado cimenteiro em todo o país. Com a tendência de redução 

de volume, os grandes players do mercado estão buscando maneiras de aumentar o 

share, evitando assim a perda natural de receita. 

Nesse contexto, surgem na empresa XPTO projetos para melhorar o nível 

de serviço ao cliente, a fim de garantir a fidelidade dos consumidores a uma 

determinada marca. Projetos de expansão de unidades, melhorias nos centros de 

distribuição e novas tecnologias operacionais para expedir o produto estão sendo 

implantadas pelas empresas líderes de mercado. 

Com essa grande quantidade de projetos, é importante basear o 

gerenciamento desses projetos em um dos guias utilizados atualmente, como por 

exemplo, o guia do Project Management Institute (PMI), o Project Management Body 

Of Knowledgment (PMBOK), ou o guia do International Project Management 

Association (IPMA), chamado IPMA Competence Baseline (ICB) e, por fim, o guia do 

Association for Project Managment, o Association for Project Management Body of 

Knowledgment. 

Tendo esses guias de boas práticas em mãos e tendo experiência com 

esses projetos, entende-se que boa parte dos projetos desse segmento no passado 

não teve um bom plano de Gerenciamento de Riscos elaborado. Sendo assim, o 

objetivo desse material é identificar quais os guias de boas práticas descritos acima 
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podem ser aplicados para auxiliar no plano de gerenciamento de riscos em projetos 

logísticos, focado em armazéns de expedição de cimento. 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

Os projetos logísticos estão sendo um diferencial para garantir um melhor 

nível de serviço ao cliente, seja para garantir um bom tempo de atendimento ao 

cliente, ou para atender o indicador OTIF (On Time In Full), que garante que o 

pedido do cliente será atendido no dia correto e na quantidade correta. 

Para se ter um melhor controle dos projetos, os mesmos foram divididos 

em duas categorias dentro da organização e avaliados dessa forma:  

• Projetos Logísticos de Fábrica; 

• Projetos Logísticos de Centros de Distribuição (CD); 

Os Projetos Logísticos de Fábrica são projetos com custos maiores, muito 

mais relacionados a grandes investimentos em infraestrutura, com aumentos 

significativos de capacidade de produção e expedição.  Muitos desses visam o 

aumento da capacidade produtiva da fábrica, envolvendo a construção de novas 

linhas produtivas desde o início do processo, ou seja, a construção de novos 

moinhos de calcário, fornos de cimento, moinhos de cimento, silos e ensacadeiras. 

Em resumo, esses projetos são principalmente grandes obras de construção civil e 

também da área mecânica. Existem também outras situações, que são projetos 

focados especificamente para determinados equipamentos, como, por exemplo, 

adaptação de paletizadoras para novos tipos de paletes e novos modelos de 

carregamento (troca de modelo de empilhadeiras), que, apesar de também trazerem 

resultados importantes, não demandam investimento muito alto se comparados ao 

primeiro tipo de projeto descrito. 

Já relacionados aos Centros de Distribuição, são raros os projetos que 

demandam investimentos muito altos, sendo que, até mesmo os projetos para 

ampliação de área de estoque, por exemplo, não envolve investimentos que se 

aproximem dos gastos com projetos em fábricas. Os projetos em CDs, basicamente, 
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são projetos de consultoria para gerenciamento de estoque, planejamento de 

estoque mínimo, projetos de TI para acelerar processos como emissão de notas, 

chamadas de caminhão e controle de tempo de carregamento dos veículos. São, em 

sua grande maioria, projetos voltados para a área de sistemas. Existem, 

logicamente, alguns projetos de reforma de CDs que acabam não sendo projetos da 

área de TI e sim obras civis, mas que não acabam sendo representativos para esse 

estudo. 

Porém, apesar da melhora nos indicadores de atendimento ao cliente, em 

ambos os casos foi identificado que não é elaborado um plano de gerenciamento de 

riscos, fazendo com que o projeto não seja planejado em todos os detalhes, 

podendo ocorrer eventos não mapeados que impactem no produto final do projeto. 

O Gerenciamento de Riscos, em todos os guias de boas práticas, busca exatamente 

garantir que todos os riscos de um projeto sejam identificados e medidos, sendo que 

cada risco possua um plano de resposta a eles, seja mitigando, transferindo, 

eliminando ou aceitando as ameaças e maximizando, aceitando, explorando ou 

compartilhando as oportunidades. No caso dos projetos da empresa XPTO, 

portanto, foi mais uma questão de sorte do que de gestão, que os projetos não 

tiveram problemas, uma vez que os riscos não foram calculados baseados em 

qualquer tipo de guia de boas práticas. Partindo-se então dessa informação, será 

avaliado, de forma breve, qual o guia mais aplicável em cada uma das duas 

situações. 

