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RESUMO 

O foco principal deste trabalho é propor uma metodologia para realizar análises e 

auxiliar os gerentes de projetos na tomada de decisões “make-or-buy”, baseada na utilização 

de ferramentas e técnicas de gerenciamento de riscos em projetos. Inicialmente, será 

apresentado um referencial teórico sobre o gerenciamento de riscos em projetos, quais são 

seus processos, suas principais entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Serão mostrados 

também os conceitos de risco e a sua relação com a incerteza, sua associação com a 

probabilidade de ocorrência, explicando como surgem, quais suas principais causas e de que 

formas podem ser classificadas. A teoria ainda referencia os processos do gerenciamento de 

custos e de aquisições em projetos, processos estes que serviram de apoio na construção da 

metodologia. Na seqüência, será apresentada a metodologia em si, com suas 8 etapas e um 

estudo de caso onde a metodologia foi aplicada, atestando sua aplicabilidade. 

 

Palavras Chave: riscos, tomada de decisão, make-or-buy, metodologia. 

    



 

 

ABSTRACT 

The main focus of this paper is to propose a new methodology to analyze and help the 

project managers on the make-or-buy decision-making, based on risk management tools and 

techniques in projects. At first time, a theoretical reference of what is risk management in 

projects will be presented, which are their processes, their main inputs, tools, techniques and 

outputs. It will also be shown the risk concepts and their relations with uncertainty, their 

association with the occurrence probability, explaining how they appear, which their main 

causes are and how they can be classified. The theory still references the cost and acquisition 

management processes, which were the support to build the methodology. In the sequence, 

will be presented the whole methodology with its 8 steps and a case study where it was 

applied to attest its applicability. 

 

Keywords: risks, decision-making, make-or-buy, methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A decisão de transferir a responsabilidade de partes de um projeto a terceiros para 

execução das atividades é de fundamental importância no cenário competitivo, devendo ser 

feita uma analise criteriosa antes da tomada de decisão, para garantir que seja a mais assertiva 

possível. 

A análise make-or-buy é feita sempre que existe a possibilidade de contratar uma parte 

do projeto ao invés de fazer com recursos próprios. Esta parte pode ser desde um pacote de 

trabalho como uma fase inteira, ou mesmo um projeto todo dentro de um programa. Esta 

análise, num primeiro momento, pode dar a impressão de que somente o custo determinará a 

decisão. Mas outros fatores devem ser avaliados, pois a contratação pode trazer um cenário de 

qualidade, tempo, pessoas e riscos, completamente diferentes do que seria se fosse 

desenvolvido com recursos próprios. 

 Uma série de incertezas não presentes antes de uma decisão de make-or-buy pode 

surgir, o que demandará a revisão de processos dentro de um projeto. Estas incertezas podem 

ser minimizadas previamente por meio da identificação e classificação das mesmas, tarefa que 

pode ser alcançada por meio do uso de ferramentas que estão presentes no gerenciamento de 

riscos. 

 Para suportar o Gerenciamento do Projeto nos ciclos do projeto o Guia PMBOK 

(2008) estabeleceu uma seqüência de nove etapas, chamadas de áreas do conhecimento, que 

se relacionam entre si. São eles o gerenciamento de integração, escopo, tempo, custos, 

qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições. Neste trabalho será abordado 

o gerenciamento de riscos em projetos, apresentando quais são seus processos, suas principais 

entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Também serão apresentados os processos do 

gerenciamento de aquisições e de custos em projetos, porém com menor nível de 

detalhamento. 

 A seqüência desse trabalho é a apresentação de uma proposta de metodologia para 

auxiliar a tomada de decisão make-or-buy, baseada na utilização de ferramentas e técnicas de 

identificação e análise de riscos em projetos, onde ao final, será realizado um estudo de caso 

atestando a aplicabilidade da metodologia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS DO RISCO 

2.1.1. Conceito e Definições 

O conceito mais comumente utilizado define risco como sendo uma ameaça de um 

evento ou ação, que pode ou não acontecer, mas que se acontecer pode afetar negativa ou 

positivamente o ambiente no qual está inserido. Para o PMBOK (2008), o risco de um projeto 

é sempre futuro. O PMBOK acrescenta ainda que um risco pode ter uma ou mais causas e, se 

ocorrer, pode ter um ou mais impactos. A causa pode ser um requisito, uma premissa, uma 

restrição ou uma condição que possibilite a criação de resultados positivos ou negativos 

(PMBOK, 2008). 

Já GRAY (2000), define risco dentro da ótica de Projetos, como sendo a chance de um 

evento indesejável ocorrer e suas possíveis conseqüências. 

Para BARBI (2010), um risco é todo evento que pode impactar o projeto, para o bem e 

para o mau. Se o risco é benéfico ao projeto, chama-se oportunidade. 

Para RAFFERTY (1991), risco e incerteza caracterizam situações onde os reais 

resultados de um evento particular estão propensos a se desviar de suas estimativas e 

previsões iniciais. Eles ainda acrescentam que o risco pode caminhar em duas direções, 

apresentando resultados melhores ou piores do que o esperado. 

Riscos e incertezas são ubíquos em projetos, conceitua SABBAG (2002). Ele diz que 

não existe uma diferença clara entre os conceitos de risco e incerteza, mas que eles variam 

entre o conhecido e o desconhecido, entre o previsível e o imprevisível (ZAMITH, 2007). 

TORRES e LÉLIS (2008) definem risco como a possibilidade de ocorrência de um 

evento indesejável aos objetos do projeto, como consequência de um evento, caracterizado 

pela probabilidade de ocorrência e pelos impactos nos resultados. 

A verdade é que os riscos representam um alinhamento entre estratégia, processos, 

pessoas, conhecimento organizacional e tecnologia, com objetivo de avaliar e controlar as 

incertezas inerentes com as quais as empresas se deparam, de forma a possibilitar a geração 

de valor. Para gerir riscos é preciso ir além de meramente lidar com a incerteza presente, é 

necessário considerar as incertezas futuras e é justamente nesse ponto que é criada uma 

grande barreira (CAVALCANTI, 2013). 
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Em seu livro, SALLES JR (2010) define que todo risco apresenta três componentes: 

• O evento em si, no qual deve ser identificada a causa raiz do risco, bem como 

seu efeito; 

• Uma probabilidade associada; 

• Um impacto; 

 

A probabilidade esta diretamente associada à causa raiz, assim como o efeito está 

ligado ao impacto (SALLES JR, 2010). 

 

2.1.2. Incerteza 

Apesar de divergirem sobre conceitos e opiniões, o conceito de risco para a maioria 

dos autores possui uma coisa em comum: a incerteza. Ela é a essência do risco e pode ser 

apontada como uma de suas principais causas, que quando associada a uma probabilidade de 

ocorrência, se torna um risco potencial. 

Em linhas gerais, a incerteza aparece nos projetos em forma de premissas, quando 

muitas das informações referentes ao projeto ainda não estão disponíveis. Sendo assim, o 

PMBOK (2008) sinaliza que os riscos tem origem na incerteza existente em todos os projetos. 

À medida que o desconhecimento a respeito de um projeto durante sua fase de planejamento é 

grande, consequentemente, o risco e o grau de incerteza tenderão na mesma proporção, visto 

que isto afeta também a questão de se fazer previsões em relação ao êxito do projeto. 

Porém, existem projetos que são conduzidos para lidar com incertezas desde o início, 

pelas quais se verifica que a solução para o projeto é desconhecida e vai se aprimorando ao 

longo da execução do mesmo. Isso quer dizer, que o processo de incerteza é inerente a todos 

os projetos, sendo este elemento responsável, entre outras coisas, pelo descumprimento de 

prazos e orçamentos (PARREIRAS, 2010). 

 

2.1.3. Classificação de Riscos 

Os riscos envolvidos em um projeto são classificados em: riscos conhecidos, 

previsíveis e imprevisíveis SOTILLE (2013). 

Os riscos conhecidos são aqueles que podem ser identificados após uma avaliação 

cuidadosa do plano do projeto, do ambiente técnico e do negócio. Ele cita como exemplo: 

prazos irreais, escopo mal definido e ambiente de desenvolvimento ruim. Os previsíveis são 

identificados a partir das lições aprendidas de projetos anteriores. Ele cita como exemplo a 
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rotatividade de pessoal, a comunicação ruim com o cliente e a canalização de esforços para 

manutenção. Os imprevisíveis são aqueles difíceis de serem identificados, mas que ainda 

existe uma possibilidade de ocorrer. 

Dentro desta classificação, eles são divididos como: 

• Internos Não Técnicos 

• Externos Previsíveis 

• Externos Imprevisíveis 

• Legais  

• Técnicos 

 

Figura 01 – Riscos Internos e Externos de um Projeto 

 
Fonte: HIRSCHMANN, D.M. Gerência de Riscos. 2001 em NASCIMENTO (2003). 

 

2.1.3.1. Riscos Internos 

O risco interno é aquele que é inerente ao projeto, controlado pelo líder, que pode ser 

reduzido mediante ações diretas, como o desenvolvimento de planos de contingência 

(SOTILLE, 2013). 

Os riscos internos constituem uma parte das limitações estabelecidas para o projeto 

por meio da criação de metas. A data de entrega do produto pode ser otimista, e o plano 

precisa refletir esta data. O planejamento terá por base a data de entrega e o cronograma de 

trabalho visando assegurar a entrega. O custo constitui, em geral, uma área com limitações. O 

planejamento irá direcionar o tipo e a quantidade de recursos a serem utilizados no projeto 

mesmo quando o orçamento for menor do que o desejado. Soluções técnicas estarão em 
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perigo quando o tempo de entrega for otimista, mas os recursos financeiros, limitados 

(SOTILLE, 2013). 

Dentre os riscos internos, podemos citar: 

• Custo 

• Prazo 

• Gerenciais 

• Perda de Potencial 

• Fluxo de Caixa 

 

Como exemplos de riscos internos e por serem mais dinâmicos e sofrerem alterações, 

os fluxos de caixa devem ser avaliados constantemente durante o andamento do projeto, para 

que seja possível classificar essas alterações como relevantes e se irão adicionar valor à 

empresa. 

 

2.1.3.2. Riscos Externos 

O risco externo são aqueles que estão fora do controle dos líderes de projeto, como, 

por exemplo, as interfaces do projeto desconhecidas e cujas definições são feitas por terceiros 

(NASCIMENTO, 2003). 

Os riscos externos do projeto podem ser previstos e, por conseguinte, podem sofrer a 

influência do líder de projeto. Todavia, não há controle direto sobre as ocorrências de riscos, 

que podem receber a influência de acordos e contratos com terceiros. O grau de influência 

exercido pelo líder do projeto é determinado pela identificação de riscos externos e pela 

colaboração ampliada por terceiros, os quais poderiam ser outros líderes de projetos, gerentes 

funcionais, distribuidores e entidades contratantes (NASCIMENTO, 2003). 

Dentro os riscos externos previsíveis, NASCIMENTO (2003) cita: 

• Taxa de Câmbio: é o risco associado a operações internacionais em um mundo no 

qual o valor relativo das moedas varia. Para um grande projeto, a gestão do risco de 

câmbio é complicada pelo fato de que pode haver uma grande variedade de moedas 

diferentes envolvidas em suas inúmeras atividades. É muito provável que uma 

variação de alguma taxa beneficie algumas áreas e prejudique outras. 

• Inflação: é o risco macroeconômico da perda de renda disponível de pessoas físicas e 

jurídicas, acarretando prejuízos ao fluxo de caixa e recusa do projeto. 
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• Impactos Sociais: é o risco relacionado aos possíveis efeitos sociais, econômicos, 

culturais, sobre pessoas, grupos de pessoas ou comunidades. 

• Impactos Ambientais: os riscos ambientais impactam diretamente nos aumentos dos 

custos do projeto, devido principalmente aos possíveis impactos ambientais, com a 

aplicação de multas, licenças e regulamentações; ao uso de novos materiais 

desenvolvidos para não agredir o meio ambiente; ao risco de denegrir a imagem da 

empresa junto ao mercado devido a um possível dano ambiental; à limpeza de locais 

poluídos, transporte e manuseio de materiais e, por fim, ao aumento do preço de 

recursos não renováveis ou ainda aumento de impostos sobre produtos poluentes. 

• Riscos Operacionais: referem-se às perdas potenciais resultantes de sistemas 

inadequados, má administração, controles defeituosos ou falha humana. Também 

incluem as fraudes e os riscos de modelo, onde há o perigo de imperfeição nos 

modelos de controle. 

• Riscos do Mercado: são aqueles que podem gerar resultados adversos em função de 

instabilidade em taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações, etc. Para 

analisarmos devemos considerar: a existência de um mercado local ou internacional, 

as projeções de preço para os produtos, tarifas e barreiras alfandegárias, o 

acompanhamento de projetos e de produtos concorrentes, o acesso aos mercados em 

termos logísticos, comunicativos e comerciais, a obsolescência, caso haja uso de 

tecnologia de grande inovação. 

 

Já para os riscos externos imprevisíveis, NASCIMENTO (2003) cita: 

• Medidas Reguladoras; 

• Efeitos Colaterais; 

• Desastres da Natureza. 

 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O início de um projeto é marcado por um grande esforço de planejamento, onde os 

principais objetivos do projeto: escopo, custo, prazo e qualidade são discutidos. Este momento 

também é marcado por várias incertezas, restrições e premissas. Essas incertezas demandam 

um grande esforço de um gerente de projetos, já que ele é o responsável direto pelo sucesso 

do projeto. Por isso, é de extrema importância que a gestão dos riscos envolvidos em um 
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projeto seja feita de forma clara, concisa e adequada.  O PMBOK em sua 4ª edição (2008) 

destaca o gerenciamento dos riscos de um projeto como sendo um grupo de processos que 

envolvem o planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e 

controle de riscos de um projeto. Ele ainda cita que os objetivos do gerenciamento dos riscos 

de um projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a 

probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto (PMBOK, 2008). 

Os processos do gerenciamento de riscos do projeto, de acordo com o PMBOK, estão 

dispostos da seguinte forma:  

• Planejar o gerenciamento dos riscos – É o processo de definição de como serão 

conduzidas as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto; 

• Identificar os riscos – É o processo de determinação dos riscos que podem o não 

afetar o projeto e de que forma esses riscos são documentados, considerando todas as 

suas características; 

• Realizar a análise qualitativa dos riscos – É o processo de priorização dos riscos 

para análise, através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e 

impacto; 

• Realizar a análise quantitativa dos riscos – É o processo de analisar numericamente 

o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do projeto; 

• Planejar as respostas aos riscos – É o processo de desenvolvimento de opções e 

ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto; 

• Monitorar e controlar os riscos – É o processo que consiste em implantar os planos 

de respostas aos riscos, acompanhar dos riscos identificados, monitorar dos riscos 

residuais, identificar os novos riscos inerentes ao projeto e avaliar a eficácia dos 

processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto; 

 

Esses processos não ocorrem isoladamente. Eles são interativos e interagem não 

somente entre si, mas também com os processos das outras áreas de conhecimento. Cada 

processo ocorre pelo menos uma vez em um projeto e podem se repetir durante o projeto 

quantas vezes se fizer necessárias (PMBOK, 2008). 

As organizações vêem os riscos nos projetos como efeitos das incertezas nos objetivos 

iniciais e estão dispostos a aceitar alguns desses riscos. Por conta disso, é primordial elaborar 

um plano de gerenciamento de riscos eficaz e consciente, para que as surpresas que virão pelo 

caminho, sejam rapidamente resolvidas (PMBOK, 2008). 



17 

 

2.2.1. Planejar o gerenciamento dos riscos  

O planejamento do gerenciamento de riscos deve ser realizado no inicio das 

atividades, é uma reflexão inicial de como lidar com os riscos do projeto durante a sua 

concepção e desenvolvimento. Para haver um bom planejamento, o gerente e sua equipe 

devem consultar os documentos do projeto disponíveis até o momento, verificar o termo de 

abertura, a declaração de escopo e a estrutura analítica do projeto (EAP), além de ter as 

estimativas iniciais de custo e prazo. Com essas informações e com as considerações sobre as 

formas estruturais do projeto e da organização é possível traçar as diretrizes para o 

gerenciamento dos riscos do projeto. O conhecimento sobre as políticas corporativas adotadas 

pela empresa em gerenciamentos de riscos pode facilitar, ou não, a gestão (SALLES JR, 

2010). 

A orientação do desenvolvimento das ações referentes aos processos do gerenciamento 

de risco pode ser reunida em um único documento. O resultado desse processo é o Plano de 

Gerenciamento de Riscos (PGR), que descreve como o gerenciamento deverá ser estruturado 

e executado no projeto. O plano de gerenciamento de riscos define, entre outros itens, a 

metodologia que será usada para gerenciar os riscos do projeto, as funções e 

responsabilidades da equipe de gerenciamento de riscos para cada tipo de atividade do plano, 

as categorias de risco, as definições da escala de probabilidade e impacto dos riscos, a matriz 

de probabilidade e impacto, contendo a priorização dos riscos de acordo com o seu potencial 

impacto no projeto e os formatos de relatórios, que serão usados para registrar os riscos do 

projeto (PMBOK, 2008). Este processo deve iniciar na fase de concepção do projeto e ser 

concluído na fase de planejamento do projeto.  

A figura 02, a seguir, ilustra as principais entradas, as ferramentas passíveis de 

utilização e as saídas do processo de planejar o gerenciamento dos riscos. 
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Figura 02 - Entradas, ferramentas e saídas do processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

 
Fonte: PMBOK (2008), adaptado pelos autores (2013). 

 

2.2.2. Identificar os riscos 

A identificação dos riscos deve ser feita, primeiramente, durante a iniciação do 

projeto, e posteriormente no seu planejamento. É considerada de fundamental importância no 

processo de gerenciamento de riscos, pois vai servir de base para todo o processo. Para uma 

adequada identificação é preciso primeiramente avaliar quais as áreas como maior 

probabilidade de ocorrência de um evento inesperado (PMBOK, 2008). 

