
 

 

 

ELIZABET FIEDLER HOFF SOLAR 

 

A ANÁLISE QUALITATIVA UNIDA À QUANTITATIVA SÃO 
AS MELHORES FORMAS DE SE GERIR RISCOS EM 

PROJETOS DO SEGMENTO DE ÓLEO E GÁS – PRÉ E PÓS-
SAL 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getulio 

Vargas, como pré-requisito para a obtenção do 

Titulo de Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

Denise Margareth O. Basgal 

Orientadora 

 

 

Curitiba – PR 

2015 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso 

A Análise Qualitativa unida à quantitativa são as melhores formas de se gerir riscos em 

projetos do segmento de Óleo e Gás – Pré e Pós Sal  

elaborado por Elizabet Fiedler Hoff Solar e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito 

como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu 

MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV 

Management.  

 

 

Data da Aprovação:  

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Margareth O. Basgal 

Orientadora 

 



 

 

 TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Elizabet Fiedler Hoff Solar, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento 

de Projetos, Turma GP32-Curitiba (1/2013), do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 25/02/2013 a 16/01/2015, 

declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A análise qualitativa 

unida à quantitativa é a melhor forma de se gerir riscos em projetos do segmento de Óleo e 

Gás – Pré e Pós Sal, é autêntico e original”. 

 

Curitiba/PR, 19/05/2015 

 

 

Elizabet Fiedler Hoff Solar 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Dedico esse trabalho e o curso de Gerenciamento de Projetos ao meu esposo, 

que sempre me incentivou a buscar novos desafios e oportunidades. Agradeço 

também pela compreensão no tempo dedicado ao curso e por me apoiar em 

todos os momentos difíceis. 



 

 

Resumo 

Considerando a exigência e a concorrência atual do mercado nos mais variados 

segmentos, o objetivo desse trabalho é trazer as melhores práticas em Gerenciamento de 

Projetos considerando as dez áreas do conhecimento e suas principais ferramentas. O mercado 

de Óleo e Gás - Pré e Pós-Sal foi detalhado a fim de elucubrar a tecnologia de ponta que hoje 

temos nesse segmento, mesmo porque é um mercado de tecnologia desafiadora e que já está 

submerso no universo de projetos. Ainda no sentido de descrever sobre as melhores práticas, o 

PMO (Project Management Office) também foi detalhado como sendo o carro chefe no 

segmento de Projetos, Portfólios e Programas, tendo como base metodológica o guia PMBok, 

que é referência no mercado de projetos. 

Para somar com informações e boas práticas em gerenciamento de projetos, o presente 

trabalho relata os principais erros e falhas hoje contidos nos projetos de Óleo e Gás da 

empresa “X”, empresa do segmento, que sofre dia após dia com as consequências da má 

administração de seus projetos. Não devido à falta de informação, mas devido à cultura do 

planejamento estratégico ainda estar muito pouco enraizado na companhia. Alguns 

alinhamentos se fazem necessários e é com base nesses alinhamentos que a dissertação foi 

embasada e cumprida. 

As metodologias científicas aplicadas para alcançar o objetivo proposto neste trabalho foram 

pesquisas bibliográficas e documentais. A pesquisa documental está embasada em estudos de 

caso considerando os atuais projetos de Pré e Pós Sal existentes na empresa “X” e um 

questionário utilizado na disciplina de PMO, quando cursada, para avaliar o grau de 

maturidade do escritório de Projetos (PMO) nesta mesma empresa. Através dos estudos de 

caso apresentados é possível tomar como exemplo quais as ações que precisam ser executadas 

e evitadas para que se evitem impactos desta escala e proporção em projetos desse segmento, 

considerando as dez áreas do conhecimento segundo PMBok. O presente trabalho dará uma 

noção das principais falhas em gerenciamento de riscos e os principais impactos em projetos 

do segmento de Óleo e Gás – Pré e Pós Sal atualmente, além de proporcionar uma visão 

sistemática de como aplicar a metodologia e as melhores práticas em Gerenciamento de 

Projetos apresentadas. 