Os projetos de fábricas, como são basicamente obras de infraestrutura, 

são muito focados na contratação de grandes frentes de trabalho terceirizadas, bem 

como contratação de escritórios de engenharia para elaboração dos projetos 

estruturais. Além disso, vale ressaltar que o projeto é elaborado em várias etapas, 

para garantir que a capacidade produtiva da fábrica venha aumentando ao longo do 

projeto, não somente quando toda a obra é concluída. Exemplo: O moinho de 

cimento geralmente é finalizado antes do forno de clínquer, uma vez que se pode 

retirar clínquer de uma outra unidade produtiva e trata-lo como insumo no processo 

de moagem e garantir a produção de cimento. Ou seja, o planejamento do projeto 

deve levar em consideração esse fato para garantir que a companhia tenha lucros 

antes mesmo do projeto ter sido entregue. Lembrando também que a qualidade do 
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projeto influencia muito nessa etapa, dado que, caso todos os equipamentos (fornos, 

moinhos e ensacadeiras) não tenham sido instalados da forma correta, a expedição 

não terá produtividade e qualidade aceitáveis. 

Outro ponto de grande importância em casos de obras desse porte são as 

questões de saúde, segurança e meio ambiente. Na execução desses projetos, a 

questão do meio ambiente deve ser muito bem analisada, ou seja, o tipo de solo no 

qual o projeto será instalado, se existe algum tipo de lençol freático próximo ao local 

de construção/escavação, quais serão os níveis de poluição do ar antes, durante e 

após o projeto. Relacionado a esse tema, também estão os riscos de saúde, que 

devem ser muito bem avaliados e monitorados, dado que locais insalubres podem 

causar doenças nos funcionários próprios ou terceiros, causando muitos problemas 

futuros. 

Por fim, existe a questão da segurança. Atualmente, todo e qualquer tipo 

de obra de grande porte de construção civil, exige adequação às normas de 

segurança, bem como a necessidade de acompanhamento de técnicos de 

segurança para reduzir ou eliminar quaisquer riscos de acidentes em uma obra. 

Uma vez que a multinacional XPTO é muito reconhecida no mercado, qualquer tipo 

de acidente que ocorra em uma de suas plantas rapidamente se espalha pela mídia 

e acaba trazendo uma imagem muito negativa para a companhia, além, 

logicamente, do grande problema que pode se causar a vida de uma pessoa. 

Descrita a situação atual dos projetos na fábrica, entende-se que os 

grandes temas a serem tratados são os riscos relacionados a aquisições 

(contratações de terceiros), qualidade, prazo, custos e SMS (Saúde, Meio Ambiente 

e Segurança). A partir do TCC descrito pela equipe anteriormente, entende-se que o 

PMBOK, apesar de citar boa parte dos campos mencionados acima, não possui uma 

abordagem detalhada para muitos desses itens, como, por exemplo, contratações e 

SMS na área de riscos. Ou seja, poderia ser aplicado, mas não seria o mais 

recomendado. Pelas características descritas do ICB, o guia do IPMA, por ele 

possuir correlações entre as áreas de riscos e contratações, riscos e aspectos 

legais, riscos e SMS e assim por diante, entende-se que esse guia de boas práticas 

é o mais indicado para se utilizar nesse tipo de projeto. A seção de riscos do APM 
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Body of Knowledgment, como foi dito no trabalho, é um projeto muito genérico, não 

sendo recomendado para projetos dessa magnitude. 

Os projetos que tratam dos centros de distribuição, conforme descritos 

inicialmente, são quase que em sua totalidade projetos relacionados ao sistema. O 

sistema ERP (Enterprise Resource Planning), traduzido para o português como 

Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIG), é o grande responsável por 

demandar novos projetos. Isso se deve ao fato que, apesar do sistema possuir 

inúmeras funções e controles, alguns dos processos não estão presentes no 

software, fazendo com que sejam necessárias adaptações no sistema para que 

atenda as necessidades da empresa. 

Um dos projetos principais, relacionados aos CDs é o de integração do 

controle de produtos em estoque, vinculado a produção na fábrica, estoque em 

trânsito e política de estoque mínimo. Ou seja, deve-se gastar um bom tempo para 

escrever os códigos e comandos que permitem que toda essa integração seja 

efetuada sem problemas, além de inúmeros testes antes de a melhoria ser 

implantada no sistema. Deve ser consultada, também, a área de controladoria, uma 

vez que vários processos fiscais são envolvidos. 

Da mesma forma, outro projeto de melhoria para os centros de 

distribuição muito comum é o de integração do sistema ERP com o sistema de 

chamado para motoristas com um sistema de pager. Ou seja, no momento em que o 

motorista é autorizado para carregar no CD, após ficar aguardando no caminhão a 

sua vez para carregamento, o sistema, automaticamente chama o veículo e aciona o 

pager, garantindo uma boa produtividade de carregamento das empilhadeiras, bem 

como um menor tempo de espera e carregamento para o motorista, elevando o nível 

de serviço. Como o projeto descrito anteriormente, a grande tarefa é escrever todos 

os códigos e comandos para atualização do sistema, após de efetuarem testes.  