Segundo Nascimento (2003) é necessário identificar as falhas do cronograma durante 

o planejamento. O cronograma deve possuir recursos alocados e disponíveis para a realização 

do trabalho, pois a falta de pessoal qualificado para exercer as funções é um fator de risco 

para o projeto. A fase de identificação dos riscos corresponde em enumerar os riscos, 

relacionar efeitos e causas. A análise e avaliação fazem parte de outra etapa do processo de 

gerenciamento de riscos. 

A identificação dos riscos pode ser facilitada com o uso de algumas ferramentas que 

ajudam na coleta das informações como: qual o evento que pode ocorrer, sua probabilidade e 

impacto para o projeto (PMBOK, 2008). 

Segundo o PMBOK (2008), as pessoas que devem participar dessa fase de 

identificação, quando possível, são as seguintes: o gerente do projeto, a equipe do projeto, a 

equipe de gerência de risco, clientes, usuários, outros gerentes de projetos e todas as partes 

interessadas e especialistas de fora. 

Todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos podem ser fontes 

geradoras de riscos, para trabalhar essas possibilidades várias ferramentas e técnicas de 

dinâmica de grupo estão disponíveis para equipe do projeto, sendo que as principais 

envolvem: brainstorming, brainwriting, técnica Delphi e análise SWOT (SALLES JR, 2010). 
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A lista de riscos identificados será analisada qualitativamente para priorizar os riscos 

com base na sua probabilidade de ocorrência e o seu grau de impacto. Esse processo é 

interativo, pois novos ricos podem surgir durante o ciclo de vida do projeto.  

A figura 03, mostrada na sequencia, ilustra as principais entradas, ferramentas e saídas 

do processo de identificar os riscos. 

 

Figura 03 – Entradas, ferramentas e saídas do processo de Identificar os Riscos 

 
Fonte: PMBOK (2008), adaptado pelos autores (2013). 

 

2.2.3. Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Este processo prioriza riscos de acordo com os seus efeitos potenciais nos objetivos do 

projeto, determinando a importância de se endereçar riscos específicos e guiar respostas aos 

riscos. Este processo requer ainda que a probabilidade e impacto dos riscos sejam avaliados 

usando métodos e ferramentas de análise qualitativa e seus resultados podem indicar a 

necessidade de mais ou menos ação da gerência de risco. O processo deve ser feito durante o 

ciclo de vida do projeto para que fique atualizado às mudanças dos riscos do projeto 

(PMBOK, 2008). 

A análise qualitativa de riscos determina dentre outras coisas: 

• Que eventos de risco terão uma resposta; 

• A probabilidade e impacto de todos os riscos identificados; 

• Quais riscos serão quantificados ao invés de irem diretamente ao planejamento da 

resposta; 

• Os riscos não críticos ou não prioritários; 

• A classificação geral de riscos do projeto; 
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A análise necessita de dados precisos e não tendenciosos, para isso é preciso examinar 

a medida do entendimento do risco, a qualidade, confiabilidade e integridade dos dados 

disponíveis sobre os riscos. (SOTILLE, 2013). As principais técnicas e ferramentas utilizadas 

na análise qualitativa do risco são a avaliação de probabilidade e impacto de riscos e a matriz 

de probabilidade e impacto. 

Na seqüência, a figura 04 ilustra as principais entradas, algumas das ferramentas 

passíveis de utilização e as saídas do processo de realizar a análise qualitativa dos riscos. 

 

Figura 04 – Entradas, ferramentas e saídas do processo Análise Qualitativa dos Riscos 

 
Fonte: PMBOK (2008), adaptado pelos autores (2013). 

 

2.2.4. Realizar a análise quantitativa dos riscos 

Os riscos priorizados na análise qualitativa serão submetidos à análise quantitativa, ou 

seja, serão analisados os efeitos desses eventos de riscos atribuindo uma classificação 

numérica a eles. Esse processo apresenta uma abordagem quantitativa para a tomada de 

decisões na presença da incerteza, para isso pode fazer uso de técnicas como a simulação de 

Monte Carlo e a análise da árvore de decisão. O processo deve ser repetido após o 

planejamento de respostas a riscos, e como parte do monitoramento e controle de riscos, para 

determinar se o risco total do projeto diminuiu de forma satisfatória (GOMEZ, 2010). 

Na analise quantitativa deve-se dimensionar a probabilidade em percentuais e o 

impacto de cada risco que poderá ser medido em diversas unidades, como o aumento dos 

custos do projeto ou dias de atraso no cronograma. Entretanto, diferentes unidades para 

avaliação do impacto podem tornar difícil a comparação de riscos de diferentes categorias, 

por isso é importante que os impactos estejam dimensionados na mesma unidade. A unidade 

mais comum para todos os riscos é a unidade financeira (SALLES JR, 2010). 

A insegurança está geralmente na estimativa da probabilidade. Mesmo não havendo 

base histórica de projetos que possibilite a utilização da analogia externa ainda assim deve ser 

feita uma estimativa de forma a iniciar o processo de análise e histórico de projetos. Melhor 
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ter uma estimativa pouco precisa, do que não ter. Técnicas de dinâmica de grupo ou 

especialistas podem ajudar no processo. A estimativa da probabilidade e impacto de cada 

risco vai gerar a medida de exposição ao risco, ou seja, o que se espera do risco, também 

chamado de valor esperado ou de valor monetário esperado (SALLES JR, 2010). 

A figura 05, a seguir, ilustra as principais entradas, algumas das ferramentas utilizadas 

e as saídas do processo de realizar a análise quantitativa dos riscos. 

 

Figura 05 – Entradas, ferramentas e saídas do processo Análise Quantitativa dos Riscos 

 
Fonte: PMBOK (2008), adaptado pelos autores (2013). 

 

2.2.5. Planejar as respostas aos riscos 

O planejamento de resposta aos riscos é o desenvolvimento de ações para o 

aproveitamento das oportunidades e redução das ameaças ao objetivo do projeto. Procura 

reduzir os impactos ou probabilidades de um risco negativo e maximizar os resultados no caso 

de riscos positivos (PMBOK, 2008). 

Esse processo ainda inclui a identificação e designação de indivíduos ou partes, com a 

responsabilidade para cada acordo de resposta ao risco, assegurando que riscos identificados 

sejam devidamente endereçados. A eficácia do planejamento de resposta determinará 

diretamente se risco do projeto cresce ou diminui. O plano de resposta ao risco deve ser 

apropriado ao risco, estimando um custo real, o tempo necessário para ser bem sucedido 

dentro de um contexto realístico e acordado por todas as partes envolvidas, além de designar 

um responsável pela execução do plano de ação. Usualmente é feita a seleção da melhor 

resposta dentro das várias opções. (PMBOK, 2008). 

A seguir, a figura 06 ilustra as principais entradas, algumas das ferramentas utilizadas 

e as saídas do processo planejar a resposta aos riscos. 
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Figura 06 – Entradas, ferramentas e saídas do processo Planejar a Resposta aos Riscos 

 
Fonte: PMBOK (2008), adaptado pelos autores (2013). 

 

2.2.6. Monitorar e controlar os riscos 

É o processo responsável por implementar as respostas aos riscos, acompanhar os 

riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar os novos riscos e avaliar a 

eficácia do processo de riscos durante todo o projeto. As respostas aos riscos que são 

planejadas são executadas durante o ciclo de vida do projeto. Entretanto, o projeto deve ser 

continuamente monitorado para identificar novos riscos e/ou desvios no processo (PMBOK, 

2008). 

Para monitorar e controlar os riscos, algumas técnicas podem ser utilizadas como a 

análise variações e tendências, por exemplo, que requer o uso de informações de desempenho 

geradas somente durante a execução do projeto. Por conta disso, as informações geradas 

durante a execução do projeto são fundamentais. 

O monitoramento e controle dos riscos podem envolver a escolha de um plano 

alternativo ou de contingência, também chamado de “plano B”. O responsável pela resposta 

ao risco deve se certificar a respeito da eficácia do plano adotado, os imprevistos e qualquer 

outra correção que se fizer necessária para tratar o risco de forma adequada e satisfatória 

(PMBOK, 2008). 

A figura 07 mostra as principais entradas, algumas das ferramentas utilizadas e as 

saídas do processo monitorar e controlar os riscos. 

Figura 07 – Entradas, ferramentas e saídas do processo Monitorar e Controlar os Riscos 

 
Fonte: PMBOK (2008), adaptado pelos autores (2013). 
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2.2.7. Ferramentas e técnicas do gerenciamento de riscos segundo o PMBOK 

Existem diversas ferramentas e técnicas para identificar, quantificar e qualificar os 

riscos que cercam um projeto, conforme mostra o quadro a seguir. 

Tabela 01 – Ferramentas e técnicas de gerenciamento de riscos 

Técnica Identificação Análise 
Qualitativa 

Análise 
Quantitativa 

Análise da Árvore de Decisão      X 
Análise de Causa-Raiz (ACR) X X   
Análise das Forças  X     
Análise das Premissas  X     
Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA)  X   X 
Análise SWOT  X     
Brainstorming  X     
Check-List  X     
Conhecimento da Indústria (Benchmarketing)  X     
Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa)  X     
Diagrama de Influência  X     
Diagrama de Sistemas ou Fluxograma X   X 
Entrevista X     
Estrutura Analítica de Risco (EAR)  X     
Grupo Técnico  X     
Lições Aprendidas  X X X 
Matriz de Probabilidade e Impacto    X   
Processo Analítico Hierárquico    X   
Questionário  X     
Revisão de Documentos  X     
Simulação de Monte Carlo      X 
Técnica de Delphi  X     
Técnicas de Estimativas    X   
Valor Monetário Esperado (EMV)     X 

Fonte: DA SILVA, CAVALCANTI, adaptado pelos autores (2013). 
 

2.2.8. Ferramentas e técnicas para identificação de riscos 

2.2.8.1. Análise de Causa-Raiz 

A análise de Causa-Raiz (ACR) consiste na análise de um evento que tenha trazido 

prejuízo para o projeto, para prevenir a sua repetição, e determinar onde as melhorias podem 

ser efetuadas. Possui como pontos fortes o envolvimento de especialistas em um ambiente de 

trabalho em equipe, a produção de um documento de recomendações como saída, ser uma 

análise estruturada. Porém, pode esbarrar em problemas como dificuldade em se mobilizar os 
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especialistas e a falta de tempo ou recursos para se realizar uma análise completa da situação, 

e até mesmo em se implementar as recomendações identificadas (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.2. Análise das Forças 

Também conhecido como modelo de Cinco Forças de Porter, que visa analisar a 

competitividade das empresas, mais especificamente no que diz respeito a barreiras de entrada 

a concorrentes, poder de barganha, bens substitutos, rivalidade entre concorrentes e barganha 

dos fornecedores (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.3. Análise das Premissas 

Consiste em analisar o que foi definido como premissas para o projeto, e avaliar então 

os riscos gerados por conta dos parâmetros, prazos, e demais características resultantes 

(PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.4. Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) 

Desenvolvida originalmente com o enfoque na elaboração de novos produtos e 

processos, esta ferramenta tem sido amplamente utilizada para outras finalidades, como na 

análise e identificação de riscos. Consiste basicamente na formação de um grupo que 

identifica todas as características de determinado processo ou produto, como suas funções, 

possíveis falhas, suas respectivas causas e efeitos e os controles atuais. A equipe designada 

preenche um formulário padronizado com as informações identificadas (CAPALDO, 

GUERRERO, ROZENFELD). 

 

2.2.8.5. Análise SWOT 

Esta análise consiste em classificar os riscos em uma matriz, sendo um eixo com 

oportunidade ou ameaça, e o outro eixo com força ou fraqueza. Desta forma, identifica-se a 

relação entre os fatores para se priorizar e definir as estratégias a serem tomadas. Esta é uma 

técnica que pode ser bastante aprofundada em sua análise, produzindo assim uma grande 

quantidade de saídas, com potencial de facilitar muito o alinhamento das ações da alta 

liderança (PMBOK, 2008). 
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2.2.8.6. Brainstorming 

Esta técnica consiste em realizar uma dinâmica de grupo, com um objetivo claro e bem 

definido, e estimular o debate sobre o assunto, estimulando assim a criatividade tanto 

individual quanto coletiva do grupo (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.7. Check-List 

Consiste em elaborar uma lista de verificações com itens relevantes para se considerar 

uma entrega, ou um pacote de trabalho, dentro dos padrões estabelecidos. Ao realizar a 

verificação, identificam-se desvios ou problemas em potencial, trazendo à tona os riscos 

inerentes ao que foi verificado (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.8. Conhecimento da Indústria (Benchmarketing) 

Esta avaliação visa identificar a prática que algumas empresas fazem em divulgar 

dados a respeito de seus produtos que muitas vezes mascaram seu desempenho real. É 

importante identificar quando estes dados não refletem a real qualidade dos produtos, para 

que a avaliação não induza ao erro (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.9. Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa) 

Também conhecido como diagrama espinha-de-peixe, ou diagrama 6M, ele foi 

desenvolvido em 1943 pelo engenheiro químico japonês Kaoru Ishikawa, e aperfeiçoado ao 

longo do tempo. Sua estrutura classifica os as causas dos problemas em 6 tipos: método, 

matéria-prima, mão-de-obra, máquinas, medida ou meio ambiente. Estas causas podem ser 

classificadas hierarquicamente, permitindo assim uma melhor visualização gráfica. Um 

diagrama de causa e efeito bem feito terá a forma de uma espinha-de-peixe, o que dá origem à 

denominação (PMBOK, 2008). 

Além desses fatores, a identificação prévia da causa-raiz dos problemas permite a 

criação de medidas de contenções e contingências que servirão como resposta, caso os 

mesmos venham a ocorrer. A seguir, é possível visualizar na figura 08, um diagrama de 

Ishikawa, onde falhas em processos ou em meios completamente diferentes podem gerar não 

conformidades similares. 
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Figura 08 – Exemplo de um diagrama de causa e efeito (Ishikawa) 

 
Fonte: Os autores (2013). 

 

2.2.8.10. Diagrama de Influência 

Este diagrama é também chamado de diagrama de relevância, diagrama de decisão ou 

rede de decisão. Consiste em uma representação gráfica de uma árvore de decisão, com nós e 

flechas, mostrando o fluxo de tomada de decisão de acordo com determinado evento. Este 

diagrama permite uma análise das decisões e suas implicações de forma mais visual 

(PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.11. Diagrama de Sistemas ou Fluxograma 

Este diagrama visa ilustrar de forma gráfica o fluxo operacional de um processo, sua 

seqüência, quem está realizando cada etapa, quanto tempo leva. Este diagrama permite que o 

trabalho seja mais facilmente entendido, de forma mais racional e simplificada, dando base 

para a identificação dos pontos de atenção, e dos riscos inerentes ao processo (PMBOK, 

2008). 

 

2.2.8.12. Entrevista 

Uma técnica bastante básica, porém muito eficiente. Entrevistas com as partes 

interessadas irão fornecer uma base de conhecimento a respeito do projeto, e muitos detalhes 

que possam ter passado despercebidos podem ser identificados nesta ocasião. Cada pessoa 

terá um ponto de vista diferenciado, e também um nível de conhecimento individual do 

projeto como um todo, ou de partes do mesmo. Elas também terão sua percepção individual 

dos riscos, o que torna a entrevista uma ferramenta muito valiosa na identificação dos riscos 

de um projeto (PMBOK, 2008). 
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2.2.8.13. Estrutura Analítica de Risco (EAR) 

É a representação gráfica de uma estrutura hierárquica dos riscos, com categorias e 

subcategorias, bastante semelhantes à Estrutura Analítica de Projeto (EAP). Ela se faz muito 

útil quando é feito o mapeamento de uma grande quantidade de riscos, sempre que utilizada 

em conjunto com mais ferramentas (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.14. Grupo Técnico 

Esta técnica consiste em reunir um grupo de pessoas com grande conhecimento 

técnico a respeito do projeto, processo, atividade, fase ou produto, e então, em um ambiente 

de trabalho em equipe, estudar e identificar os riscos (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.15. Lições Aprendidas 

Quando se atingem níveis de maturidade mais elevados, os gerentes de projeto podem 

consultar o que foi aprendido anteriormente em outros projetos e trabalhos realizados. Com 

isso, o trabalho de identificação de riscos já parte de uma base de conhecimento prévia. 

Quando se trata de empresas ou projetos similares, é muito comum que os riscos tenham 

pouca variação, e o trabalho passa a ser muito mais rápido e eficiente (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.16. Questionário 

A elaboração de um questionário pode ajudar na identificação de problemas em um 

projeto, desde que seja bem direcionado, com perguntas bastante objetivas. Portanto, sua 

aplicação exige um estudo inicial dos pontos de falha, para que a aplicação seja proveitosa, ou 

então ele pode acabar por gerar mais dúvidas. É comum também ocorrerem omissões, por 

medo das pessoas serem responsabilizadas por algum desvio, então isto também deve ser 

observado na elaboração do questionário (PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.17. Revisão de Documentos 

Consiste em analisar a documentação gerada pelos demais processos, como o 

gerenciamento da qualidade, de escopo, de tempo, e de custos. Requisitos e definições destes 

processos podem gerar riscos, tanto individuais quanto resultantes da combinação entre eles. 

Outra visão desta técnica é a identificação de falhas na documentação gerada, que podem 
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trazer riscos contratuais com os stakeholders, como fornecedores e patrocinadores do projeto 

(PMBOK, 2008). 

 

2.2.8.18. Técnica de Delphi 

Também referenciado como Método Delphi, consiste em obter consenso, em um 

determinado assunto, entre um grupo de especialistas. É uma técnica bastante interessante, e 

se aplica da seguinte forma: primeiramente define-se o grupo que irá participar do processo; 

em seguida, são enviados questionários para os integrantes, solicitando sua opinião a respeito 

dos riscos mais importantes, e pedindo para eles serem priorizados; depois, são reunidos os 

questionários e compilados em uma única lista, sem identificar os autores. A lista então é 

enviada para os participantes revisarem, verificando se a ordem está correta e se é preciso 

incluir algum risco adicional. Ao final, tenta-se obter o consenso do grupo em relação à lista 

de riscos e suas prioridades. Estas duas últimas etapas podem ser repetidas mais vezes, até que 

o grupo entre em um consenso. É uma técnica que pode ser aplicada à distância, e sua 

aplicação em geral é demorada, mas bastante eficaz na obtenção de consenso entre um grupo 

de especialistas (PMBOK, 2008). 