 

 Palavras Chave: Extração de Petróleo e Gás, Gerenciamento de Projetos, PMO e 

Análise Qualitativa e Quantitativa de Riscos em Projetos. 



 

 

Abstract 

 

Considering the demand of the market in the most varied segments, the objective of 

this work is to show the best practices in Project Management whereas the ten knowledge 

areas and it main tools. The Oil and Gas market - Pre and Post-Salt was detailed in order to 

illustrate the cutting-edge technology that we have today in this segment, even because it is a 

technology market challenging and that is already submerged in the universe of projects. Still 

in order to describe the best practices, the PMO (Project Management Office) was also 

detailed considering it’s a flagship in the segment of Projects, Portfolios and Programs, taking 

as methodology base the PMBok guide, which is reference in the market of projects. 

In order to sum as information and as best practices in Project Management, the present work 

relates the main problems and fails actually alive in Oil and Gas projects of the company “X”, 

this segment’s company endure the consequences of the bad administration of its projects, day 

by day. It’s not related to misinformation, but related to the strategy plan not be such settled in 

the company at all. Some alignments are needed and it’s based on these alignments that this 

work was based and achieved. 

The scientific methodologies applied to reach the objective proposed in this work were 

bibliographical searches and documentary. The documentary research is grounded in case 

studies considering the current projects of Pre and Post Salt in the company "X" and a 

questionnaire used in the discipline of PMO, when grade concluded, to assess the degree of 

maturity of the Projects office (PMO) in the same company. Through the case studies 

presented you can take as an example what are the actions that need to be performed and 

avoided so as to prevent any impacts of this scale and proportion in projects of this segment, 

whereas the ten knowledge areas according PMBok. The present work will give you an idea 

of the major flaws in risk management and the main impacts on projects of Oil and Gas 

segment - Pre and Post Salt today, in addition to provide a systematic view of how to apply 

the methodology and best practices in Project Management. 

 

 

 Key Words: Oil and Gas Exploration, Project Management, PMO and Projects 

Quantitative & Qualitative Risks Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

O que seria da população mundial sem o descobrimento do Petróleo? Graças às 

tecnologias inovadoras podemos hoje contar com um imenso “mar” de seus derivados. E os 

poços de Petróleo que representam economicamente uma violenta disputa de royalties nas 

áreas de Pré e Pós-Sal?!  Atualmente fazemos tanto uso dessas tecnologias de ponta que 

sequer nos damos conta de quanta metodologia existe por trás disso. Um exemplo disso é o 

próprio Gerenciamento de Projetos, que somente a partir do século XX é que foi reconhecido 

como profissão, mas que já vem desde muito sendo praticado nos mais distintos ramos e 

atuações de mercado. 

 

Outra área inovadora é o Gerenciamento de Riscos, que ainda é muito pouco explorada e 

considerada, mas que é um fator crucial para que um projeto possa ter bons resultados ao 

longo do seu ciclo de vida e até mesmo nas fases de cotação/orçamento. E esse é o objetivo do 

presente trabalho, demonstrar como o Gerenciamento de Riscos em Projetos de Óleo e Gás – 

Pré e Pós-Sal, pode contribuir significativamente se esses riscos inerentes aos projetos forem 

mal identificados e administrados. Já temos vários exemplos de Projetos no mundo (pontes 

que desabaram, construções que não saíram do papel, estádios que não atendem a demanda do 

seu público, projetos científicos que não conseguiram trazer a cura para certas doenças, 

projetos logísticos onde sua proposta não foi eficiente, etc.) que fracassaram devido ao fato de 

os riscos não terem sido identificados e analisados corretamente e no momento devido. Nessa 

dissertação serão abordados quatro diferentes projetos da área de Pré e Pós-Sal que foram 

impactados por situações que não foram previstas. A forma dessa abordagem e a solução 

desses percalços também não teve a tratativa correta, considerando as melhores práticas em 

gerenciamento de projetos e riscos. 