Analisando os dois projetos anteriores, basicamente as áreas que são a 

tônica nesse projeto são escopo, custo e prazos. Logo, os riscos estão muito 

relacionados a essas áreas. Portanto, analisando novamente a descrição feita no 

TCC da equipe, nota-se que o guia do PMI pode ser aplicado para avaliação de 

riscos, uma vez que o gerenciamento de riscos de projetos desse porte pode seguir 
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todas as etapas descritas no PMBOK: plano de gerenciamento, identificação, análise 

qualitativa e quantitativa, plano de resposta, monitoramento e controle. O ICB, por 

sua vez, também pode ser utilizado, porém, por se tratar de um guia de boas 

práticas um pouco mais robusto, recomenda-se que não seja aplicado. O APM Body 

of Knowledgement, apesar de ser menos detalhado, também pode ser aplicável. 

 

3. CONCLUSÃO 

Baseado no exposto acima, conclui-se que todo e qualquer tipo de 

projeto, relacionado à logística e armazéns de expedição de cimento, devem possuir 

um guia de boas práticas para garantir o sucesso do projeto, evitando qualquer tipo 

de imprevistos que venham a surgir durante planejamento e execução do mesmo. O 

planejamento de riscos fará com que os stakeholders do projeto tenham confiança e 

segurança que o resultado do projeto será positivo. 

Entrando no detalhamento dos dois modelos de projetos apresentados, 

da empresa XPTO, define-se que o guia recomendado para o gerenciamento de 

riscos em projetos em fábricas é o do IPMA, o qual possui ênfase em questões 

chaves para projetos desse porte. Lembrando que não é proibida a utilização das 

outras boas práticas presentes nos guias PMBOK e APM Body of Knowledgment, 

mas, de acordo com a avaliação, não são as mais indicadas para esse tipo de 

projeto. 

Por fim, em relação aos projetos de Centros de Distribuição, por se 

tratarem de projetos com nível de detalhamento relativamente mais baixo se 

comparado às fábricas, os três guias avaliados no trabalho da equipe se encaixam 

para gestão do projeto, relacionado a riscos. Entretanto, o PMBOK apresenta um 

passo a passo muito bom relacionado aos seus processos e que pode ser muito 

bem aproveitado em projetos desse modelo (projetos de TI). 

Como próximos passos, bem como o projeto da equipe, o mais indicado 

para continuar a linha de estudos do projeto é a criação de duas metodologias: uma 

aplicável às fábricas e outra aos CDs. 
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Apêndice C 

Contribuição Individual: Gustavo Badaró Gonzalez 

AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DE NÍVEL DE MATURIDADE E ENV OLVIMENTO 

DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO PLANEJAMENTO DE RISCO PARA OB RAS DE 

INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E GÁS. 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo feito para a contextualização do trabalho de conclusão de curso 

da equipe não teve como foco o estudo do nível de maturidade do 

segmento/mercado estudado, nem o nível de envolvimento de órgãos e associações 

públicas no planejamento de curto, médio e longo prazo no que tange obras de 

infraestrutura de distribuição de água e gás canalizado, no entanto abriu precedente 

para uma ilustração comparativa interessante perante o que foi encontrado de 

conteúdo referencial de outras partes do mundo – primordialmente no Reino Unido. 

Este material busca apontar e avaliar os contextos de nível de maturidade 

e envolvimento apontados acima, entre o que foi levantado sobre o segmento no 

Brasil e o encontrado sobre o mesmo segmento no Reino Unido, tomando como 

base para comparação a pesquisa de ARCHIBALD e PRADO (Pesquisa de 

Maturidade em Gerenciamento de Projetos 2012) e o relatório do Grupo de Risco de 

Infraestrutura (“Infrastructure Risk Group”) do Reino Unido, no qual se exploram os 

desafios, contextos, recomendações, planos, abordagens, ferramentas e estudos de 

caso com o objetivo de guiar e aprimorar as avaliações e planejamentos de risco em 

obras de infra-estrutura dos mais variados tipos, desde transporte, distribuição de 

água e gás e seus respectivos impactos financeiros. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em linhas gerais, tomando como base o segmento de obras de 

infraestrutura de distribuição de água e gás canalizado, o nível de maturidade em 

projetos encontrado no Brasil beira os mais iniciais. Processos são desenhados 

sobre linhas burocráticas de trabalho normatizadas e apontadas pelos órgãos 

governamentais que regulamentam o setor, mas não voltadas às melhores práticas 
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nem preparadas para atender procedimentos e métodos que possivelmente 

tornariam processos mais facilmente auditáveis, minimizando riscos e diminuindo 

custos e impactos imprevistos já na concepção dos projetos. 