 

2.2.9. Ferramentas e técnicas para análise qualitativa 

As ferramentas e técnicas descritas a seguir foram desenvolvidas visando auxiliar e 

proporcionar suporte ao processo de tomada de decisões em um cenário, onde são avaliadas e 

ponderadas as severidades dos riscos envolvidos, buscando a redução dos seus impactos 

negativos e a maximização dos impactos positivos. 

 

2.2.9.1. Análise da Identificação Causa-Raiz 

Ao mesmo tempo em que esta técnica pode ser utilizada para identificação de riscos, 

conforme citado anteriormente, ela também pode gerar como saída deste processo uma 

priorização para tratativa dos riscos previamente identificados. A partir do momento em que 

se tem listadas as causas responsáveis por certas irregularidade, com isto podem ser tomadas 

ações focadas na causa que possa vir acontecer com mais freqüência ou que ao menos 

demandem maior ou menor esforço para serem implementadas. 
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2.2.9.2. Lições Aprendidas 

O processo de geração dos registros de lições apreendidas é um ótimo canal para 

impedir que erros e fracassos cometidos não voltem a acontecer, e que experiências positivas 

de sucesso sejam replicadas em projetos posteriores. 

Esta também é uma ferramenta que, da mesma forma que foi descrita como uma 

técnica de identificação de riscos pode ser aplicada na etapa de análise, uma vez que fornece a 

base de conhecimento coletado e registrado de outras experiências para auxiliar na priorização 

dos riscos envolvidos no projeto. 

Desta forma, a utilização de técnicas e ferramentas voltadas para a melhoria do 

gerenciamento do conhecimento coorporativo se torna fundamental e indispensável para 

garantir a sobrevivência e o crescimento das companhias. 

 

2.2.9.3. Matriz de Probabilidade e Impacto 

Trata-se de uma ferramenta amplamente utilizada durante a gestão qualitativa dos 

riscos em projetos, que através de uma relação entre probabilidade e impacto, possibilita a 

criação de estratégias para tratar estes riscos. 

Esta técnica emprega uma matriz de combinações, onde através do cruzamento dos 

valores das probabilidades dos riscos ocorrerem com os seu respectivos impactos, é possível 

classificar estes riscos dentro de faixas de importância, e assim planejar ações de acordo com 

o seu grau de prioridade. 

A seguir, depois de realizada a priorização dos riscos, é necessário planejar a resposta 

para os mesmos, sempre buscando aumentar as oportunidades e por outro lado reduzir as 

ameaças que possam vir a prejudicar o bom andamento das atividades do projeto. Algumas 

das estratégias para resposta aos riscos são: 

• Aceitar:  Revela um plano no qual o gerente do projeto não irá atuar sobre este 

risco, ele pode ser utilizado para ameaças e oportunidades; 

• Mitigar:  Busca antecipar ações com o intuito de reduzir a probabilidade do 

evento do risco acontecer, devendo ser utilizado para as ameaças; 

• Eliminar:  Completa eliminação do risco e deve ser aplicada para ameaças; 

• Transferir:  Transferência das conseqüências e responsabilidades do risco, 

porém não elimina o mesmo. Aplicado para ameaças; 

• Compartilhar:  Conferir a terceiros que poderão atrair mais benefícios, e é 

aplicada para as oportunidades; 
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• Melhorar:  Busca aumentar um risco positivo, aumentando a sua probabilidade 

de ocorrência ou seu impacto, e deve ser aplicado a oportunidades. 

 

Na seqüência é possível visualizar um exemplo de como essa matriz pode ser aplicada: 

 

Tabela 02 – Exemplo de matriz de probabilidade e 

impacto

Probabilidade
0,95 0,10 0,10 0,29 0,48 0,67 0,86 0,86 0,67 0,67 0,07
0,75 0,08 0,23 0,38 0,53 0,68 0,68 0,53 0,38 0,23 0,02
0,55 0,06 0,17 0,28 0,39 0,50 0,50 0,39 0,28 0,17 0,02
0,35 0,04 0,11 0,18 0,25 0,32 0,32 0,25 0,18 0,11 0,01
0,15 0,02 0,05 0,08 0,11 0,14 0,14 0,11 0,08 0,05 0,00

0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10

Ameaças Oportunidades

 

Fonte: Os autores (2013). 

 

2.2.9.4. Processo Analítico Hierárquico 

Esta técnica consiste em, primeiramente, decompor um problema de decisão em uma 

hierarquia de subproblemas, mais facilmente compreendidos, de forma que possam ser 

analisados individualmente. Em seguida, os elementos identificados são comparados em 

pares, e são atribuídos pesos numéricos a cada um deles. Ao final, estes números são 

derivados a cada um dos itens da árvore de decisão, permitindo assim a priorização dos 

problemas (PMBOK, 2008). 

 

2.2.10. Ferramentas e técnicas para análise quantitativa 

Diversas técnicas e ferramentas são utilizadas para realização de análises quantitativas 

de riscos, elas vão desde simples entrevistas, usadas para quantificar a probabilidade e 

conseqüências dos riscos em um projeto, até a realização de distribuições probabilísticas. Na 

seqüência, são apresentadas algumas dessas ferramentas e técnicas. 

 

2.2.10.1. Técnicas de Estimativas 

Todos os projetos, mesmo em áreas completamente distintas, sempre apresentarão 

alguns riscos atrelados às suas atividades. Neste cenário, decisões devem ser tomadas e a 

elaboração de estimativas para os custos do projeto, assim como para a mão de obra, o prazo, 
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dentre outros. Porém, como o próprio nome já diz, são apenas estimativas que, por definição, 

não possuem um número precisamente definido. 

Uma das mais conhecidas técnicas de estimativa para embasamento da duração de um 

projeto é a Técnica de Revisão e Avaliação do Programa, mais conhecida pela sua sigla em 

inglês PERT (Program Evaluation and Review Technique). A precisão das estimativas de 

duração das atividades pode ser aperfeiçoada considerando-se as incertezas das estimativas e 

riscos (PMBOK, 2008). Nesta técnica são considerados valores para três diferentes cenários 

(um otimista, um pessimista e um mais provável) onde se aplica uma média ponderada, a fim 

de se chegar a uma estimativa mais precisa para a realização de uma determinada atividade. 

Para se estimar a duração de cada uma das atividades de um projeto, o PMBOK recomenda 

que sejam realizadas análises envolvendo os riscos para cada atividade, desta forma será 

possível enxergar de uma forma mais precisa tudo que poderá impactar positiva ou 

negativamente na realização do projeto. 

A partir da definição das durações, a análise PERT calcula a duração Esperada da 

atividade ( ) usando uma média ponderada dessas três estimativas, de acordo com a seguinte 

equação: 

 

 Onde: 

•  É a duração mais provável da atividade, baseada nos prováveis recursos que serão 

designados, sua produtividade, expectativas realistas de disponibilidade para executar 

a atividade, dependências de outros participantes e interrupções; 

•  É a duração da atividade é baseada na análise do melhor cenário possível para a 

atividade; 

•  É a duração da atividade é baseada na análise do pior cenário possível para a 

atividade; 

 

A interligação desta técnica com outras ferramentas da gestão de riscos, como, por 

exemplo, as lições aprendidas, podem servir de base para alinhar as estimativas de durações 

das atividades com as durações reais delas. Na seqüência, a figura 09 mostra um exemplo de 

cronograma de projeto, onde foi aplicada a técnica PERT para minimizar a incerteza e 

aprimorar a precisão da duração de cada atividade. 
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Figura 09 – Exemplo de uma estimativa PERT 

 
Fonte: Os autores (2013). 

 

2.2.10.2. Análise da Arvore de Decisão 

A árvore de decisão é um método gráfico eficiente para visualizar conseqüências de 

decisões atuais e também futuras, além de possibilitar a identificação de eventos de riscos que 

possam vir a ocorrer. 

Analisando a árvore de decisão, quando a mesma está presente na documentação, é 

possível verificar o impacto da ocorrência de um evento, e quantificá-lo, com base nos valores 

informados na árvore de decisão. A figura 10, a seguir, mostra um exemplo de árvore de 

decisão para a resposta a um determinado risco em um projeto. 

 

Figura 10 – Exemplo de árvore de decisão 

 
Fonte: Os autores (2013). 
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2.2.10.3. Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA) 

Em seqüência ao demonstrado no item de identificação de riscos, esta ferramenta 

possui também uma fase de análise. Após a identificação dos riscos pela equipe designada, 

estes riscos são classificados e ações são elaboradas como respostas a estes riscos. Os riscos 

são classificados quanto a sua severidade, onde o menor índice é quando o cliente mal 

percebe a ocorrência do risco e o maior quando ele gera grande descontentamento por parte 

do cliente, afetando também a segurança. Também são classificados os riscos por sua 

freqüência e detecção (CAPALDO, GUERRERO, ROZENFELD). 

 

2.2.10.4. Diagrama de Sistemas ou Fluxograma 

Utilizado também na fase de identificação dos riscos, estende-se para a análise dos 

riscos, onde eles são analisados e quantificados. 

 

2.2.10.5. Lições Aprendidas 

Esta ferramenta também pode ser utilizada para quantificar os riscos, porque fornece 

uma base histórica de projetos anteriores, com diversas informações úteis, eventos ocorridos, 

entre outras. 

 

2.2.10.6. Simulação de Monte Carlo 

A simulação de Monte Carlo consiste em programas de computador que fazem 

análises estatísticas, executando seu projeto várias vezes, de forma a lhe dar uma distribuição 

probabilística dos possíveis resultados selecionados (SALLES JR, 2010). 

A Simulação de Monte Carlo tem este nome devido à famosa roleta de Monte Carlo, 

no Principado de Mônaco. Seu nome, bem como o desenvolvimento sistemático do método, 

data da Segunda Guerra Mundial, período em que foi ferramenta de pesquisa para o 

desenvolvimento da bomba atômica (GARCIA; LUSTOSA; BARROS, 2010). 

Fernandes explica em seu artigo que o método de Monte Carlo consiste, basicamente, 

em gerar n amostras sucessivas, em termos de custo ou tempo, que serão testadas contra uma 

distribuição de probabilidade para um determinado risco no projeto. Cada amostra 

corresponde a uma interação do método e, dessa forma, ele fornece uma estimativa do valor 

de um tempo, ou de um custo, considerando inclusive um erro para esta estimativa, 
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inversamente proporcional ao número de interações. O erro total é dado pela seguinte 

formula: 

 

Onde, σ é o desvio padrão da variável aleatória e n é o número de interações. 

(FERNANDES, 2005). 

Resumindo, a simulação de Monte Carlo, estabelece um modelo probabilístico, que 

responde a uma variável aleatória (tempo ou custo) para um risco analisado. Essa variável 

deve ser analisada n vezes, de tal forma que a quantidade de interações seja suficientemente 

grande para minimizar o erro total da estimativa, aumentando assim a confiabilidade do 

resultado obtido e reduzindo o risco daquele valor estar errado (FERNANDES, 2005). 

 

2.2.10.7. Valor Monetário Esperado (EMV) 

Esta técnica analisa a probabilidade dos riscos ocorrerem, e o seu impacto no projeto em 

termos financeiros. Desta forma, a análise serve como base para a definição de reservas 

financeiras para os riscos, ou mesmo na classificação dos mesmos com base no impacto 

financeiro que ele traz. Este impacto pode ser derivado em fatores mais específicos, como um 

atraso no cronograma que por sua vez trata custos adicionais por exemplo, (PMBOK, 2008). 

 

2.3. GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em estimativas, 

orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado. O PMBOK (2008) define os processos de gerenciamento dos custos do 

projeto, como sendo:  

• Estimar os custos – É o processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos dos 

recursos monetários necessários para terminar as atividades do projeto; 

• Determinar o orçamento – É o processo de agregação dos custos estimados de 

atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base 

autorizada dos custos; 

• Controlar os custos – É o processo de monitoramento do andamento do projeto para 

atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base 

dos custos; 
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Esses processos interagem entre si, bem como com os de outras áreas de 

conhecimento. Podem envolver esforços de um grupo ou de uma pessoa, com base nas 

necessidades do projeto. Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todo projeto e em um 

ou mais fases do mesmo, se for divididos em fases. Embora os processos sejam apresentados 

como elementos distintos com interfaces bem definidas, na prática eles podem se sobrepor e 

interagir de formas não detalhadas aqui (PMBOK, 2008). 

O PMBOK ainda menciona que em alguns projetos, especialmente aqueles com menor 

escopo, a estimativa e orçamento de custos são interligados tão firmemente que são vistos 

como um processo único que pode ser realizado por uma pessoa num período de tempo 

relativamente curto. Esses processos são aqui representados como distintos, pois as 

ferramentas e técnicas para cada um são diferentes. A habilidade de influenciar o custo é 

maior nos estágios iniciais do projeto, tornando crítica a definição inicial do escopo (PMBOK, 

2008). 

O trabalho envolvido na execução dos três processos do gerenciamento dos custos do 

projeto é precedido por um esforço de planejamento da equipe de gerenciamento. Esse 

esforço é parte do processo Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que produz um 

plano de gerenciamento dos custos delimitando o formato e estabelecendo o critério para o 

planejamento, estruturação, estimativa, orçamento e controle dos custos do projeto. Os 

processos de gerenciamento dos custos e suas ferramentas e técnicas associadas são 

normalmente selecionadas durante a definição do ciclo de vida do projeto e são documentadas 

no plano de gerenciamento dos custos (PMBOK, 2008). Como exemplo, o plano de 

gerenciamento dos custos pode estabelecer o seguinte: 

• Nível de exatidão. As estimativas de custo das atividades aderirão a um 

arredondamento dos dados numa precisão prescrita, baseada no escopo das atividades 

e magnitude do projeto e podem incluir uma quantia para contingências; 

• Unidades de medida. Cada unidade usada em medições é definida para cada um dos 

recursos; 

• Associações com procedimentos organizacionais. A EAP fornece a estrutura para o 

plano de gerenciamento dos custos, gerando consistência com as estimativas, 

orçamentos e controle de custos. O componente da EAP usado para a contabilidade de 

custos do projeto é chamado de conta de controle; 

• Limites de controle. Limites de variação para monitoramento do desempenho de 

custo podem ser especificados para indicar uma quantidade de variação combinada a 
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ser permitida antes que alguma ação seja necessária. Tipicamente os limites são 

expressos como porcentagem de desvio da linha de base do plano; 

• Regras para medição do desempenho. As regras para medição do desempenho do 

gerenciamento do valor agregado (EVM em inglês) são estabelecidas. Por exemplo, o 

plano de gerenciamento dos custos poderia: 

� Definir a EAP e os pontos onde as medições das contas de controle serão 

realizadas; 

� Estabelecer as técnicas de medição do valor agregado a serem empregadas; 

� Especificar as equações de cálculo do gerenciamento do valor agregado para 

determinar as previsões projetadas da estimativa no término e outras 

metodologias de rastreamento; 

• Formatos de relatórios. Os formatos e freqüências para vários relatórios de custos são 

definidos; 

• Descrições dos processos. Descrições de cada um dos três processos de 

gerenciamento dos custos são documentadas; 

 

Todas essas informações são incluídas no plano de gerenciamento dos custos, um 

componente do plano de gerenciamento do projeto, ou como texto no corpo do plano ou como 

apêndices. Esse plano de gerenciamento dos custos pode ser formal ou informal, altamente 

detalhado ou conciso, dependendo das necessidades do projeto (PMBOK, 2008). 

O gerenciamento dos custos do projeto deve ainda considerar os requisitos das partes 

interessadas para captura de custos. Cada uma das partes interessadas medirá os custos do 

projeto de formas e maneiras diferentes em tempos diferentes. Como exemplo, o PMBOK 

(2008) cita que o custo de um item adquirido pode ser medido quando a decisão de aquisição 

é tomada ou comprometida, o pedido é feito, o item é entregue, ou o custo real é incorrido ou 

registrado para os propósitos de contabilidade do projeto. 

O gerenciamento dos custos do projeto preocupa-se principalmente com o custo dos 

recursos necessários para completar as atividades do projeto. Esse deve considerar também o 

efeito das decisões de projeto no custo recorrente subseqüente do uso, manutenção e suporte 

do produto, serviço ou resultado do projeto. Por exemplo, limitar o número de revisões do 

design pode reduzir o custo do projeto, mas poderia assim aumentar os custos operacionais do 

cliente (PMBOK, 2008). 
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Em muitas organizações, o prognóstico e a análise do desempenho financeiro em 

perspectiva do produto do projeto é feito fora do mesmo. Em outras, como o projeto de 

instalações fundamentais, o gerenciamento dos custos do projeto pode incluir esse trabalho. 

Quando esses prognósticos e análises são incluídos, o gerenciamento dos custos do projeto 

pode recorrer a processos adicionais e a inúmeras técnicas gerais de gerenciamento como 

retorno do investimento, fluxo de caixa descontado e análise da recuperação do investimento. 

O esforço de planejamento do gerenciamento dos custos ocorre nas fases iniciais do 

planejamento do projeto e fornece a estrutura para cada processo do gerenciamento dos custos 

para que o desempenho dos mesmos seja eficiente e coordenado (PMBOK, 2008). 

A figura a seguir mostra um consolidado das entradas, ferramentas e saídas dos 3 

processos do gerenciamento dos custos. 

 

Figura 11 – Entradas, ferramentas e saídas dos processos de gerenciamento de custos em projetos 

 

Fonte: PMBOK, 2008. 

 

2.4. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

O gerenciamento de aquisições do projeto inclui os processos para comprar ou 

adquirir os produtos, serviços ou resultados necessários de fora da equipe do projeto para 

realizar o trabalho, onde são apresentadas duas perspectivas de aquisição. Na primeira delas, a 
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organização pode ser o comprador do produto ou ainda, em uma segunda perspectiva, ela 

pode ser o fornecedor do produto, serviço ou resultados sob um contrato (PMBOK, 2008). 

O PMBOK ainda cita que o gerenciamento de aquisições de um projeto inclui todos os 

processos de gerenciamento de contratos e de controle de mudanças necessários para 

administrar os contratos ou pedidos de compra emitidos por membros da equipe do projeto 

autorizados. Além disso, o gerenciamento de aquisições do projeto também inclui a 

administração de qualquer contrato emitido por uma organização externa (comprador) que 

está adquirindo o projeto da organização executora (fornecedor) e a administração de 

obrigações contratuais estabelecidas para a equipe do projeto pelo contrato. 