A exemplo da experiência do profissional entrevistado pela equipe no 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado previamente, pode-se perceber uma 

constante de retrabalho durante períodos de execução de projetos onde 

especialistas e profissionais interrompem o andamento de algumas atividades para 

buscar em seus arcabouços de memória, apontamentos ou lembranças de situações 

que se assemelhem ao vivenciado hoje, naquele momento, para então procurar uma 

correlação entre as soluções postas em prática outrora e os possíveis resultados de 

uma mesma atuação no presente. 

Tomemos lições aprendidas como primeiro ponto de comparação. 

Experiências prévias, ou lições aprendidas, são obviamente úteis para pautar 

tomadas de decisão em situações semelhantes, e na maior parte dos casos, são 

ainda mais úteis quanto postas à mostra durante a fase de planejamento do projeto, 

na qual possíveis erros de projeto poderiam ser minimizados ou evitados totalmente 

por cada parte do planejamento ser cautelosamente comparada e avaliada sob a 

ótica de planejamentos e execuções de projetos passadas. 

Muito destoante na comparação entre os setores dos dois países é o 

tratamento dado ao acumulo, catalogação e utilização destas lições aprendidas 

como forma de ferramenta para projetos futuros e planejamentos. De um lado, 

temos uma grande base de dados do setor público usada para pautar a gestão de 

todo e qualquer projeto colocado em pauta e/ou execução, de forma a minimizar 

riscos e custos de possível impacto. Do outro, processos definidos para escolha de 

empresas privadas a assumirem projetos com base em licitações que, tanto 

encontram problemas na maior parte dos casos, quanto tem seus prazos e custos 

estendidos pelas práticas e artifícios legais empregados por ambos os lados do 

contrato em tentativas de transferir responsabilidades ao outro. 

No estudo de prado, como apontado na figura 2.1 a seguir, vemos um 

apontamento sobre o nível de maturidade na iniciativa privada, governo 

(administrações direta e indireta) e terceiro setor. 
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2.1 Resumo: Resultados Principais 

 

 

 

 

 

Os níveis percentuais de sucesso total em projetos são, em todos os 4 

setores avaliados, muito baixos perante aos investimentos pontuais por projeto. Com 

as menores taxas de eficácia, as administrações governamentais diretas ou indiretas 

abaixo da faixa dos 50% de sucesso total em projetos, tendo índices de fracasso 

(até onde a pesquisa foi capaz de estratificar) de mais de 20%, atrasos em mais de 

40% dos casos e estouro nos custos em quase 20% dos projetos. 

Atrasos são problemas encontrados em boa parte dos projetos no mundo, 

e invariavelmente impactam bastante nos custos do projeto. O que podemos ver 

pelos estudos de PRADO é que, apesar dos atrasos constantes, um número bem 

menor de projetos têm seus custos comprometidos. Das explicações plausíveis para 

esta disparidade, a mais próxima à realidade do segmento estudado neste material e 

no TCC anterior é de que a margem de segurança (financeira) prevista para estes 

projetos excede o que deveria ser considerado como necessário, talvez em busca 

de mitigação da ocorrência de custos não previstos, fruto do histórico do setor. 

O relatório apresentado pelo IRM provê um insight interessante sobre o 

foco dos estudos e planejamentos de longo prazo sobre projetos de infraestrutura na 

região, trazendo apontamentos que giram em torno da mitigação e minimização de 

impactos de custo e incertezas sobre projetos como estes, algo que podemos ver 

com clareza no grupo de imagens à seguir, parte do relatório nos quesitos de 

contextualização, recomendações e abordagens e ferramentas úteis. 
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2.2 Construindo Estimativas de Custo  

A forma como a estrutura de estimativa de custo é construída no exemplo 

da figura 2.2 é, ao macro, uma unificação de dois estudos paralelos, interligados 

pelo impacto de um pelo outro. 

A estrutura de custos básica é estudada levando em conta informações e 

dados já pertencentes a bancos de dados (incluindo dados de riscos previamente 

adquiridos), dados relevantes ao projeto e analises provenientes de especialistas. O 

resultado desta fase da construção da estimativa é uma compendium de dados que 

culmina finalmente no custo base estimado para o projeto. 

De outro lado, enquanto esta avaliação acontece, outras avaliações 

voltadas a riscos inerentes (ou não) a projetos daquela natureza, naquela área, e 

daquele segmento são colocadas em prática, gerando um modelo de risco capaz de 

inferir possíveis impactos diretos ao projeto. 

A junção de ambas avaliações, por fim, é considerada como estimativa de 

custo para o projeto, e então usada em outra parte do processo de planejamento. 
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2.3 Processo de Negócios amparado por Estimativas d e Custo e Risco 

Projetos de infraestrutura, embora tenham seus resultados retornando 

diretamente à população em forma de serviços, melhoria de qualidade de vida entre 

outros, ainda são projetos que precisam ser planejados de acordo com processo de 

negócios que o torne viável e plausível, tanto no desenvolvimento e implementação, 

quanto no que tange os benefícios da sua realização e operação uma vez que seja 

entregue. 

O que vemos na figura acima (2.3) é o desenho de um processo de 

negócios que, amparado por avaliações de risco como e custo (figura 2.2) busca 

mitigar riscos através de controle de custos, planejamento e analise de exposição à 

risco especificamente para o projeto. 

3. CONCLUSÕES 

Não há como apontar de forma pontual (matematicamente) o nível de 

assertividade de projetos, porcentagem de projetos que tem seus prazos e custos 

extrapolados por falta de dados de pesquisa que nos capacitem a embasar tais 

números, mas é perceptível a diferença de preparo, maturidade e envolvimento dos 

órgãos governamentais responsáveis pela regulamentação do setor. 
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Boa parte das informações coletadas leva a crer que o nível de 

maturidade apresentado pelo setor de infraestrutura do Reino Unido, e com base no 

relatório apresentado, é plausível de se inferir que metodologias ou ao menos 

conjuntos de boas práticas voltadas a este setor sejam empregadas constantemente 

no desenvolvimento, gestão e execução de projetos de infraestrutura. 

Resultante deste material aponta-se ainda que pesquisas com foco em 

entendimento do nível de maturidade e processos desenvolvidos para este setor em 

diferentes partes do mundo poderiam ser de grande valor no desenvolvimento e 

amadurecimento do mercado nacional, tanto nos setores privados quanto para 

projetos de administração direta ou indiretamente governamental (economia mista). 
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Apêndice D 

Contribuição Individual: Guilherme de Camargo Macieski 

AVALIAÇÃO DA MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETO S NO 

BRASIL – MODELO PRADO-MMGP® 

1. INTRODUÇÃO 

A Maturidade em Gerenciamento de Projetos no Brasil é algo que 

necessita ser estudado, para que possamos ter um diagnóstico mais detalhado da 

realidade das empresas no que tange o gerenciamento profissional de projetos, 

visando identificar possibilidades de melhoria para aprimoramento das atividades de 

projeto, e com isso aumentar os níveis de sucesso, impactando nos resultados das 

empresas e da economia em geral. Além disso, esta pesquisa pode ir ao nível de 

detalhamento ideal para estudo de setores específicos da economia, expondo a 

realidade destes e propiciando o entendimento de que ações específicas para 

determinados setores sejam necessárias. 

Neste sentido, a pesquisa periódica realizada por Archibald e Prado é 

uma iniciativa muito importante, a qual se vale de um modelo conceituado e 

amplamente reconhecido pela comunidade científica para diagnosticar a realidade 

do gerenciamento profissional de projetos no Brasil, e sua evolução ao longo dos 

anos, vindo a servir para que as próprias empresas tenham um entendimento melhor 

sobre o assunto a nível macro, e com isso direcionar suas ações para o 

desenvolvimento nesta área, e também servir para as comunidades acadêmicas e 

científicas no embasamento de seus trabalhos, que também contribuem para este 

desenvolvimento. O modelo MMGP-Prado® é o centro desta importante pesquisa, 

sobre o qual o presente ensaio discorrerá, e avaliará quanto um método consistente 

e aplicável na prática para as empresas brasileiras. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

O modelo MMGP-Prado® consiste em um padrão de classificação de 

níveis de maturidade em gerenciamento de projetos, considerando cinco níveis 

distintos que se distinguem uns dos outros por “saltos” qualitativos mensurados por 

algumas dimensões dentro das organizações. Estes níveis são representados na 

Figura 2.1: 

 

Figura 2.1: Níveis de Maturidade segundo MMGP-Prado 
(Extraído de: http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html. Acesso em: 26/01/2014) 

Os níveis ora listados têm relação com dimensões observadas dentro das 

organizações, sendo elas: conhecimentos de gerenciamento; uso de metodologia; 

informatização; estrutura organizacional; relacionamentos humanos; e alinhamento 

estratégico com os negócios. 

No nível inicial, há uma desorganização dentro dos setores da empresa 

que lidam com projetos, sendo que cada projeto é conduzido com ferramentas e 

abordagens próprias, advindas de iniciativas isoladas, que decorrem de uma 

estrutura organizacional inapropriada e de falta de capacitação. Resultados 

característicos deste nível são altos índices de atrasos, overrun, mudanças 

descontroladas de escopo, não atendimento a indicadores de referência e 

insatisfação do cliente. 

No nível conhecido, existe uma linguagem única dentro dos setores, que 

possibilita uma melhor comparação entre os projetos, bem como o compartilhamento 

de técnicas de gestão, possibilitando inclusive o aprimoramento das técnicas por 

lições aprendidas. Neste nível, ainda observam-se resultados similares ao nível 01, 
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porém em menor intensidade. Este nível é a porta de entrada para a evolução da 

organização para os próximos níveis do modelo, em decorrência de treinamentos 

específicos. 