De acordo com o PMBOK, os processos de gerenciamento de aquisições do projeto são: 

• Planejar as aquisições – É o processo de documentação das decisões de compra do 

projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial; 

• Realizar as aquisições – É o processo de obtenção de respostas dos fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato; 

• Administrar as aquisições – É o processo de gerenciamento do contrato e das 

relações das aquisições, análise, documentação e monitoramento do desempenho do 

contrato e gerenciamento das mudanças relacionadas ao contrato; 

• Encerrar as aquisições – É o processo de terminar e liquidar todas as aquisições do 

projeto; 

 

O PMBOK menciona que esses processos são dinâmicos e interagem não somente 

entre si, mas também com os demais processos de outras áreas de conhecimento. Cada 

processo pode envolver o esforço de uma ou mais pessoas ou de grupos de pessoas, com base 

nas necessidades do projeto. Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todos os projetos 

e também em uma ou mais fases do projeto, se ele estiver dividido em fases. 

Embora os processos apresentados sejam como componentes distintos com interfaces 

bem definidas, na prática eles se sobrepõem e interagem de maneiras não detalhadas aqui. Os 

processos de gerenciamento de aquisições do projeto envolvem contratos que são documentos 

legais entre um comprador e um fornecedor (PMBOK, 2008).  

Um contrato é um acordo que gera obrigações para as partes obrigando o fornecedor a 

fornecer os produtos, serviços ou resultados especificados e o comprador a fornecer 

compensação monetária ou outra compensação de valor. Um contrato é uma relação legal 

sujeita a remediação nos tribunais. O acordo pode ser simples ou complexo e pode refletir a 
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simplicidade ou a complexidade das entregas. Um contrato inclui termos e condições e pode 

incluir outros itens como a proposta ou publicações de marketing do fornecedor e qualquer 

outra documentação em que o comprador esteja se baseando para estabelecer o que o 

fornecedor deve realizar ou fornecer (PMBOK, 2008). 

É responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto ajudar a adaptar o contrato 

às necessidades específicas do projeto. Dependendo da área de aplicação, os contratos 

também podem ser chamados de acordo, subcontrato ou pedido de compra. A maior parte das 

organizações possui políticas e procedimentos documentados que definem especificamente 

quem pode assinar e administrar esses acordos em nome da organização (PMBOK, 2008). 

Embora todos os documentos do projeto estejam sujeitos a alguma forma de análise e 

aprovação, a natureza de obrigação legal de um contrato geralmente significa que estará 

sujeito a um processo de aprovação mais amplo. O PMBOK (2008) cita que em todos os 

casos, o foco principal do processo de análise e aprovação garante que a linguagem do 

contrato descreve os produtos, serviços ou resultados que irão satisfazer a necessidade do 

projeto identificada. 

No caso de projetos importantes realizados por órgãos públicos, o processo de análise 

pode incluir a revisão pública do acordo. A equipe de gerenciamento de projetos pode buscar 

desde o início o suporte de especialistas nas áreas de contratação, compras e legislação. Esse 

envolvimento pode ser exigido pela política de uma organização (PMBOK, 2008). 

Ainda de acordo com o PMBOK, as diversas atividades envolvidas nos processos de 

gerenciamento de aquisições do projeto compõem o ciclo de vida de um contrato. É possível 

evitar ou mitigar alguns riscos identificáveis do projeto gerenciando ativamente o ciclo de 

vida do contrato e redigindo cuidadosamente os termos e as condições do contrato. Assinar 

um contrato de produtos ou serviços é um método de alocar a responsabilidade do 

gerenciamento ou de assumir riscos potenciais. Um projeto complexo pode envolver o 

gerenciamento de vários contratos ou subcontratos simultaneamente ou em seqüência. 

Continuando a análise do PMBOK, o gerenciamento de aquisições do projeto é 

discutido dentro da perspectiva da relação comprador-fornecedor. A relação comprador-

fornecedor pode existir em muitos níveis em qualquer projeto e entre organizações internas e 

externas à organização contratante. Dependendo da área de aplicação, o fornecedor pode ser 

chamado de contratada, subcontratada, vendedor, prestador de serviços ou distribuidor. 

Dependendo da posição do comprador no ciclo de aquisição do projeto, ele pode ser chamado 

de cliente, usuário, contratada principal, contratada, organização contratante, agência 

governamental, solicitador de serviços ou adquirente. Durante o ciclo de vida do contrato, o 



40 

fornecedor pode ser considerado primeiramente um licitante, depois uma fonte selecionada e, 

em seguida, o fornecedor ou vendedor contratado. O fornecedor normalmente irá gerenciar o 

trabalho como um projeto se a aquisição não for apenas de material, bens ou produtos comuns 

(PMBOK, 2008). 

Nesses casos:  

• O comprador torna-se o cliente e, portanto, é uma importante parte interessada do 

projeto para o fornecedor; 

• A equipe de gerenciamento de projetos do fornecedor está preocupada com todos os 

processos de gerenciamento de projetos, não apenas com os dessa área de 

conhecimento; 

• Os termos e condições do contrato tornam-se entradas importantes para muitos 

processos de gerenciamento do fornecedor. O contrato pode realmente conter as 

entradas (por exemplo, principais entregas, marcos importantes, objetivos de custo) ou 

pode limitar as opções da equipe do projeto (por exemplo, muitas vezes é necessária a 

aprovação pelo comprador de decisões relativas à formação de pessoal em projetos de 

design); 

 

A figura a seguir mostra uma visão geral e resumida dos processos de gerenciamento 

de aquisições e suas entradas e saídas. 
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Figura 12 – Entradas, ferramentas e saídas dos processos de gerenciamento de aquisições em projetos 

 

Fonte: PMBOK 2008. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1. QUESTIONÁRIO 

Para o desenvolvimento da metodologia foi feita uma pesquisa através da elaboração 

de um questionário o qual foi aplicado a pessoas envolvidas direta ou indiretamente na gestão 

de projetos e principalmente que realizam análises make-or-buy dos projetos de suas 

empresas. 

O questionário foi elaborado com base em estudos das literaturas sobre gestão de 

projetos e principalmente nas técnicas utilizadas nas decisões make-or-buy. Composto de oito 

perguntas fechadas e uma aberta, inicialmente buscou informações sobre segmento da 

empresa de quem participou da pesquisa e qual o cargo que ocupa. Após estas, foram 

realizadas questões sobre a existência de um sistema de apoio para tomadas de decisões 

make-or-buy e se existe alguma metodologia para embasar e sustentar essas decisões. 

A pesquisa também identificou através de uma análise quantitativa quais são os 

critérios mais utilizados para as tomadas de decisões, solicitou-se que ao responder fosse 

enumerado o grau de importância das seguintes áreas de conhecimento: prazo, custo, 

qualidade, risco e recursos humanos. Assim através dos resultados serão definidos quais as 

mais importantes áreas na hora da decisão e selecionar as ferramentas a serem utilizada na 

metodologia que será proposta ao longo desse trabalho. 

Foi também solicitado para o pesquisado selecionar entre algumas técnicas, quais 

seriam as mais utilizadas no processo de decisão make-or-buy de seus projetos, além de 

classificar qual o sucesso obtido através dessa decisão. 

Por último foi questionado sobre a possibilidade de se realizar uma entrevista 

detalhada sobre as decisões make-or-buy, solicitando para que o pesquisado deixe o contato. 

O objetivo da pesquisa realizada através do questionário foi coletar informações se os 

profissionais de gestão de projetos realizam análises Make-Or-Buy e de que forma a realizam. 

 

3.1.1. Análise dos resultados do questionário 

Questão 1 

O objetivo desta questão foi a de caracterizar o público que respondeu a pesquisa, mais 

especificamente no ramo em que a empresa atua. O resultado apontou que a maioria atua no 
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setor da indústria, dentro das 43 respostas. Duas respostas foram diferentes das opções pré-

definidas, e ambas foram respondidas como Alimentos, e podem ser considerados como setor 

da indústria. 

 

Questão 2 

Esta questão visou identificar o cargo que o profissional ocupa, para se ter uma melhor 

idéia de onde ocorre a análise make or buy. Das 43 respostas, a maioria se concentrou em 

Supervisor e Analista, e das oito respostas no campo Outros, duas foram Especialista, quatro 

foram de Coordenador de Projetos e duas de Engenheiro. 

 

Questão 3 

A questão 3 teve como objetivo verificar a existência de um sistema de apoio a tomada 

de decisão make-or-buy, para que se tenha uma visão mais detalhada deste aspecto. O 

resultado das 43 respostas apontou que a maioria não possui um sistema, porém a diferença 

foi pequena, mostrando também que muitas empresas já dispõem de tal recurso. 

 

Questão 4 

O objetivo da questão 4 foi a verificação da existência de uma metodologia, e 

demonstrou que a maioria não possui, mas também que existe uma quantidade significativa de 

empresas que já possuem metodologia definida para tomada de decisão make-or-buy. 

 

Questão 5 

A questão 5 objetivou a classificação, por ordem de importância, os critérios utilizados 

na tomada de decisão make-or-buy, para poder identificar se existem critérios mais fortes ou 

mais fracos. Com base no resultado das 43 respostas, foi feito um cálculo de média 

ponderada, conforme fórmula abaixo: 

r1*1 + r2*2 + r3*3 + r4*4 + r5*5 

Total de respostas 

Este cálculo apontou Custo como o critério mais importante, seguido por Prazo, 

Qualidade, Risco e por último Recursos Humanos. 

 

Questão 6 

Esta questão procurou identificar as ferramentas mais utilizadas para a tomada de 

decisão make-or-buy, com base em uma relação pré-definida das ferramentas mais comuns de 
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gerenciamento de projetos. Grupo Técnico e Brainstorming foram as ferramentas com maior 

número de respostas. Matriz SWOT e Estimativas PERT tiveram juntas apenas 12 respostas, o 

que as coloca como as ferramentas menos utilizadas. A única resposta diferente das opções foi 

“Comparação com Projetos Semelhantes”. 

 

Questão 7 

A questão 7 visou conhecer o nível de sucesso percebido na tomada de decisões make-

or-buy. Das 43 respostas, a faixa que obteve maior número foi a de 51% a 75%, representando 

45% do total. Os dois níveis mais baixos, que contemplam sucesso de até 50%, totalizaram 14 

respostas, ou 35%. 

Este resultado mostra que existe margem para melhoria no processo de tomada de 

decisões make-or-buy. Idealmente, espera-se que se tenham resultados de sucesso mais 

próximos de 100%. 

 

Questões 8 e 9 

Estas duas questões faziam referencia a uma possível entrevista pessoal, questionando a 

quem estava respondendo se havia interesse em participar de uma entrevista pessoal para 

fornecer maiores detalhes sobre as análises make-or-buy. 

Infelizmente, o número de pessoas dispostas a uma entrevista pessoal não foi satisfatório 

e este recurso não foi utilizado na elaboração da metodologia. 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

A metodologia apresentada a seguir foi elaborada baseada em uma necessidade 

vislumbrada pela equipe como uma carência no segmento do gerenciamento de projetos, 

visando auxiliar a tomada de decisão dos profissionais da área de gerenciamento de projetos 

sobre análises make-or-buy.  

A pesquisa realizada auxiliou no entendimento dos principais pontos positivos e 

negativos que os profissionais da área de gerenciamento de projetos possuem, confirmando a 

inexistência de uma metodologia para a realização de análises make-or-buy, mas também 

mostrando a preocupação dos profissionais com o tema informando a aplicação de técnicas de 

gerenciamento de riscos, como grupo técnico e brainstorming, na realização de análises make-

or-buy em seus projetos. 
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Com base nestas informações, o fluxo da figura a seguir foi elaborado como esqueleto 

da metodologia, que será detalhadamente apresentada na seqüência. 

 

Figura 13 – Fluxograma da metodologia de análise make-or-buy para auxiliar a tomada de decisão  

 

Fonte: A equipe, 2014. 

 

A metodologia foi construída em cima dos processos de gerenciamento de riscos 

apresentados pelo PMBOK e está fundamentada em nove pilares: 

1) Definição do Foco do Projeto 

2) Identificação dos Riscos, categorizando em make e buy 

3) Seleção das Ferramentas 

4) Análise Qualitativa dos Riscos, subdividido em make (4M) e buy (4B) 

5) Análise Quantitativa dos Riscos, subdividido em make (5M) e buy (5B) 

6) Planejamento das Respostas aos Riscos, subdividido em make (6M) e buy (6B) 

7) Compilação dos Custos 

8) Análise e Interpretação dos Resultados 

 

Para o bom funcionamento da metodologia, o profissional que a estiver utilizando 

deverá passar pelo fluxo nas etapas 4, 5 e 6 pelo menos quatro vezes: sendo duas vezes para 

os riscos de origem “make” e as outras duas vezes para os riscos de origem “buy”, visando 

que a etapa 8 consolidará todos custos e valores esperados dos riscos analisados nas etapas 

anteriores. Na seqüência, cada uma das etapas da metodologia será detalhadamente descrita. 
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3.2.1. Definição do Foco do Projeto 

Na primeira etapa da metodologia, que dá início ao processo de avaliação, são 

definidos dois parâmetros: o budget e o foco principal do projeto. Estes parâmetros são 

necessários para que, ao longo da avaliação, sejam comparados os custos relativos a cada 

decisão ao valor total disponível para ser utilizado no projeto, neste caso o budget. Em outras 

palavras, serve para verificar quanto do budget representam os custos identificados, que serão 

oriundos dos riscos, mais especificamente das respostas mapeadas e dos valores esperados. Já 

o foco do projeto será o norteador das etapas subsequentes. As ferramentas e técnicas a serem 

utilizadas serão selecionadas de acordo com o foco que for definido, para que sejam 

selecionadas as que sejam mais adequadas a cada caso, direcionando assim a análise para um 

melhor aproveitamento. 

A definição do foco do projeto no início do trabalho é de suma importância, para que a 

cada etapa da metodologia sejam sempre priorizados os fatores que levarão ao sucesso do 

projeto. Desta forma, aumenta-se a chance de sucesso. A metodologia prevê a escolha de 

quatro diferentes focos, onde o gerente do projeto deve escolher pelo menos um deles, para 

aplicar os conceitos aqui apresentados. São eles: 

• Escopo; 
• Tempo; 

• Custo; 
• Qualidade. 

 

3.2.1.1. Projetos com mais de um fator crítico 

Existem projetos em que existe mais de um fator crítico de sucesso. Vários projetos 

desta natureza podem ter tempo e custo como fatores críticos, custo e qualidade, ou mesmo 

outras combinações com mais fatores. Para estes casos, a metodologia prevê que seja feita 

uma análise completa para cada fator. Por exemplo, se o projeto possui como fatores críticos o 

tempo e o custo realiza se uma análise para tempo e depois outra para custo. Desta forma, 

serão gerados insumos suficientes para a tomada de decisão levando em conta cada um dos 

fatores, e será possível comparar os dois resultados. 

Em casos em que cada análise aponte para um caminho diferente, pode-se concluir que 

o projeto corre o risco de não atender às premissas estabelecidas. Algumas ações podem ser 

tomadas neste caso, como a adoção de mais ações de mitigação dos riscos, caso exista 

orçamento disponível; renegociar as premissas estabelecidas com as partes interessadas e com 
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os patrocinadores do projeto; aumentar o detalhamento dos riscos identificados, verificando se 

é possível aproximar os valores ao patamar desejado. 

 

3.2.2. Identificação dos Riscos 

Nesta etapa são determinados quais riscos podem afetar o projeto e documentar as 

informações levantadas. Podem ser utilizadas como insumos para a identificação dos riscos 

todas as informações históricas que a empresa/equipe tenha adquirido de outros projetos, 

também em literaturas disponíveis. Uma boa base de conhecimento pode auxiliar muito na 

identificação de riscos, poupando não só tempo, mas também aprimorando o processo cada 

vez em que ele é realizado. O que garante que isto ocorra é um processo de documentação 

bem definido, e uma ferramenta adequada para a consulta, que faça a indexação das 

informações e facilite a pesquisa. 

O processo de identificação dos riscos pode variar de empresa para empresa, pois cada 

um terá seu próprio modelo de gerência de risco, que descreve de que forma o processo deve 

ser feito, como deve ser documentado e estruturado. Em linhas gerais, esta etapa deve 

contemplar a revisão das saídas de outros processos, para identificar possibilidades de riscos 

ao longo do projeto. Estes podem incluir: 

• Termo de Abertura do Projeto 

• EAP 

• Descrição do Produto 

• Cronograma 

• Estimativas de Custos 

• Plano de Aquisições 

• Plano de Recursos Humanos 

• Restrições e Hipóteses Mapeadas 

 

Os riscos identificados também deverão ser categorizados, pois estes podem afetar o 

projeto tanto para pior quanto para melhor, de maneiras distintas. As categorias devem refletir 

a realidade da indústria ou área de aplicação do projeto em questão. Segundo o PMBOK 

(2008), as categorias para riscos são: 

• Riscos técnicos, de qualidade, ou de desempenho – utilização de uma tecnologia 

complexa ou não comprovada no projeto, metas de desempenho mal definidas ou 

inatingíveis, mudanças na tecnologia usada ou nos padrões da indústria que possam 
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ocorrer durante a realização do projeto; 

• Riscos do gerenciamento do projeto – distribuição ruim de tempo e/ou recursos, plano 

do projeto mal definido, falhas na execução das demais disciplinas da gerência do 

projeto; 

• Riscos organizacionais – Objetivos de custo, tempo e escopo que sejam inconsistentes, 

falta de priorização adequada, problemas com fluxo financeiro, ou conflitos de recurso 

com outros projetos na organização; 

• Riscos externos – problemas legais, questões trabalhistas, riscos ambientais ou 

climáticos, protestos; 

 

Nesta etapa da metodologia, o processo de categorização deve apontar se o evento de 

risco está relacionado com o processo de make ou de buy. Ao iniciar o processo de 

identificação dos eventos de risco é importante priorizar os eventos que estejam relacionados 

e/ou que possam afetar diretamente o foco escolhido na etapa anterior, isso definirá quais os 

riscos serão analisados posteriormente em maiores detalhes. 

Para auxiliar o processo de identificação dos riscos, o quadro a seguir lista as 

ferramentas e técnicas para identificação de riscos, correlacionadas ao foco que se quer dar a 

análise. Neste momento, é possível utilizar quantas ferramentas e técnicas se fizerem 

necessárias para a identificação dos riscos do projeto. 

Tabela 03 – Ferramentas e técnicas para identificação de riscos 

  FOCO 

Técnica / Ferramenta Identificação Escopo Tempo Custo Qualidade 

Análise de Causa-Raiz (ACR) X   X X X 

Análise das Premissas  X X X X X 
Análise de Modo e Efeito de Falha 
(FMEA)  

X 
  

X X X 

Análise SWOT  X X X X X 

Check-List  X       X 
Conhecimento da Indústria 
(Benchmarketing)  

X 
      

X 

Diagrama de Causa e Efeito 
(Ishikawa)  

X 
  

X X X 

Diagrama de Influência  X       X 
Diagrama de Sistemas ou 
Fluxograma 

X 
      

X 

Entrevista X X X X X 
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Estrutura Analítica de Risco (EAR)  X X X X X 

Grupo Técnico  X X X X X 

Lições Aprendidas  X X X X X 

Questionário  X X X X X 

Revisão de Documentos  X X X X X 

Técnica de Delphi  X X X X X 
Fonte: A equipe, 2014. 

 

A seguir é apresentado um modelo de documento (template) que pode ser utilizado no 

processo de identificação dos riscos do projeto, independente se forem considerados como 

ameaças ou oportunidades. 

 

Tabela 04 – Modelo de documento para identificação de riscos 

Identificação de Riscos - Ameaças e Oportunidades  

Projeto:  

Cliente:

Valor Total das Ameaças / Oportunidades  $0

Evento de Risco

Causa Raiz

1 $0

2 $0

3 $0

4 $0

5 $0

6 $0

7 $0

8 $0

9 $0

10 $0

No.
Data da 

Identificação
Categoria Efeito

Probabilidade 
(%)

Impacto

 
Fonte: A equipe, 2014. 

 

3.2.3. Seleção das Ferramentas 

Após a identificação e categorização dos riscos, a etapa seguinte é a escolha das 

ferramentas que serão utilizadas nas análises dos riscos. Nesta fase é utilizada a definição do 

foco do projeto para escolher somente as ferramentas que melhor apóiem o processo de 

tomada de decisão make-or-buy do projeto analisado. 

A seleção irá tomar como base uma classificação prévia das ferramentas, onde cada 

ferramenta recebeu uma marcação para as técnicas as quais ela é adequada, bem como a 

principal. Esta classificação pode sofrer atualizações ou ajustes, conforme o critério de cada 
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um. Desta forma, a pessoa que estiver aplicando a metodologia, com base em suas próprias 

experiências, pode ajustar o quadro e modificar os critérios de acordo com sua necessidade ou 

preferência. 

A possibilidade de se personalizar e modificar a classificação de acordo com cada 

necessidade e aplicação é um fator que contribui para a maior abrangência e aplicabilidade da 

metodologia. Cada projeto é único, e nem sempre os critérios pré-estabelecidos são os mais 

adequados. Esta individualidade pode ser observada também de empresa para empresa, e até 

mesmo entre diferentes equipes de projeto dentro de uma mesma empresa. Outro ponto é que, 

se por algum motivo uma determinada ferramenta não pode ser aplicada, ela pode ser retirada 

previamente da tabela. A classificação inicial pode ser verificada nos quadros abaixo. 

 

Tabela 05 – Ferramentas e técnicas para análise qualitativa de riscos 

  FOCO 

Técnica / Ferramenta 
Análise 

Qualitativa Escopo Tempo Custo Qualidade 

Análise de Causa-Raiz (ACR) X   X X X 

Estrutura Analítica de Risco (EAR)  X X X X X 

Matriz de Probabilidade e Impacto  X X X X X 

Processo Analítico Hierárquico  X X X X X 

Técnicas de Estimativas  X   X X   

Fonte: A equipe, 2014. 
 
 

Tabela 06 – Ferramentas e técnicas para análise quantitativa de riscos 

Técnica / Ferramenta 
Análise 

Quantitativa Escopo Tempo Custo Qualidade 

Análise da Árvore de Decisão  X X X X   

Análise de Causa-Raiz (ACR) X X X X X 
Análise de Modo e Efeito de Falha 
(FMEA)  

X 
  

X X X 

Análise de Sensibilidade X X X X X 
Diagrama de Sistemas ou 
Fluxograma 

X 
      

X 

Simulação de Monte Carlo  X X X X   

Valor Monetário Esperado (EMV) X X X X   

Fonte: A equipe, 2014. 
  

É recomendada a seleção de pelo menos duas técnicas ou ferramentas para a realização 

das etapas de análise qualitativa, quantitativa e planejamento das respostas aos riscos 

identificados. Para que seja possível mensurar e comparar os resultados das análises dos 
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riscos identificados no cenário make e buy, é fundamental que as ferramentas e técnicas 

aplicadas sejam as mesmas para os dois grupos (make e buy). 

 

3.2.4. Análise Qualitativa dos Riscos 

Esta é a primeira das etapas da fase cíclica da metodologia, onde há repetição até que 

se atinja o nível de detalhamento desejado. Nesta fase através da utilização dos riscos 

identificados anteriormente e das ferramentas selecionadas, se dará inicio ao processo da 

análise qualitativa. Neste processo deverão ser utilizadas pelo menos duas das técnicas ou 

ferramentas já descritas, as quais deverão ser aplicadas separadamente tanto para os riscos 

relacionados com os cenários make ou buy, e pelo seu uso servirão de suporte para a 

priorização dos riscos que serão analisados posteriormente. 

Através do processo de priorização dos riscos, utilizando tais ferramentas e levando em 

consideração as suas conseqüências nas metas do projeto, ao final desta análise será possível 

determinar quais riscos não são considerados críticos, classificá-los de acordo com o seu grau 

de importância e assim escolher quais riscos necessitarão de uma resposta adequada. 

 

3.2.5. Análise Quantitativa dos Riscos  

Nesta etapa utilizando os riscos identificados e a filtragem inicial realizada pela análise 

qualitativa, e aplicando as ferramentas já selecionadas, se dará inicio ao processo da análise 

quantitativa. Neste processo novamente pelo menos duas das ferramentas ou técnicas deverão 

ser selecionadas para executar estas análises, sendo que esta deverá ser feita tanto para os 

riscos identificados relacionados com o cenário make e com o buy. 

 Com estas ferramentas é possível mensurar a probabilidade e os impactos dos riscos 

em todos os focos do projeto, ou seja, diretamente nos objetivos gerais. Segue na seqüência 

um modelo de documento sugerido pela metodologia para a realização deste tipo de análise. 
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Tabela 07 – Modelo de documento para análise quantitativa de riscos 

Análise de Riscos - Ameaças e Oportunidades  

Projeto:  

Cliente:

Valores Totais das Ameaças / Oportunidades  $0 $0

Evento de Risco

Causa Raiz

1 $0 $0

2 $0 $0

3 $0 $0

4 $0 $0

5 $0 $0

6 $0 $0

7 $0 $0

8 $0 $0

9 $0 $0

10 $0 $0

Valor 
Esperado

PrioridadeNo.
Data da 

Identificação
Categoria Efeito

Probabilidade 
(%)

Impacto

 
Fonte: A equipe, 2014. 

 

3.2.6. Planejamento das Respostas aos Riscos 

Uma vez realizadas as etapas de análise qualitativa e quantitativa, neste momento se 

inicia o processo de planejamento das respostas aos riscos identificados e analisados, sendo 

possível elaborar um plano de ação para otimizar as oportunidades e minimizar as ameaças 

que podem comprometer os objetivos do projeto. Este processo de planejamento das respostas 

é fundamental e terá impacto direto nos riscos, determinando o aumento ou redução do valor 

esperado da ameaça ou da oportunidade.  

Como sugestão para análise das respostas aos riscos, é apresentado na seqüência um 

modelo de template, para documentar o planejamento das respostas aos riscos do projeto. 

Com o primeiro ciclo de análises encerrado, inicia-se o segundo ciclo com a escolha de 

outras ferramentas ou técnicas. Os riscos encontrados neste segundo ciclo podem coincidir ou 

não com alguns dos riscos selecionados para a análise mais aprofundada do primeiro ciclo. 

Uma vez que os riscos selecionados pelo primeiro ciclo se repitam no segundo ciclo de 

análises, não há necessidade de se refazer o planejamento das respostas destes riscos, somente 

o planejamento das respostas aos novos riscos selecionados pelas análises qualitativa e 

quantitativa das ferramentas do segundo ciclo. 
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Tabela 08 – Modelo de documento para planejamento das respostas aos riscos 
Planejamento das Respostas aos Riscos  

Projeto:  

Cliente:

$0 $0 $0 $0 $0

Evento de Risco

Causa Raiz

1 $0 $0 $0 $0 

2 $0 $0 $0 $0 

3 $0 $0 $0 $0 

4 $0 $0 $0 $0 

5 $0 $0 $0 $0 

6 $0 $0 $0 $0 

7 $0 $0 $0 $0 

8 $0 $0 $0 $0 

9 $0 $0 $0 $0 

10 $0 $0 $0 $0 

Valores Totais das Respostas às Ameaças / Oportunid ades

Custo da 
Resposta

Nova 
Prob. (%)

Novo 
Impacto

Novo 
Valor 

Esperado
RESPOSTA EstratégiaNo.

Data da 
Identif.

Categoria Efeito
Valor 

Esperado
Prioridade

CONTENÇÃO

 
Fonte: A equipe, 2014. 

 

3.2.7. Compilação dos Custos 

Com as etapas cíclicas da metodologia finalizadas, inicia-se a etapa de compilação dos 

custos do projeto. Após efetuar dois ciclos de análises, passando pelas etapas 4, 5 e 6 duas 

vezes, tanto para os riscos relacionados com o cenário make, quanto com o buy, é possível 

somar os valores esperados encontrados aos custos reais de fazer ou de comprar. 

 Como sugestão de tabela para inclusão dos resultados da compilação dos custos é 

apresentado a seguir um modelo de template, que compreende e resume todas as etapas da 

metodologia realizadas até este momento. 

 

Tabela 09 – Modelo de documento para compilação dos custos 
Compilação dos Custos
Projeto:

Cliente:

Ferramentas utilizadas (1o Ciclo):

Ferramentas utilizadas (2o Ciclo): 

Ferramentas utilizadas (3o Ciclo):

Custo de produzir

Custo de resposta aos riscos

Custo do valor esperado dos riscos

Custo TOTAL

Custo de comprar

Custo de resposta aos riscos

Custo do valor esperado dos riscos

Custo TOTAL

Categoria MAKE 1o Ciclo de Análise 2o Ciclo de Análise 3o Ciclo de Análise

Categoria BUY 1o Ciclo de Análise 2o Ciclo de Análise 3o Ciclo de Análise

 
Fonte: A equipe, 2014. 
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3.2.8. Análise e Interpretação dos Resultados 

Uma vez que toda a análise de riscos do projeto foi realizada com base no foco que ser 

quer dar ao projeto e que houve uma priorização dos riscos, identificando quais são mais 

impactantes ao projeto sob esta ótica, calculando inclusive os custos das respostas a estes 

riscos e os novos valores esperados do projeto é hora de reunir os dados e avaliar qual a 

melhor opção: make ou buy? 

O objetivo desta metodologia não é apontar a melhor escolha entre make ou buy ao 

gerente do projeto, mas sim auxiliá-lo na tomada decisão. Observando os custos do projeto 

sob a ótica do foco que o gerente quer dar ao seu projeto, a etapa de compilação dos custos 

mostra, em suma, qual a melhor opção financeira, considerando os custos make e buy, 

somados aos custos das respostas aos riscos e aos novos valores esperados para aqueles riscos 

que foram apenas mitigados pela etapa de planejamento das respostas. 

Considerando os resultados apontados pela metodologia, o gerente do projeto tem uma 

visão mais aprofundada sobre quais riscos são mais impactantes ao seu projeto sob 

determinado foco. Caso o gerente ainda não se sinta confortável em tomar esta decisão, ele 

pode retornar ao início da metodologia e reaplicá-la sob uma nova ótica, selecionando um 

novo foco. Isso irá enriquecer ainda mais sua análise, completando o quebra-cabeça final para 

a tomada de decisão definitiva. 
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA  

 

Como forma de atestar a lógica de funcionamento da metodologia desenvolvida, 

realizou-se um estudo de caso onde a metodologia será aplicada em um projeto 

descaracterizado de uma empresa da indústria automobilística. 

 

4.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO – ESTUDO DE CASO 

A empresa denominada “Escapamentos S.A.” é uma multinacional que atua no 

segmento de sistemas de exaustão fornecendo elementos para desacoplar movimentos e 

vibrações, tanto para veículos automotivos quando para veículos comerciais, e possui diversas 

subsidiárias espalhadas em todos os continentes que atuam em parceria buscando satisfazer e 

solucionar com rapidez as necessidades de todos os seus clientes, principalmente as 

montadoras. 

Dentro deste cenário surgiu uma necessidade da montadora “Koreana Motores 

Brasileira S.A.” de iniciar o recebimento seriado de um determinado componente que até 

então era apenas fabricado em uma subsidiária na Coréia. Porém uma restrição foi imposta 

pelo cliente, o fornecimento deste componente deve ser iniciado em no máximo 2 meses, caso 

contrário o lançamento de seu novo veículo poderia ser afetado uma vez que este componente 

encontra-se entre os itens críticos dentro do processo de validação.  

Desta forma a subsidiária, localizada no Brasil, possui duas opções que devem ser 

analisadas, uma relacionada com o cenário de make e outra de buy, sendo elas: 

1) Realizar a importação de 10.000 componentes diretamente da subsidiária coreana e 

efetuar a revenda para o cliente final a um custo unitário de R$ 21,77/peça; 

2) Realizar a fabricação dos 10.000 componentes por mês, localmente na subsidiária 

brasileira a um custo unitário de R$ 20,00/peça; 

 

Considerando este cenário, a metodologia elaborada como resultado deste trabalho será 

aplicada para auxiliar a tomada de decisão do gerente deste projeto a respeito de qual das duas 

opções (make-or-buy) deverá ser seguida e dessa forma atingir os objetivos propostos neste 

projeto.   
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4.1.1. Definição do Foco do Projeto 

Devido à restrição imposta pela montadora, ou seja, ter o início do fornecimento 

seriado do componente iniciado em dois meses, nesta análise será utilizado como foco o 

Tempo.  

 

4.1.2. Identificação dos Riscos 

Foi utilizado o template sugerido para realização da identificação e categorização dos 

riscos de ameaças e oportunidades do projeto. 

 

Tabela 10 – Riscos identificados para make e buy 
Identificação de Riscos - Ameaças  

Projeto: Fornecimento de componente para sistema de  exaustão  

Cliente: Koreana Motores Brasileira S.A

Valor Total das Ameaças  $862.000

Evento de Risco

Causa Raiz

1 22.03.2014 Make

Dificuldades causam a demora de quinze dias 
para o ajuste final deste processo produtivo, não 
sendo possível realizar a fabricação dos 
componentes no prazo programado

Atraso de quinze dias no lançamento do projeto 
pela montadora, e também uma multa diária

15% $150.000

2 22.03.2014 Make
Atraso de dez dias na fabricação dos meios de 
produção pelos fabricantes de ferramentais 
brasileiros

Atraso de oito dias no recebimento dos 
componentes pela montadora, acarretando em 
multa diária

45% $80.000

3 22.03.2014 Make
Atraso de vinte dias para fabricação dos meios 
de controle (medição) pelos fabricantes 
brasileiros

Aumento do tempo de ciclo de produção em 
vinte segundos devido à utilização de meios de 
medição alternativos, aumentando o custo de 
produção

45% $5.000

4 22.03.2014 Make
Atraso de cinco dias no recebimento de peças 
intermediárias importadas para montagem do 
componente final

Aumento do custo de produção devido à 
necessidade de utilizar o terceiro turno de 
produção durante dois dias

25% $10.000

5 22.03.2014 Make
Demora de quinze dias para o recebimento da 
matéria-prima importada para manufaturar os 
componentes

Atraso de cinco dias no recebimento dos 
componentes pela montadora, acarretando em 
multa diária

65% $50.000

6 23.03.2014 Make
Analista especialista pelo processo ficar doente 
durante cinco dias

Aumento do custo de produção devido ao 
pagamento de horas extras para executar o 
trabalho no sábado e domingo

10% $2.000

7 24.03.2014 Make
Quebra do dispositivo de calibração do diâmetro 
externo da peça

Atraso de dez dias no prazo de entrega para o 
cliente, acarretando em multa diária

5% $100.000

8 22.03.2014 Buy
Vinte dias com falta de matéria-prima para 
fabricação dos componentes que serão 
enviados para o Brasil

Atraso de dez dias no recebimento dos 
componentes pela montadora, acarretando em 
multa diária

10% $100.000

9 22.03.2014 Buy
Falha mecânica do sistema de propulsão do 
navio da empresa logística durante o transporte 
marítimo

Atraso de cinco dias no recebimento dos 
componentes pela montadora devido à troca das 
mercadorias para outra embarcação, 
acarretando em multa diária 

5% $50.000

10 22.03.2014 Buy
Abertura de 'canal vermelho' durante 
recebimento dos componentes na alfândega 
brasileira

Atraso de dois dias no recebimento dos 
componentes pela montadora, acarretando em 
multa diária

5% $20.000

11 22.03.2014 Buy
Envio dos componentes através de frete aéreo 
devido à falta de espaços na programação de 
produção da subsidiária coreana

Aumento do custo por peça em vinte porcento 
do preço acordado com o cliente, a ser pago 
pelo fornecedor

60% $15.000

12 22.03.2014 Buy
Ocorrência de greve na subsidiária coreana 
durante vinte dias

Recebimento dos componentes pela montadora 
com dez dias de atraso

10% $100.000

13 23.03.2014 Buy
Receber componentes com características 
críticas fora do especificado

Atraso de 15 dias no cliente devido à 
necessidade de importar mais peças, gerando 
multa diária

65% $150.000

14 24.03.2014 Buy
Receber 10% dos componentes com danos 
físicos causados durante o transporte

Não possuir todos os componentes que foram 
solicitados pelo cliente, acarretando em multa 
de não cumprimento de contrato

45% $30.000

ImpactoNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito

Probab. 
(%)

Fon

te: A equipe, 2014. 
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4.1.3. Seleção das Ferramentas 

Para realização das etapas seguintes, foram selecionadas as seguintes ferramentas: 

- Primeiro Ciclo de Análise:  

 Análise Qualitativa: Matriz de Probabilidade e Impacto 

 Análise Quantitativa: Análise do Valor Esperado 

- Segundo Ciclo de Análise: 

 Análise Qualitativa: GUT 

 Análise Quantitativa: Análise de Efeito e Causa Potencial de Falha (FMEA) 

 

4.1.4. Análise Qualitativa dos Riscos 

Utilizando as ferramentas propostas, foi realizada a análise qualitativa dos riscos. 