No nível padronizado, a empresa já dispõe de metodologia única para 

gerenciamento de seus projetos, ferramentas informatizadas de gestão e 

principalmente de estrutura organizacional adequada para a realidade de seus 

projetos e ramo de atividade. Esta metodologia deve ser alinhada com a cultura da 

empresa, e principalmente de amplo conhecimento e fácil acesso. 

No nível gerenciado, os projetos já têm um maior alinhamento com as 

estratégias da empresa, sendo que os projetos em execução são adaptados para 

esta nova realidade, e os futuros já são idealizados e planejados dentro deste 

conceito. Além disso, as relações humanas dentro da organização são muito mais 

eficientes, o que decorre de iniciativas formais de desenvolvimento deste quesito, 

principalmente nos aspectos gestão de pessoas e negociações. 

No nível otimizado, pode-se dizer que a empresa tem sabedoria em 

gerenciamento de projetos, o que significa dizer que ela tem uma relevante 

bagagem de projetos realizados, já enfrentou e superou dificuldades dos mais 

variados tipos, e que as características dos níveis 02, 03 e 04 já atingiram um nível 

de excelência, podendo inclusive a empresa se tornar benchmarking em projetos. 

A avaliação para atribuição do nível da empresa é feita por meio de 

questionários próprios do método, que devem avaliar cada setor individualmente, 

para que cada um tenha a sua classificação, e assim atribuir por meio de métodos 

matemáticos um índice geral para a empresa. Tais técnicas que visam minimizar a 

possibilidade de erros e má interpretação, que possam distorcer os resultados da 

avaliação. Estas avaliações incluem o índice de insucessos dos projetos, índice de 

atrasos, índice de overrun do orçamento, quantidade e custo das alterações de 

escopo não planejadas. 

Além disso, os questionários buscam retratar a adesão dos setores da 

empresa a dimensões relevantes para a atribuição dos níveis, como a existência de 



88 

 

 

 

metodologia única, a linguagem padronizada, a existência de ferramentas 

informatizadas, bem como a extensão e a dispersão destas características. 

Estas avaliações podem capturar, por exemplo, que um setor da empresa 

está em nível 02, porém que determinado profissional daquele setor, dentro dos 

projetos que sozinho gerencia, estaria em nível 03 ou 04, resultado que poderia 

gerar distorções. A fim de evitá-las, além da avaliação do nível de maturidade existe 

uma avaliação do percentual de aderência aos níveis de maturidade, para que seja 

possível determinar um índice geral de maturidade do setor, e após avaliação de 

aderência dos setores possa ser avaliado o nível de maturidade da empresa. Um 

modelo de ilustração deste percentual de aderência é apresentado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Modelo de avaliações de percentual de aderência 
(Extraído de: 

http://www.maturityresearch.com/novosite/downloads/Modelo_PradoMMGP_V4_TextoDescritivo.pdf. 

Acesso em: 26/01/2014) 

Dentro deste modelo, é feita a pesquisa Maturidade Brasil, que em 

períodos bienais, demonstra estatisticamente o nível de maturidade geral das 

empresas, e também destaca os resultados por setores da economia, como 

empresas privadas, governo administração direta e indireta, terceiro setor, e outras 

distinções como mercado da construção civil, informática, engenharia, entre outros.  

Estes resultados são bastante abrangentes, porém dentro do 

entendimento geral das pessoas que atuam com projetos no Brasil, os resultados 

apresentados pela pesquisa refletem a realidade que se observa na prática. Um 

panorama geral do resultado da pesquisa 2012 é apresentado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Resultado da pesquisa Maturidade Brasil - 2012 
(Extraído de: http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html. Acesso em: 26/01/2014) 

3. CONCLUSÃO 

Visto este breve resumo do que consiste o modelo MMGP-Prado®, 

podemos observar que a sua classificação de níveis retrata com bastante fidelidade 

os diferentes níveis que podem ser observados na prática, independente de método 

ou nomes atribuídos. Além disso, a metodologia para avaliação é de simples 

entendimento e pode capturar com bastante fidelidade a realidade da organização a 

qual se avalia, com ferramentas para evitar distorções e aumentar assim a fidelidade 

dos resultados. 

Além disso, é um método muito importante para a aplicação abordada 

inicialmente, o estudo da maturidade das empresas brasileiras, pois se trata de 

desenvolvimento nacional, e por isso a sua própria elaboração tem mais 

embasamento na realidade das empresas brasileiras, o que distingue o método de 

outros existentes, também amplamente conceituados, porém de origem estrangeira, 

uma vez que aspectos culturais e de realidade socioeconômica são bastante 

relevantes no processo da maturidade em gerenciamento de projetos. 
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Apêndice E 

Contribuição Individual: Victor Hugo Wasilewski 

METODOLOGIA PRINCE2 E O GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Apresentado na forma de manual, o Projects IN Controlled Environments 

(PRINCE) do órgão do governo britânico intitulado Office of Government Commerce 

(OGC), é um método não proprietário (de domínio público) para gerenciamento de 

projetos. É adaptável a qualquer tamanho e tipo de projeto, abrangendo seu 

gerenciamento, controle e organização. Agrega valor, e é reconhecido 

universalmente como padrão para o sucesso na entrega de projetos. [OLIVEIRA, 

2013; ANGELO, 2013] 

 

 Diferentemente do PMBoK, que se caracteriza como uma base de 

conhecimentos sobre gerenciamento de projetos, PRINCE2 é uma metodologia 

baseada em princípios: justificativa de negócio contínua; aprender a partir de 

experiências anteriores; papéis e responsabilidades claros; gerenciamento por 

fases; gerenciamento de exceções; foco nos produtos; adaptar a metodologia ao 

contexto do projeto.  [FILHO, 2013] 

 

 PRINCE2 define gerenciamento de projetos como planejamento, delegação, 

acompanhamento e controle de todos os aspectos do projeto e da motivação das 

pessoas envolvidas a fim de atingir os objetivos de desempenho esperados. 

[MARCONDES, 2014] 

 

 O método PRINCE2 aborda o gerenciamento de projeto com quatro 

elementos integrados, sendo eles: princípios; temas; processos; e ambiente do 

projeto; foca também no controle de seis objetivos principais do projeto, que são: 

escopo; tempo; custo; qualidade; riscos; e benefícios.  [WIKIPÉDIA] 
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 Princípios são orientações obrigatórias e boas práticas e que formam a base 

da metodologia, determinando se o projeto está sendo genuinamente gerenciado. 

 

 Processos representam o passo a passo das atividades que serão percorridas 

ao longo do ciclo de vida do projeto. Fornecem listas de verificação de atividades, 

com recomendações de produtos e responsabilidades relacionadas. 

 

 Temas descrevem aspectos do gerenciamento de projeto que devem ser 

tratados continuamente e em paralelo ao longo de toda a duração do projeto, 

explicando o tratamento do PRINCE2 para as várias áreas de gerenciamento de 

projetos. 

 

 Adequação ao ambiente do projeto é a capacidade de adequar princípios, 

processos e temas ao ambiente de determinado projeto, não se tratando de uma 

solução de tamanho único, mas sim um framework flexível que pode ser adequado a 

qualquer tipo e porte de projeto. 

 

 A metodologia destaca-se pela determinação de processos claros para 

definição, verificação e controle do escopo dos projetos.  Com foco na definição e 

entrega dos produtos do projeto, com particular atenção aos seus requerimentos de 

qualidade, o PRINCE2 provê modelos de processos direcionados ao gerenciamento 

de projetos específicos, oferecendo caminho completo para tirar projetos do papel, 

desenvolvê-lo e entregá-lo. [RIBEIRO, 2010] 

 

 Em cada etapa dos processos são previstos monitoramento e controle de 

riscos. Todos os riscos são revistos e analisados, desenvolvendo uma sistemática 

natural para o gerenciamento de riscos e envolvem todas as partes interessadas no 

projeto. [RIBEIRO, 2010] Não abrange áreas de conhecimento de gestão de 

contratos e gerenciamento de pessoas, o que pode ser considerado como uma 

desvantagem do PRINCE2. [CARDOSO, 2012] 
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2. 5º TEMA PRINCE2 – RISCOS 

 

 A definição do manual da metodologia PRINCE2 para risco é ‘um evento ou 

conjunto de eventos que, se ocorrerem, terão um impacto no sucesso de 

determinados objetivos. Um risco é uma combinação entre a possibilidade de uma 

ameaça ou oportunidade e seu possível impacto no projeto, onde ameaça é um 

evento que pode causar um impacto negativo nos objetivos e oportunidade, um 

impacto positivo’. [FILHO, 2013] 

 

 Os efeitos dos riscos incidem sobre os objetivos do projeto é imprescindível 

que estes riscos sejam gerenciados, devendo ser: [PMI, 2008] 

 

• Identificados – esta etapa consiste basicamente em identificar, descrever e 

documentar os riscos. 

 

• Avaliados – esta etapa consiste em avaliar os riscos identificados em termos 

de probabilidade, impacto e urgência para serem classificados de acordo com 

o grau de risco associado ou efeito para um ou mais objetivos do projeto. 

 

• Controlados – esta etapa consiste em dar resposta aos riscos, identificar seus 

proprietários e executar, monitorar e controlar estas respostas. 

 

 A metodologia PRINCE2 utiliza como base de gerenciamento de risco o 

manual Management of Risk: Guidance for Practitioners (OGC), que sugere um 

conjunto de princípios a serem seguidos durante o gerenciamento de riscos, listados 

a seguir: [FILHO, 2013] 

 

• Entender o contexto do projeto; 

• Envolver os stakeholders; 

• Estabelecer, de forma clara, os objetivos do projeto; 

• Desenvolver a abordagem de gerenciamento de riscos para o projeto; 
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• Atualizar e reportar os riscos regularmente; 

• Definir, de forma clara, papéis e responsabilidades; 

• Estabelecer uma estrutura de suporte e uma cultura de gerenciamento de 

riscos; 

• Monitorar os indicadores ou gatilhos de riscos; e 

• Estabelecer um ciclo de revisão e de busca por melhorias contínuas. 