 

- Primeiro Ciclo:  Matriz de Probabilidade e Impacto 

 

Figura 14 – Análise qualitativa dos riscos de make 

Probabilidade

0,95

0,75 5

0,55 3 2

0,35 4

0,15 6 7 1 2 1

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

Ameaças Oportunidades

MAKE

Fonte: A equipe, 2014. 

 

Figura 15 – Análise qualitativa dos riscos de buy 

Probabilidade

0,95 13

0,75 8 14 12

0,55

0,35 9;10 3

0,15 11

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

Ameaças Oportunidades

BUY

Fonte: A equipe, 2014. 
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- Segundo Ciclo: GUT 

 
Tabela 11 – Análise qualitativa dos riscos de make 

Código do Risco Gravidade Urgência Tendência Prioridade

1 (Make) 5 4 2 40

2 (Make) 5 4 2 40

3 (Make) 1 2 1 2

4 (Make) 2 5 2 20

5 (Make) 5 5 1 25

6 (Make) 2 4 1 8

7 (Make) 5 5 4 100

8 (Buy) 5 2 1 10

9 (Buy) 3 3 1 9

10 (Buy) 5 4 3 60

11 (Buy) 1 2 2 4

12 (Buy) 5 3 5 75

13 (Buy) 5 5 5 125

14 (Buy) 3 5 4 60  

Fonte: A equipe, 2014. 

 

Após analisar novamente qualitativamente os riscos identificados, foi possível 

distinguir outros dois riscos (marcados com o fundo vermelho) que poderiam vir a prejudicar 

os objetivos do projeto. Tais riscos serão utilizados posteriormente em sua análise 

quantitativa.  

 

4.1.5. Análise Quantitativa dos Riscos 

Utilizando as ferramentas propostas, foi realizada a análise quantitativa dos riscos. 

 

- Primeiro Ciclo:  Análise do Valor Esperado 
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Tabela 12 – Análise dos Riscos 

Análise de Riscos  

Projeto: Fornecimento de componente para sistema de  exaustão  

Cliente: Koreana Motores Brasileira S.A

Valores Totais das Ameaças  $560.000 $212.000

Evento de Risco
Causa Raiz

1 22.03.2014 Make

Dificuldades causam a demora de quinze 
dias para o ajuste final deste processo 
produtivo, não sendo possível realizar a 
fabricação dos componentes no prazo 
programado

Atraso de quinze dias no 
lançamento do projeto pela 
montadora, e também uma multa 
diária

15% $150.000 $22.500 4

2 22.03.2014 Make
Atraso de dez dias na fabricação dos 
meios de produção pelos fabricantes de 
ferramentais brasileiros

Atraso de oito dias no recebimento 
dos componentes pela montadora, 
acarretando em multa diária

45% $80.000 $36.000 2

5 22.03.2014 Make
Demora de quinze dias para o 
recebimento da matéria-prima importada 
para manufaturar os componentes

Atraso de cinco dias no 
recebimento dos componentes 
pela montadora, acarretando em 
multa diária

65% $50.000 $32.500 3

12 22.03.2014 Buy
Ocorrência de greve na subsidiária 
coreana durante vinte dias

Recebimento dos componentes 
pela montadora com dez dias de 
atraso

10% $100.000 $10.000 6

13 23.03.2014 Buy
Receber componentes com 
características críticas fora do 
especificado

Atraso de 15 dias no cliente devido 
à necessidade de importar mais 
peças, gerando multa diária

65% $150.000 $97.500 1

14 24.03.2014 Buy
Receber 10% dos componentes com 
danos físicos causados durante o 
transporte

Não possuir todos os 
componentes que foram 
solicitados pelo cliente, 
acarretando em multa de não 
cumprimento de contrato

45% $30.000 $13.500 5

Valor 
Esperado

PrioridadeNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Probab. (%) Impacto

Fo

nte: A equipe, 2014. 

 

- Segundo Ciclo: Análise de Efeito e Causa Potencial de Falha (FMEA) 

Tabela 13 – Análise FMEA 

Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA)
Projeto: Fornecimento de componente para sistema de  exaustão

Cliente: Koreana Motores Brasileira S.A

Fabricação 
de lote 
piloto

Diâmetro fora 
do 

especificado

Atraso de dez 
dias no prazo de 
entrega para o 

cliente, 
acarretando em 

multa diária

10 Make

Quebra do 
dispositivo de 
calibração do 

diâmetro externo 
da peça

6 Nenhum

Inspeção 
dimensional 
com cálibre 
PNP 100%

7 420

Comprar 
ferramenta de 

expansão 
adicional

1000
Raul / 

Semana 13

Processo 
de 

recebiment
o de 

compoente
s

Falta de 
componentes

Atraso de dois 
dias no 

recebimento dos 
componentes 

pela montadora, 
acarretando em 

multa diária

10 Buy

Abertura de 'canal 
vermelho' durante 
recebimento dos 
componentes na 

alfândega brasileira

3 Nenhum
Inspeção 

visual 100%
4 120

Contratar 
especialista para 

preparar a 
documentação 
deste processo

500
Angela / 

Semana 14

NPR
Ações 

Recomendadas
Custo 

da Ação
Responsável 

e prazo

Causa(s) e 
Mecanismo(s) 

Potencial(is) da 
O

Controles 
de 

Prevenção

Controles 
de 

Detecção
D

Função / 
Requisito

Modo de 
Falha 

Potencial

Efeito 
Potencial da 

Falha
S Tipo

Fonte: A equipe, 2014. 

 

4.1.6. Planejamento das Respostas aos Riscos 

Uma vez realizada a análise dos riscos, foi utilizado o template sugerido para planejar 

as respostas aos riscos selecionados. 
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- Primeiro Ciclo:   

Tabela 14 – Respostas aos Riscos 
Resposta das Respostas aos Riscos  

Projeto: Fornecimento de componente para sistema de  exaustão  

Cliente: Koreana Motores Brasileira S.A

Valores Totais das Respostas às Ameaças / Oportunid ades $212.000 $23.100 $400.000 $14.000

Evento de Risco

Causa Raiz

1 22.03.2014 Make

Dificuldades causam a demora de 
quinze dias para o ajuste final deste 
processo produtivo, não sendo 
possível realizar a fabricação dos 
componentes no prazo programado

Atraso de quinze dias no 
lançamento do projeto pela 
montadora, e também uma multa 
diária

$22.500 4

Solicitar a presença de um 
engenheiro de processo da 
matriz européia para 
acompanhar a implementação 
do processo

Mitigar $10.000 3% $150.000 $4.500 

2 22.03.2014 Make

Atraso de dez dias na fabricação 
dos meios de produção pelos 
fabricantes de ferramentais 
brasileiros

Atraso de oito dias no recebimento 
dos componentes pela montadora, 
acarretando em multa diária

$36.000 2

Inserir uma cláusula no contrato 
do fornecedor transferindo a 
multa de meu cliente para ele 
em caso de atraso

Transferir $100 0% $0 $0 

5 22.03.2014 Make

Demora de quinze dias para o 
recebimento da matéria-prima 
importada para manufaturar os 
componentes

Atraso de cinco dias no 
recebimento dos componentes pela 
montadora, acarretando em multa 
diária

$32.500 3
Utilizar a matéria-prima de outro 
produto similar, mesmo que isto 
gere altas perdas de refugo

Evitar $5.000 0% $0 $0 

12 22.03.2014 Buy
Ocorrência de greve na subsidiária 
coreana durante vinte dias

Recebimento dos componentes 
pela montadora com dez dias de 
atraso

$10.000 6

Através do departamento de RH 
da subsidiária, firmar um acordo 
com o sindicado coreano para 
manter esta linha de produção 
operando

Mitigar $0 2% $100.000 $2.000 

13 23.03.2014 Buy
Receber componentes com 
características críticas fora do 
especificado

Atraso de 15 dias no cliente devido 
à necessidade de importar mais 
peças, gerando multa diária

$97.500 1

Solicitar relatório dimensional 
de 5 peças por lote, mais carta 
de capabilidade para as 
características críticas

Mitigar $0 5% $150.000 $7.500 

14 24.03.2014 Buy
Receber 10% dos componentes 
com danos físicos causados 
durante o transporte

Não possuir todos os componentes 
que foram solicitados pelo cliente, 
acarretando em multa de não 
cumprimento de contrato

$13.500 5
Criar pedido de compras inicial 
com 15% a mais de peças

Evitar $8.000 0% $0 $0 

Prior.

CONTENÇÃO

Custo da 
Resposta

Nova 
Prob. 

(%)

Novo 
Impacto

Novo 
Valor 

Esperado
RESPOSTA EstratégiaNo.

Data da 
Identif.

Cat. Efeito
Valor 

Esperado

Fonte: A equipe, 2014. 

 

- Segundo Ciclo:  

Tabela 15 – Análise FMEA 

Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA)
Projeto: Fornecimento de componente para sistema de  exaustão

Cliente: Koreana Motores Brasileira S.A

Fabricação 
de lote 
piloto

Diâmetro fora 
do 

especificado

Atraso de dez 
dias no prazo de 
entrega para o 

cliente, 
acarretando em 

multa diária

10 Make

Quebra do 
dispositivo de 
calibração do 

diâmetro externo 
da peça

6 Nenhum

Inspeção 
dimensional 
com cálibre 
PNP 100%

7 420

Comprar 
ferramenta de 

expansão 
adicional

1000
Raul / 

Semana 13

Processo 
de 

recebiment
o de 

compoente
s

Falta de 
componentes

Atraso de dois 
dias no 

recebimento dos 
componentes 

pela montadora, 
acarretando em 

multa diária

10 Buy

Abertura de 'canal 
vermelho' durante 
recebimento dos 
componentes na 

alfândega brasileira

3 Nenhum
Inspeção 

visual 100%
4 120

Contratar 
especialista para 

preparar a 
documentação 
deste processo

500
Angela / 

Semana 14

NPR
Ações 

Recomendadas
Custo 

da Ação
Responsável 

e prazo

Causa(s) e 
Mecanismo(s) 

Potencial(is) da 
O

Controles 
de 

Prevenção

Controles 
de 

Detecção
D

Função / 
Requisito

Modo de 
Falha 

Potencial

Efeito 
Potencial da 

Falha
S Tipo

Fonte: A equipe, 2014. 

 

4.1.7. Compilação dos Custos 

Considerando os riscos analisados e as respostas aos mesmos, foi realizada a 

compilação dos custos, incluindo os custos de produção/aquisição definidos anteriormente à 

aplicação da metodologia. 
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Tabela 16 – Compilação dos custos do projeto 

Compilação dos Custos do Projeto
Projeto: Fornecimento de componente para sistema de  exaustão

Cliente: Koreana Motores Brasileira S.A

Ferramentas utilizadas (1o Ciclo): 'Matrix de proba bilidade x Impacto' e 'Técnica do Valor Esperado'

Ferramentas utilizadas (2o Ciclo): 'GUT' e 'FMEA'

Custo de produzir $200.000,00 -

Custo de resposta aos riscos $12.100,00 $1.000,00

Custo do valor esperado dos riscos $4.500,00 $0,00

Soma dos Custos $216.600,00 $1.000,00

Custo de comprar $217.700,00 -

Custo de resposta aos riscos $8.000,00 $500,00

Custo do valor esperado dos riscos $9.500,00 $0,00

Soma dos Custos $235.200,00 $500,00

CUSTO TOTAL 
CONSIDERANDO OS 

RISCOS ANALISADOS 
NO 1o E 2o CICLO DE 

ANÁLISE

CUSTO TOTAL 
CONSIDERANDO OS 

RISCOS ANALISADOS 
NO 1o E 2o CICLO DE 

ANÁLISE

$217.600,00

$235.700,00

Categoria BUY 1o  Ciclo de Análise 2o Ciclo de Análise

Categoria MAKE 1o  Ciclo de Análise 2o Ciclo de Análise

Fonte: A equipe, 2014. 

 

4.1.8. Análise e Interpretação dos Resultados 

Em uma simples análise, considerando apenas os custos entre produzir os componentes 

aqui no Brasil (make) ou importá-los da Coréia (buy), a decisão mais lógica seria a de fabrica-

los aqui no Brasil, pois o custo de fabricação se mostrou menor do que o de importação. 

Porém, com o intuito de reforçar esta decisão e buscar um maior entendimento a respeito dos 

riscos que envolvem estes dois cenários, a metodologia proposta neste trabalho foi aplicada 

mapeando e quantificando os riscos que poderiam afetar o sucesso deste projeto. 

Após passar por todas as etapas da metodologia e completar o processo de análise, foi 

possível quantificar os impactos dos riscos no projeto, utilizando como foco o tempo. Para 

este foco, os custos das respostas aos riscos e valores esperados dos riscos mapeados para 

cenários make e buy foram quase que equivalentes no total. Contudo, os novos impactos dos 

riscos mapeados no cenário buy eram muito maiores caso viessem a acontecer, do que os 

impactos dos riscos no cenário make, confirmando assim, a viabilidade de se fabricar os 

componentes no Brasil, reforçando a decisão do gerente daquele projeto por esta opção. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A decisão de se adquirir um produto ou serviço em um projeto ao invés de fazer com 

recursos próprios é sempre crítica, independente de existir ou não algum argumento que 

reforce a decisão. O objetivo desta metodologia é auxiliar os gerentes de projeto através de 

uma análise mais aprofundada dos riscos inerentes aos cenários make e buy, focando os reais 

objetivos do projeto de cada empresa, embasando e encorpando a decisão do gerente do 

projeto sobre qual a melhor alternativa para o seu projeto, considerando o foco estabelecido 

inicialmente. 

O estudo de caso apresentado atestou a aplicabilidade da metodologia 

satisfatoriamente, possibilitando uma análise interessante dos riscos inerentes aos cenários 

make e buy, adotando como foco o tempo. Os resultados apontaram que o cenário make levou 

vantagem na etapa de compilação dos custos, mas a decisão somente foi tomada após avaliar 

os riscos de maior impacto ao projeto, reforçando assim a decisão do gerente. Entretanto, caso 

os riscos de maior impacto estivessem relacionados ao cenário make, o que não ocorreu neste 

caso, a decisão do gerente poderia ter sido outra, mostrando que nem sempre o cenário mais 

vantajoso financeiramente é a melhor escolha, o que evidencia uma das características mais 

marcantes dessa metodologia: a flexibilidade. 

Enfim, considerando os riscos inerentes a cada cenário e suas implicações no projeto, a 

decisão make-or-buy deve ser tomada sempre pensando na complexidade do processo. Esta 

metodologia foi desenvolvida pensando em proporcionar ao profissional que a utilizar uma 

experiencia mais elaborada e estruturada, levando o gerente do projeto a uma análise profunda 

dos riscos de uma forma bastante flexível e maleável, ofertando dessa forma a possibilidade 

de explorar as inúmeras ameaças e oportunidades que os cenários make e buy oferecem ao 

projeto, olhando sobre as óticas do escopo, tempo, custo e qualidade do projeto. 
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Contribuição Individual José Antonio Teixeira Martins (ISAE-FGV) 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA MAKE OR BUY EM UM PROJETO 

AUTOMOBILÍSTICO 

José Antonio Teixeira Martins 

Eng.jamartins@gmail.com 

TCC – MBA em Gerenciamento de Projetos – Professora Denise Basgal 

 

Buscando obter mais resultados a respeito da aplicabilidade da metodologia 

desenvolvida, esta foi novamente testada em um projeto descaracterizado que se encontra 

ainda em sua fase de planejamento, conforme descrito a seguir.    

 

1 Descrição do Projeto 

A empresa ‘Muffler Company Brazil’ é uma das subsidiárias da multinacional 

americana que trabalha no segmento automobilístico responsável pelo desenvolvimento de 

soluções relacionadas com a redução de poluentes emitidos pelos veículos automotores atuais. 

Apesar de possuir uma vasta gama de produtos, no Brasil este empresa está focada no 

fornecimento do componente denominado ‘catalisador’, que é a principal parte do sistema de 

exaustão responsável por ‘filtrar’ e remover os elementos prejudiciais ao meio ambiente dos 

gases de escape. Além da fábrica localizada no Brasil, este multinacional ainda possui mais 

três fábricas, uma localizada nos Estados Unidos (matriz), uma na China e outra na Índia. 

 Em março de 2014 esta subsidiária brasileira recebeu uma nomeação oficial por parte 

para montadora ‘TAC Motors’ para desenvolver um catalizador para um novo veículo que 

seria lançado no mercado nacional em outubro de 2014. Entretanto, como este foi o primeiro 

projeto realizado entre as partes, a empresa ‘Muffler Company Brazil’ optou por reduzir ao 

máximo a sua margem de lucro buscando ganhar o negócio, porém se colocando em uma 

posição muito arriscada. Com o intuito de conseguir desenvolver este componente com o 

menor custo possível, duas opções devem ser avaliadas, uma relacionada com o cenário de 

make e outra com o de buy, que são: 
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- Realizar o desenvolvimento do catalizador na subsidiária chinesa devido aos baixos 

custos de produção, importando e revendendo as peças a um custo unitário de R$ 

55,20. 

- Realizar o desenvolvimento e fabricação das peças na subsidiária brasileira, a um 

custo unitário de R$ 57,50. 

 

Segue abaixo algumas considerações a respeito do projeto: 

- Budget para realização do projeto: R$250.000,00; 

- Início do projeto: Março de 2014; 

- Início do fornecimento em série: Setembro de 2014; 

- Volume de fornecimento: 16.000 peças mensais; 

- Ciclo de vida do projeto: 5 anos; 

- No cenário de make, 100% da matéria-prima é importada; 

- Caso as peças não sejam entregues no prazo exigido pela montadora, a multa diária 

fica estabelecida em R$5.000,00; 

- A entrega de lotes incompletos acarreta multa de R$1.000,00; 

- Peças entregues fora dos padrões de qualidade já validados, serão sucateadas e o 

custo da peça em si mais os custos diretos e indiretos desta falha, serão debitadas do 

fornecedor; 

- Quantidade de peças entregue no lote piloto: 4.000 peças; 

- Custo previsto do ferramental no Brasil: R$ 40.000,00; 

- Custo previsto dos meios de medição no Brasil: R$ 10.000,00; 

- Custo previsto de matéria-prima para o lote piloto: R$ 40.000,00; 

- Frete por conta do comprador; 

- Custo da peça da subsidiária chinesa já considera os custos de ferramentais e meios 

de controle; 

- Parte do custo da peça é ajustado de acordo com o ‘valor da liga do aço inoxidável 

AISI 304’; 

- Custo da inspeção na própria fábrica: R$ 1,00 por peça; 

- Custo da inspeção no cliente final (montadora): R$ 3,00 por peça; 

 

Baseado no cenário descrito anteriormente, a metodologia desenvolvida será aplicada 

para auxiliar no processo de decisão para saber qual das opções se mostra a mais indicada 

para este projeto em específico. 
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2 Definição do Foco do Projeto 

De acordo com a metodologia desenvolvida, o projeto pode ser analisado sobre quatro 

diferentes focos, sendo eles: Escopo, Tempo, Custo e Qualidade. 

Como neste projeto o escopo já está bem definido entre o fornecedor e cliente, este não 

será considerado neste processo de análise, porém como os outros três focos tem alto grau de 

importância e podem determinar o sucesso deste projeto, todos eles serão analisados 

separadamente, ou seja, serão avaliados os focos de tempo, custo e qualidade. 

 

3 Identificação dos Riscos 

Utilizando o template desenvolvido para este metodologia, foram identificados e 

categorizados apenas os riscos relacionados com ameaça, focando esta análise nos riscos que 

podem fazer com que os objetivos principais do projeto não sejam atendidos, deixando os 

riscos relacionados com oportunidades sem tratativa direta neste momento. Segue abaixo as 

figuras que contem tais riscos: 

Figura 01 – Riscos identificados para make e buy (Foco em Custo) 
Identificação de Riscos - Ameaças (Foco: CUSTO)  

Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valor Total das Ameaças  $80.104

Evento de Risco

Causa Raiz

1 27.03.204 Make
Adição de etapa produtiva para uma função não 
mapeada inicialmente no processo de 
fabricação

Custo total do ferramental desenvolvido no 
Brasil 20% mais caro do que o planejado

10% $8.000

2 27.03.204 Make
Desenho congelado (validado com o cliente) 
possui mais características críticas do que o 
usual

Custo dos meios de medição 15% mais caro do 
que o orçado inicialmente

15% $1.500

3 27.03.204 Make
Não conseguir obter o primeiro lote de matéria-
prima (bobina de aço laminado) no prazo para 
realização do transporte marítimo

Obtenção do primeiro lote de matéria-prima 
com o custo de 30% mais caro devido à 
necessidade de envio via frete aéreo

25% $12.000

4 27.03.204 Make
Contratação de 2 funcionários adicionais para a 
produção devido ao mal dimensionamento da 
mão-de-obra necessária

Aumento de R$0,10 por peça entregue (lote 
piloto)

35% $400

5 27.03.204 Make
Fornecedor nacional não atende aos requisitos 
técnicos solicitados para os subcomponentes

Importação de subcomponentes da Europa, 
causando um aumento de 3% no custo unitário 
da peça (lote piloto)

35% $6.900

6 27.03.204 Make
Quebra da fonte de solda (microplasma) 
necessária para cronstrução do catalisador

Compra de uma nova fonte de solda no 
mercado nacional

5% $6.000

7 27.03.204 Make
Empilhadeirista derrubou 1 caixa contendo 50 
catalizadores, e danificou de forma a não serem 
retrabalhados 20 deles

Perda de 20 catalizadores produzidos 40% $1.144

8 27.03.204 Buy
Impossibilidade de produzir os componentes até 
o prazo limite para transporte via frete marítimo

Aumento do custo por peça em 5% devido ao 
envio através de transporte aéreo (lote piloto)

40% $11.040

9 27.03.204 Buy
Queda de uma caixa de peças durante o 
desembarque do navio

Receber 10% dos componentes com danos 
físicos causados durante o transporte

35% $22.080

10 27.03.204 Buy
Valor do câmbio subir para mais de R$ 3,50 (1 
EUR) afetando o preço da liga do aço

Receber os componentes com o custo de 5% a 
mais do que o inicialmente planejado

30% $11.040

ImpactoNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Prob. (%)

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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Figura 02 – Riscos identificados para make e buy (Foco em Qualidade) 
Identificação de Riscos - Ameaças (Foco: QUALIDADE)  

Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valor Total das Ameaças  $291.216

Evento de Risco

Causa Raiz

1 22.03.2014 Make
Folgas no dispositivo de conformação tornam o 
processo de fabricação instável

Gerando 10% de refugo na linha de produção do 
produto acabado (Produção do lote piloto)

20% $23.000

2 22.03.2014 Make
Fabricar 10% do lote piloto com material do 
envólucro com qualidade inferior ao especificado

Possibilidade de corrosão durante a aplicação, 
acarretando no refugo das peças

30% $23.000

3 22.03.2014 Make
Fabricar 100% dos dutos do lote piloto com 
material de qualidade acima do que foi 
especificado

Sem risco ao cliente, porém causando um 
aumento de R$1,00 por peça fabricada

40% $40.000

4 22.03.2014 Make

Os meios de controle não estavam prontos 
durante a produção do lote piloto, e foram 
utilizados meios alternativos para realização das 
medições

Recebimento de 15% das peças do primeiro 
lote com o dimensional fora do especificado, 
gerando sucateamento por parte do cliente

35% $34.500

5 22.03.2014 Make
Falta de inspeção dimensional do primeiro lote 
de subcomponentes recebidos (utilizados para 
fabricação do lote piloto)

Aumento do tempo de ciclo gerado pelo 
retrabalho interno do subcomponentes 
recebidos, acarrentando no aumento de R$0,50 
por peça fabricada

40% $20.000

6 22.03.2014 Make
10% da matéria-prima possui danos superficiais 
causados pela movimentação interna incorreta 
do material

Utilização desta matéria-prima em outro 
processo de fabricação, aumentando o índice 
de material sucateado

25% $2.000

7 23.03.2014 Make
Falta de acompanhamento da produção do lote 
piloto por parte de um integrante do time da 
qualidade

Fabricação de 30% do lote piloto de peças que 
não podem ser retrabalhadas

40% $68.640

8 24.03.2014 Make
Operador enviar dois catalizadores sem os 
componentes de fixação solicitados em 
desenho (peça furou o fluxo de fabricação)

Reclamação por parte do cliente, e refugo 
destes dois componentes

10% $1.114

9 24.03.2014 Make
Uma parte do lote piloto (500 peças) não 
passaram pelo processo de secagem em estufa

Possível falha prematura do componente 
(durabilidade), sendo necessário inspecionar 
100% das peças presentes no cliente final

45% $12.000

10 22.03.2014 Buy
Cliente final detecta 10% das peças com 
características críticas fora do especificado

Custo de inspeção de 100% do estoque 
presente no cliente e refugo dos 10% de peças 
encontradas

40% $34.880

11 22.03.2014 Buy
Cliente final detecta 5% das peças com 
características secundárias fora do especificado

Custo de inspeção de 100% do estoque 
presente no cliente e abertura de 8D para 
tratativa das não-conformidades

25% $12.000

12 22.03.2014 Buy Receber 5% a menos de peças do lote piloto
Criar pedido de peças adicional para envio via 
frete aéreo

10% $11.050

13 22.03.2014 Buy
Receber 1% das peças do lote piloto contendo 
soldagem incompletas nas flanges de fixação

Retrabalhar as peças internamente e acionar o 
fornecedor

5% $200

14 22.03.2014 Buy
Peças não acondicionadas corretamente com 
proteções adequadas para o transporte

Recebimento de 4% das peças do lote piloto 
danificadas, que deverão ser sucateadas

20% $8.832

ImpactoNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Prob. (%)

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

Figura 03 – Riscos identificados para make e buy (Foco em Tempo) 
Identificação de Riscos - Ameaças (Foco: TEMPO)  

Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valor Total das Ameaças  $312.160

Evento de Risco

Causa Raiz

1 26.03.2014 Make

Quebra da prensa hidráulica causa um atraso 
de 12 dias para o ajuste final do processo 
produtivo, não sendo possível fabricar o lote pilo 
no prazo estipulado

Atraso de 2 dias para entrega das peças na 
montadora (multa diária)

10% $10.000

2 26.03.2014 Make
Atraso de 20 dias na fabricação dos meios de 
produção

Atraso de 5 dias no recebimento das peças 
pela montadora (multa diária)

25% $50.000

3 26.03.2014 Make
Atraso de 20 para entrega dos subcomponentes 
por parte de uma fornecedor nacional

Atraso de 2 dias no recebimento das peças 
pela montadora (multa diária)

45% $20.000

4 26.03.2014 Make
Atraso de 5 dias no recebimento de peças 
intermediárias importadas para montagem do 
componente final

Aumento do custo de produção em R$1,00 por 
peça devido à necessidade de utilizar o terceiro 
turno de produção durante dois dias (lote piloto)

40% $4.000

5 26.03.2014 Make
Demora de 10 dias para o recebimento da 
matéria-prima importada

Atraso de 5 dias no recebimento dos 
componentes pela montadora (multa diária)

35% $50.000

6 26.03.2014 Make
Especialista do processo de fabricação ter que 
se ausentar da empresa por 5 dias consecutivos

Aumento do custo de produção em R$0,50 
devido ao pagamento de horas extras para 
executar o trabalho no sábado e domingo

25% $2.000

7 26.03.2014 Buy
Atraso de 25 dias para o recebimento da 
matéria-prima para fabricação das peças do lote 
piloto

Atraso de 5 dias no recebimento dos 
componentes pela montadora (multa diária)

15% $50.000

8 26.03.2014 Buy
Bloqueio da mercadoria (canal vermelho) 
durante recebimento das peça pela alfândega 
brasileira

Atraso de 3 dias no recebimento dos 
componentes pela montadora (multa diária)

50% $30.000

9 26.03.2014 Buy
O lote piloto foi enviado através de frete aéreo 
devido à programação incorreta para fabricação 
das peças

Aumento do custo por peça em 5% (lote piloto) 45% $11.040

10 26.03.2014 Buy
Parada temporária causada por greve na 
subsidiária chinesa por um período de 15 dias

Atraso de 5 dias na entrega das peças à 
montadora (multa diária)

20% $50.000

11 26.03.2014 Buy
Recebimento de 10% do lote piloto com 
características críticas fora do especificado

Entrega parcial para o cliente final, acarretando 
em multa por não cumprimendo

40% $23.080

12 26.03.2014 Buy
Receber 5% dos componentes com danos 
físicos causados durante o transporte

Não possuir todos os componentes que foram 
solicitados pelo cliente, acarretando em multa 
de não cumprimento de contrato

25% $12.040

ImpactoNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Prob. (%)

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

4 Seleção das Ferramentas 

Para realização das etapas seguintes, foram selecionadas as seguintes ferramentas: 

 

- Primeiro Ciclo de Análise:  

 Análise Qualitativa: Matriz de Probabilidade e Impacto 

 Análise Quantitativa: Análise do Valor Esperado 

- Segundo Ciclo de Análise: 

 Análise Qualitativa: GUT 

 Análise Quantitativa: Análise de Efeito e Causa Potencial de Falha (FMEA) 
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5 Análise Qualitativa dos Riscos 

 

- Primeiro Ciclo:   

Figura 04 – Análise qualitativa dos riscos de make (Foco em Custo) 

Probabilidade

0,95 9

0,75

0,55 7 8

0,35 4 3;5 10

0,15 2 6 1

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

MAKE BUY

FOCO EM CUSTO

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 05 – Análise qualitativa dos riscos de make (Foco em Qualidade) 

Probabilidade

0,95 7

0,75

0,55 5;9 3 10

0,35 6 1;2;4 11;14

0,15 8 12 13

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

FOCO EM QUALIDADE

MAKE BUY

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 06 – Análise qualitativa dos riscos de make (Foco em Tempo) 

Probabilidade

0,95 5 2 10 7

0,75

0,55 4 3 8 11 9

0,35 6 12

0,15 1

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

MAKE BUY

FOCO EM TEMPO

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

- Segundo Ciclo: 

Para a execução da análise qualitativa dos riscos utilizando a matriz GUT, fica 

definido como regra que todos os valores de prioridade calculados acima do valor de 50 

devem ser tratados. Seguem a seguir as análises realizadas, estando demarcados em vermelho 

os riscos adicionais não mapeados na análise qualitativa realizada anteriormente. 
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Figura 07 – Análise qualitativa dos riscos de make (Foco em Custo) 

Código do Risco Gravidade Urgência Tendência Prioridade

1 (Make) 4 2 1 8

2 (Make) 4 1 1 4

3 (Make) 5 4 3 60

4 (Make) 2 4 2 16

5 (Make) 4 5 4 80

6 (Make) 4 4 4 64

7 (Make) 4 2 1 8

8 (Buy) 5 4 3 60

9 (Buy) 4 4 3 48

10 (Buy) 5 4 3 60

FOCO EM CUSTO

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 08 – Análise qualitativa dos riscos de make (Foco em Qualidade) 

Código do Risco Gravidade Urgência Tendência Prioridade

1 (Make) 5 5 4 100

2 (Make) 5 5 5 125

3 (Make) 4 5 3 60

4 (Make) 5 5 4 100

5 (Make) 2 3 2 12

6 (Make) 2 3 2 12

7 (Make) 5 4 4 80

8 (Make) 4 5 1 20

9 (Make) 5 5 4 100

10 (Buy) 5 5 3 75

11 (Buy) 4 5 2 40

12 (Buy) 2 3 2 12

13 (Buy) 1 2 1 2

14 (Buy) 3 2 2 12

FOCO EM QUALIDADE

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 09 – Análise qualitativa dos riscos de make (Foco em Tempo) 

Código do Risco Gravidade Urgência Tendência Prioridade

1 (Make) 5 2 1 10

2 (Make) 5 5 4 100

3 (Make) 5 5 4 100

4 (Make) 1 2 2 4

5 (Make) 5 5 3 75

6 (Make) 2 2 1 4

7 (Buy) 5 5 2 50

8 (Buy) 5 4 3 60

9 (Buy) 2 3 1 6

10 (Buy) 5 5 4 100

11 (Buy) 3 3 2 18

12 (Buy) 3 3 2 18

FOCO EM TEMPO

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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6 Análise Quantitativa dos Riscos 

- Primeiro Ciclo:   

Figura 10 – Análise quantitativa dos riscos (Foco em Custo) 
Análise dos Riscos - Ameaças (Foco: CUSTO)  

Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Ameaças  $63.060 $20.871

Evento de Risco
Causa Raiz

3 27.03.204 Make

Não conseguir obter o primeiro lote de 
matéria-prima (bobina de aço laminado) 
no prazo para realização do transporte 
marítimo

Obtenção do primeiro lote de 
matéria-prima com o custo de 
30% mais caro devido à 
necessidade de envio via frete 
aéreo

25% $12.000 $3.000 4

5 27.03.204 Make
Fornecedor nacional não atende aos 
requisitos técnicos solicitados para os 
subcomponentes

Importação de subcomponentes 
da Europa, causando um aumento 
de 3% no custo unitário da peça 
(lote piloto)

35% $6.900 $2.415 5

8 27.03.204 Buy
Impossibilidade de produzir os 
componentes até o prazo limite para 
transporte via frete marítimo

Aumento do custo por peça em 
5% devido ao envio através de 
transporte aéreo (lote piloto)

40% $11.040 $4.416 2

9 27.03.204 Buy
Queda de uma caixa de peças durante o 
desembarque do navio

Receber 10% dos componentes 
com danos físicos causados 
durante o transporte

35% $22.080 $7.728 1

10 27.03.204 Buy
Valor do câmbio subir para mais de R$ 
3,50 (1 EUR) afetando o preço da liga do 
aço

Receber os componentes com o 
custo de 5% a mais do que o 
inicialmente planejado

30% $11.040 $3.312 3

Valor 
Esperado

PrioridadeNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Prob. (%) Impacto

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 11 – Análise quantitativa dos riscos (Foco em Qualidade) 
Análise dos Riscos - Ameaças (Foco: QUALIDADE)  

Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Ameaças  $224.020 $80.983

Evento de Risco
Causa Raiz

1 22.03.2014 Make
Folgas no dispositivo de conformação 
tornam o processo de fabricação instável

Gerando 10% de refugo na linha 
de produção do produto acabado 
(Produção do lote piloto)

20% $23.000 $4.600 6

2 22.03.2014 Make
Fabricar 10% do lote piloto com material 
do envólucro com qualidade inferior ao 
especificado

Possibilidade de corrosão durante 
a aplicação, acarretando no refugo 
das peças

30% $23.000 $6.900 5

3 22.03.2014 Make
Fabricar 100% dos dutos do lote piloto 
com material de qualidade acima do que 
foi especificado

Sem risco ao cliente, porém 
causando um aumento de R$1,00 
por peça fabricada

40% $40.000 $16.000 2

4 22.03.2014 Make

Os meios de controle não estavam 
prontos durante a produção do lote piloto, 
e foram utilizados meios alternativos para 
realização das medições

Recebimento de 15% das peças 
do primeiro lote com o dimensional 
fora do especificado, gerando 
sucateamento por parte do cliente

35% $34.500 $12.075 4

7 23.03.2014 Make
Falta de acompanhamento da produção 
do lote piloto por parte de um integrante 
do time da qualidade