 

 PRINCE2 recomenda que o projeto tenha a sua própria estratégia de 

gerenciamento de riscos, com seus próprios procedimentos para gerenciar os riscos 

desde a sua identificação até a implantação de meios de controle. No entanto, o 

ponto inicial para os projetos é identificar se a organização ou programa tem uma 

política e ou processo de gerenciamento de riscos, que deve comunicar como o 

gerenciamento de risco será implantado na organização de forma a assegurar a 

realização dos objetivos estratégicos. Deve, também, conter informações de apetite 

ao risco, tolerância, procedimentos de escalonamento, papéis e responsabilidades 

definidos. [RIBEIRO, 2012] 

 

 O Processo de gerenciamento de riscos deve descrever as etapas e suas 

respectivas atividades para implantação.  PRINCE2 recomenda que o fluxo do 

gerenciamento de riscos deva seguir alguns passos conforme listados abaixo, onde 

os quatro primeiros são executados em sequência, e o último é executado em 

paralelo a estes. [RIBEIRO, 2012] 

 

• Identificação – consiste em identificar o contexto e os riscos do projeto. 

 

• Avaliação – consiste em estimar as ameaças e oportunidades, os impactos e 

avaliar a agregação de todas as ameaças e oportunidades identificadas 

através de algumas técnicas como, por exemplo, Análise de Monte Carlo e 

Valor Monetário Esperado. 
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• Planejamento – consiste em dar as respostas de gerenciamento para cada 

risco identificado visando eliminar ou reduzir os efeitos das ameaças e 

maximizar as oportunidades. 

 

• Implementação – consiste em garantir que a resposta planejada ao risco será 

acionada, seus efeitos serão monitorados e ações corretivas serão realizadas 

nos casos onde as respostas aos riscos não surtirem o efeito esperado. 

 

• Comunicação – consiste em garantir a comunicação, relacionada às ameaças 

e oportunidades, para todos os envolvidos do projeto e até 

mesmo stakeholders externos. Os riscos devem ser comunicados como parte 

dos seguintes produtos de gerenciamento: relatórios de verificação, relatórios 

gerenciais, relatórios de final de estágios, relatórios de final de projeto e 

relatórios de lições. 

 

 As etapas listadas acima são repetições condicionadas a novas informações, 

ou seja, mesmo que determinada etapa já tenha sido executada anteriormente, é 

possível que ela venha a ser executada novamente caso novas informações a 

respeito do risco sejam descobertas. 

 

3. PMBoK x PRINCE2 

 

 PMBoK e o PRINCE2 abordam o gerenciamento de riscos de forma 

semelhante.  Porém, o PMBoK divide os mesmos em sub-processos, característica 

que o diferencia do PRINCE2, que aborda os mesmos assuntos de forma objetiva e 

direta dentro de um único processo, gestão de riscos. [MARCONDES, 2014] 

 

 Outra diferença é que PRINCE2 não define identificação dos riscos para cada 

atividade, possibilitando que a quantidade de riscos gerada por um projeto que 

utilizam conceitos da metodologia PMBOK seja consideravelmente maior. 

[MARCONDES, 2014] 
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 O PRINCE2 defende a comunicação dos riscos, com o objetivo de assegurar 

que estas condições enfrentadas pelo projeto sejam passadas adiante conhecidas 

pelos gestores e partes interessadas e definindo responsabilidades, diferente do 

guia PMBoK que não entre em profundos detalhes sobre os mesmos. Entretanto, a 

principal diferença notada é que o PMBoK abrange todos os assuntos de forma 

extensa e igual, enquanto PRINCE2, dentre todos os seus  processos, demonstra 

que a gestão dos riscos é o mais importante dentro de um projeto. [MARCONDES, 

2014] 

 

 
Figura 01 – PMBoK x PRINCE2 

Fonte: [MARCONDES, 2014] 
 

4. CONCLUSÃO 

 

 Através de breve análise da metodologia PRINCE2, pode-se concluir que foca 

na avaliação dos pontos críticos do projeto, devido a isto a importância do 

gerenciamento de riscos dentro deste método. 

 Realizado de forma contínua durante o projeto, o gerenciamento de risco 

deve ser sistemático e não com base em chance ou sorte. 

 Voltado ao produto final e ao sucesso do projeto, o PRINCE2 apresentou-se 

como metodologia eficaz, mundialmente conhecida e consolidada, o que desperta 

interesse do autor desta contribuição individual no aprofundamento e implantação do 

método em projetos futuros. 
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