Fabricação de 30% do lote piloto 
de peças que não podem ser 
retrabalhadas

40% $68.640 $27.456 1

10 22.03.2014 Buy
Cliente final detecta 10% das peças com 
características críticas fora do 
especificado

Custo de inspeção de 100% do 
estoque presente no cliente e 
refugo dos 10% de peças 
encontradas

40% $34.880 $13.952 3

Valor 
Esperado

PrioridadeNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Prob. (%) Impacto

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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Figura 12 – Análise quantitativa dos riscos (Foco em Tempo) 
Análise dos Riscos - Ameaças (Foco: TEMPO)  

Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Ameaças  $98.080 $32.482

Evento de Risco
Causa Raiz

1 26.03.2014 Make
Atraso de 20 dias na fabricação dos 
meios de produção

Atraso de 5 dias no recebimento 
das peças pela montadora (multa 
diária)

25% $25.000 $6.250 3

3 26.03.2014 Make
Atraso de 20 para entrega dos 
subcomponentes por parte de uma 
fornecedor nacional

Atraso de 2 dias no recebimento 
das peças pela montadora (multa 
diária)

45% $10.000 $4.500 5

8 26.03.2014 Buy
Bloqueio da mercadoria (canal vermelho) 
durante recebimento das peça pela 
alfândega brasileira

Atraso de 3 dias no recebimento 
dos componentes pela montadora 
(multa diária)

50% $15.000 $7.500 2

10 26.03.2014 Buy
Parada temporária causada por greve na 
subsidiária chinesa por um período de 15 
dias

Atraso de 5 dias na entrega das 
peças à montadora (multa diária)

20% $25.000 $5.000 4

11 26.03.2014 Buy
Recebimento de 10% do lote piloto com 
características críticas fora do 
especificado

Entrega parcial para o cliente final, 
acarretando em multa por não 
cumprimendo

40% $23.080 $9.232 1

Valor 
Esperado

PrioridadeNo.
Data da 

Identificação
Cat. Efeito Prob. (%) Impacto

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

- Segundo Ciclo:  

 

Figura 13 – Análise quantitativa dos riscos (Foco em Custo) 
Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA)  - Ameaças (FOCO: CUSTO)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão

Cliente: TAC Motors

Estanqueidade

Subcompone
nte não 

atinge os 
requisitos 
técnicos 

solicitados

Importação de 
subcomponente

s da Europa, 
causando um 

aumento de 3% 
no custo unitário 

da peça (lote 
piloto)

7 Make

Fornecedor 
nacional não 
atende aos 

requisitos técnicos 
solicitados para os 
subcomponentes

4

Solicitar 
documentaçã
o de testes 
por parte do 
fornecedor

Nenhum 7 196

Negociar 
desconto de 3% 
afim de obter o 
componente 
importado ao 

mesmo custo do 
nacional

$500,00
Juarez / 
CW16

Função / 
Requisito

Modo de 
Falha 

Potencial

Efeito 
Potencial da 

Falha
S Tipo NPR

Ações 
Recomendadas

Custo da 
Ação

Resp. e 
prazo

Causa(s) e 
Mecanismo(s) 

Potencial(is) da 
O

Controles 
de 

Prevenção

Controles 
de 

Detecção
D

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 14 – Análise quantitativa dos riscos (Foco em Qualidade) 
Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA)  - Ameaças (FOCO: QUALIDADE)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão

Cliente: TAC Motors

Secagem das 
peças (remoção 

de resíduos 
líquidos)

Falta de 
secagem

Possível falha 
prematura do 
componente 

(durabilidade), 
sendo 

necessário 
inspecionar 

100% das peças 
presentes no 
cliente final

10 Make

Uma parte do lote 
piloto (500 peças) 

não passaram pelo 
processo de 

secagem em estufa

4 Nenhum Nenhum 8 320

Utilizar 
marcação nas 

peças com 
caneta 

termosensível 
para garantir que 

as peças 
passaram pelo 
processo de 

secagem

$1.000,00
Raul / 
CW 13

Custo da 
Ação

Resp. e 
prazo

O
Controles 

de 
Prevenção

Controles 
de 

Detecção
D NPR

Ações 
Recomendadas

Função / 
Requisito

Modo de 
Falha 

Potencial

Efeito 
Potencial da 

Falha
S Tipo

Causa(s) e 
Mecanismo(s) 

Potencial(is) da 

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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Figura 15 – Análise quantitativa dos riscos (Foco em Tempo) 
Análise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA)  - Ameaças (FOCO: TEMPO)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão

Cliente: TAC Motors

Recebimento de 
matéria-prima

Atraso no 
recebimento

Atraso de 5 dias 
no recebimento 

dos 
componentes 

pela montadora 
(multa diária)

9 Make

Demora de 10 dias 
para o recebimento 
da matéria-prima 

importada

5 Nenhum Nenhum 3 135

Realizar a 
compra da 

matéria-prima da 
subsidiária 

americana ao 
invés do 

fornecedor, 
acarretando um 
custo adicional 
de 5% no custo 
total para o lote 

piloto

$2.000,00
Juarez / 
CW13

Custo da 
Ação

Resp. e 
prazo

O
Controles 

de 
Prevenção

Controles 
de 

Detecção
D NPR

Ações 
Recomendadas

Função / 
Requisito

Modo de 
Falha 

Potencial

Efeito 
Potencial da 

Falha
S Tipo

Causa(s) e 
Mecanismo(s) 

Potencial(is) da 

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

7 Planejamento das Respostas aos Riscos 

- Primeiro Ciclo:   

Figura 16 – Planejamento das respostas dos riscos make (Foco em Custo) 
Respostas aos Riscos de Ameaças (Foco: CUSTO)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Respostas às Ameaças $5.415 $0 $18.900 $4.215

Evento de Risco

Causa Raiz

3 Make

Não conseguir obter o primeiro lote 
de matéria-prima (bobina de aço 
laminado) no prazo para realização 
do transporte marítimo

Obtenção do primeiro lote de 
matéria-prima com o custo de 30% 
mais caro devido à necessidade de 
envio via frete aéreo

$3.000 

Iniciar atividade de busca e compra 
de matéria-prima com 15 dias de 
antecedência do que inicialmente 
planejado

Mitigar $0 15% $12.000 $1.800 

5 Make
Fornecedor nacional não atende aos 
requisitos técnicos solicitados para 
os subcomponentes

Importação de subcomponentes da 
Europa, causando um aumento de 
3% no custo unitário da peça (lote 
piloto)

$2.415 
Não existe tempo habil para 
desenvolver tecnicamente o 
fornecedor

Aceitar $0 35% $6.900 $2.415 

Nova 
Prob. (%)

Novo 
Impacto

Novo Valor 
Esperado

CONTENÇÃO

No. Cat. Efeito
Valor 

Esperado
RESPOSTA Estratégia

Custo da 
Resposta

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 17 – Planejamento das respostas dos riscos buy (Foco em Custo) 
Respostas aos Riscos de Ameaças (Foco: CUSTO)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Respostas às Ameaças $15.456 $1.000 $22.080 $6.624

Evento de Risco

Causa Raiz

8 Buy
Impossibilidade de produzir os 
componentes até o prazo limite 
para transporte via frete marítimo

Aumento do custo por peça em 5% 
devido ao envio através de 
transporte aéreo (lote piloto)

$4.416 
Definir e monitorar a distância o 
atendimento do prazo para 
fabricação das peças

Mitigar $0 30% $11.040 $3.312 

9 Buy
Queda de uma caixa de peças 
durante o desembarque do navio

Receber 10% dos componentes 
com danos físicos causados 
durante o transporte

$7.728 
Inserir cláusula no contrato da 
empresa logística responsabilizando 
a empresa pelo dano ocorrido

Transferir $1.000 0% $0 $0 

10 Buy
Valor do câmbio subir para mais de 
R$ 3,50 (1 EUR) afetando o preço 
da liga do aço

Receber os componentes com o 
custo de 5% a mais do que o 
inicialmente planejado

$3.312 
Não é possível atuar na causa do 
problema

Aceitar $0 30% $11.040 $3.312 

Nova 
Prob. (%)

Novo 
Impacto

Novo Valor 
Esperado

CONTENÇÃO

No. Cat. Efeito
Valor 

Esperado
RESPOSTA Estratégia

Custo da 
Resposta

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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Figura 18 – Planejamento das respostas dos riscos make (Foco em Qualidade) 
Respostas aos Riscos  de Ameaças (Foco: QUALIDADE)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Respostas às Ameaças $67.031 $5.000 $189.140 $12.907

Evento de Risco

Causa Raiz

1 Make
Folgas no dispositivo de 
conformação tornam o processo de 
fabricação instável

Gerando 10% de refugo na linha de 
produção do produto acabado 
(Produção do lote piloto)

$4.600 
Realizar manutenção preventiva no 
maquinário antes da chegada dos 
ferramentais de produção

Mitigar $1.500 5% $23.000 $1.150 

2 Make
Fabricar 10% do lote piloto com 
material do envólucro com qualidade 
inferior ao especificado

Possibilidade de corrosão durante a 
aplicação, acarretando no refugo 
das peças

$6.900 

Solicitar o acompanhamento de 
100% da produção do lote piloco 
com a presença de um inspetor da 
qualidade

Mitigar $1.000 5% $23.000 $1.150 

3 Make
Fabricar 100% dos dutos do lote 
piloto com material de qualidade 
acima do que foi especificado

Sem risco ao cliente, porém 
causando um aumento de R$1,00 
por peça fabricada

$16.000 

Solicitar o acompanhamento de 
100% da produção do lote piloco 
com a presença de um inspetor da 
qualidade

Mitigar $1.000 5% $40.000 $2.000 

4 Make

Os meios de controle não estavam 
prontos durante a produção do lote 
piloto, e foram utilizados meios 
alternativos para realização das 
medições

Recebimento de 15% das peças do 
primeiro lote com o dimensional fora 
do especificado, gerando 
sucateamento por parte do cliente

$12.075 
Realizar acompanhamento semanal 
com o fabricante dos meios de 
medição afim de evitar atrasos

Mitigar $500 15% $34.500 $5.175 

7 Make
Falta de acompanhamento da 
produção do lote piloto por parte de 
um integrante do time da qualidade

Fabricação de 30% do lote piloto de 
peças que não podem ser 
retrabalhadas

$27.456 

Solicitar o acompanhamento de 
100% da produção do lote piloco 
com a presença de um inspetor da 
qualidade

Mitigar $1.000 5% $68.640 $3.432 

Nova 
Prob. (%)

Novo 
Impacto

Novo Valor 
Esperado

CONTENÇÃO

No. Cat. Efeito
Valor 

Esperado
RESPOSTA Estratégia

Custo da 
Resposta

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 19 – Planejamento das respostas dos riscos buy (Foco em Qualidade) 
Respostas aos Riscos  de Ameaças (Foco: QUALIDADE)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Respostas às Ameaças $13.952 $4.000 $2.300 $115

Evento de Risco

Causa Raiz

10 Buy
Cliente final detecta 10% das peças 
com características críticas fora do 
especificado

Custo de inspeção de 100% do 
estoque presente no cliente e refugo 
dos 10% de peças encontradas

$13.952 

Inspecionar 100% das peças no 
muro da qualidade interno da fábrica 
antes de enviá-las ao cliente final. 
(Reduzindo a probabilidade do 
cliente receber peças não conforme - 
Redução para 1% do total de 
peças)

Mitigar $4.000 5% $2.300 $115 

Nova 
Prob. (%)

Novo 
Impacto

Novo Valor 
Esperado

CONTENÇÃO

No. Cat. Efeito
Valor 

Esperado
RESPOSTA Estratégia

Custo da 
Resposta

 
Fonte: José Martins, 2014. 

 

Figura 20 – Planejamento das respostas dos riscos make (Foco em Tempo) 
Respostas aos Riscos de Ameaças (Foco: TEMPO)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Respostas às Ameaças $10.750 $2.000 $15.000 $1.750

Evento de Risco

Causa Raiz

1 Make
Atraso de 20 dias na fabricação dos 
meios de produção

Atraso de 5 dias no recebimento 
das peças pela montadora (multa 
diária)

$6.250 

Realizar acompanhamento semanal 
com o fabricante dos meios de 
produção afim de evitar atrasos 
(Reduzindo o possível impacto do 
atraso para 2 dias)

Mitigar $1.000 10% $10.000 $1.000 

3 Make
Atraso de 20 para entrega dos 
subcomponentes por parte de uma 
fornecedor nacional

Atraso de 2 dias no recebimento 
das peças pela montadora (multa 
diária)

$4.500 

Realizar monitoramente semanal e 
visitas ao fornecedor afim de evitar a 
ocorrência de atrasos (Reduzindo o 
possível impacto do atraso para 1 
dias)

Mitigar $1.000 15% $5.000 $750 

Novo 
Impacto

Novo Valor 
Esperado

CONTENÇÃO

No. Cat. Efeito
Valor 

Esperado
RESPOSTA Estratégia

Custo da 
Resposta

Nova 
Prob. (%)

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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Figura 21 – Planejamento das respostas dos riscos buy (Foco em Tempo) 
Respostas aos Riscos de Ameaças (Foco: TEMPO)
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão  

Cliente: TAC Motors

Valores Totais das Respostas às Ameaças $21.732 $3.000 $44.416 $6.721

Evento de Risco

Causa Raiz

8 Buy
Bloqueio da mercadoria (canal 
vermelho) durante recebimento das 
peça pela alfândega brasileira

Atraso de 3 dias no recebimento 
dos componentes pela montadora 
(multa diária)

$7.500 
Contratar profissional especializado 
na preparação da documentação 
para recebimento do lote piloto

Mitigar $1.500 10% $15.000 $1.500 

10 Buy
Parada temporária causada por 
greve na subsidiária chinesa por um 
período de 15 dias

Atraso de 5 dias na entrega das 
peças à montadora (multa diária)

$5.000 
Não é possível atuar na causa do 
problema

Aceitar $0 20% $25.000 $5.000 

11 Buy
Recebimento de 10% do lote piloto 
com características críticas fora do 
especificado

Entrega parcial para o cliente final, 
acarretando em multa por não 
cumprimendo

$9.232 

Solicitar inspeção de 100% das 
peças antes de realizar o envio da 
China para o Brasil (Reduzindo o 
impacto para 2% do planejado 
incialmente)

Mitigar $1.500 5% $4.416 $221 

Novo 
Impacto

Novo Valor 
Esperado

CONTENÇÃO

No. Cat. Efeito
Valor 

Esperado
RESPOSTA Estratégia

Custo da 
Resposta

Nova 
Prob. (%)

 
Fonte: José Martins, 2014. 

- Segundo Ciclo:  

Respostas já mapeadas na figura da análise de FMEA realizada anteriormente. 

 

8 Compilação dos Custos 

Figura 22 – Compilação dos custos 

Compilação dos Custos do Projeto
Projeto: Catalizador para sistema de exaustão

Cliente: TAC Motors

Ferramentas utilizadas (1o Ciclo): 'Matrix de proba bilidade x Impacto' e 'Técnica do Valor Esperado'

Ferramentas utilizadas (2o Ciclo): 'GUT' e 'FMEA'

Custo da peça fabricada no Brasil (Lote Piloto) $230.000,00 -

Custo resposta aos riscos (FOCO: CUSTO) $0,00 $500,00

Valor esperado dos riscos (FOCO: CUSTO) $4.215,00 $0,00

Custo da resposta aos riscos (FOCO: QUALIDADE) $5.000,00 $1.000,00

Valor esperado dos riscos (FOCO: QUALIDADE) $12.907,00 $0,00

Custo da resposta aos riscos (FOCO: TEMPO) $2.000,00 $2.000,00

Valor esperado dos riscos (FOCO: TEMPO) $1.750,00 $0,00

CUSTO TOTAL $255.872,00 $3.500,00

Custo da peça fabricada na China (Lote Piloto) $220.800,00 -

Custo resposta aos riscos (FOCO: CUSTO) $1.000,00 $0,00

Valor esperado dos riscos (FOCO: CUSTO) $6.624,00 $0,00

Custo da resposta aos riscos (FOCO: QUALIDADE) $4.000,00 $0,00

Valor esperado dos riscos (FOCO: QUALIDADE) $115,00 $0,00

Custo da resposta aos riscos (FOCO: TEMPO) $3.000,00 $0,00

Valor esperado dos riscos (FOCO: TEMPO) $6.720,80 $0,00

CUSTO TOTAL $242.259,80 $0,00
$242.259,80

Categoria BUY 1o Ciclo de Análise 2o Ciclo de Análise

Categoria MAKE 1o Ciclo de Análise 2o Ciclo de Análise
CUSTO TOTAL 

CONSIDERANDO OS 
RISCOS ANALISADOS 
NO 1o E 2o CICLO DE 

ANÁLISE

$259.372,00

CUSTO TOTAL 
CONSIDERANDO OS 

RISCOS ANALISADOS 
NO 1o E 2o CICLO DE 

ANÁLISE

 
Fonte: José Martins, 2014. 
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9 Análise e Interpretação dos Resultados 

Depois de realizada as análises considerando os riscos relacionados com os focos de 

custo, qualidade e tempo, se torna evidente que o cenário de buy, ou seja, fabricar e importar 

as peças diretamente da subsidiária chinesa configura o cenário de menor risco para o projeto, 

e também é a situação onde o custo total após análise se encontra dentro do budget previsto 

para o projeto (Até R$250.000,00).  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  O que motivou a equipe a desenvolver este tipo de metodologia foi evidenciar dentro 

dos meios de trabalho de cada integrante a carência de ferramentas que auxiliassem neste tipo 

de tomada de decisão, que em muitas vezes era realizada basicamente levando em conta os 

interesses de certas pessoas dentro das instituições, e não avaliando os reais riscos que estas 

decisões poderiam causar. 

Particularmente o mais interessante a respeito desta metodologia é a possibilidade de 

adaptá-la e a personalizar de acordo com os interesses da pessoa que a emprega, utilizando o 

conhecimento individual a respeito de técnicas e ferramentas para identificação e análise de 

riscos, para gerar uma avaliação global do projeto e decidir qual é o melhor caminho a seguir, 

ou então entender quais obstáculos que serão necessários enfrentar. 
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