 

A forma como os riscos são analisados atualmente no segmento de Petróleo e Gás – Pré e Pós-

Sal ainda precisam ser revistos e melhorados, de forma que tragam ainda mais segurança ao 

Gerente de Projeto, e que ao final garantam a entrega de seu escopo definido em sua fase 

inicial, evitando assim desgastes junto ao cliente e demais envolvidos, mantendo e ainda 

fortalecendo uma parceria satisfatória e de confiança junto aos seus fornecedores e junto ao 

seu cliente final numa relação ganha-ganha. 
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Mesmo que uma organização já conte com uma equipe de PMO, as melhoras práticas em 

gerenciamento de projetos precisam estar incutidas nas mentes de todos os envolvidos na 

organização e nos projetos, especificamente. Essas melhores práticas precisam virar uma 

cultura e não uma “lição de casa” com tempo e hora para acabar. Precisamos gerenciar riscos 

24 horas, todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações, afinal o mercado não 

“brinca em serviço”. 
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2. O SEGMENTO DE ÓLEO E GÁS – PRÉ-SAL E PÓS-SAL 

Hoje não se imagina o mundo sem o petróleo. Suas aplicações vão muito além da 

produção de combustíveis como a gasolina, óleo diesel e outros derivados bem conhecidos, 

como o asfalto e o gás de cozinha.  A diversidade da aplicação se estende pela produção de 

termoplásticos, plásticos termoestáveis, resinas para a produção de tintas, vernizes e colas, 

poliéster utilizado em fibras têxteis sintéticas, silicones utilizados em tintas, materiais de 

isolamento elétrico, impermeabilização de paredes e cosméticos, sendo imprescindível às 

facilidades e comodidades da vida moderna. 

 

Porém, a participação do petróleo na vida do homem é remota. Na antiga Babilônia, os tijolos 

eram assentados com asfalto e o betume era largamente utilizado na calefação de 

embarcações. Os egípcios o usavam na pavimentação de estradas e para embalsamar os 

mortos. No Novo Mundo, o petróleo era conhecido pelos índios pré-colombianos que o 

utilizavam para decorar e impermeabilizar potes de cerâmica. 

 

A afirmação do produto com a exploração comercial teve inicio em 1859 nos Estados Unidos, 

com a descoberta do Cel. Drake, em Tittusville, Pensilvânia, com um poço de 21 metros de 

profundidade. Descobriu-se que a destilação do petróleo resultava em produtos que 

substituíam, com grande margem de lucro, o querosene obtido a partir do carvão e o óleo de 

baleia, que eram utilizados na iluminação. Estes fatos marcaram o inicio da era do petróleo. 

 

Desde então, o desenvolvimento das tecnologias de perfuração e exploração permitiu a 

descoberta, já nos anos 60, da abundância do petróleo disponível no mundo, que aliado aos 

preços praticados no mercado, estimula o consumo desenfreado do mesmo. 

 

No Brasil, a história do petróleo começa em 1858, através do decreto n° 2.266, que concede a 

José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para fabricação de querosene em 

terrenos às margens do rio Maraú, na Bahia. Durante os anos seguintes, outras perfurações 

foram realizadas em São Paulo, Pará, Bahia, Alagoas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, porém, todos sem grande sucesso. Apenas em 1941 foi descoberto em Candeias - BA o 
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primeiro poço com volume comercial. A partir de 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, 

foi criado o monopólio estatal do petróleo com a criação da Petrobras, que deu partida 

decisiva nas pesquisas do petróleo no Brasil. 

2.1.Exploração 

O petróleo, no seu estado líquido, é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a 

água, com cheiro característico e cor variando entre negro e castanho-claro. O petróleo é 

constituído basicamente por uma mistura de compostos químicos orgânicos chamados 

hidrocarbonetos. O petróleo é normalmente separado em frações de acordo com a faixa de 

ebulição dos compostos. O quadro 1, a seguir,  mostra as frações típicas que são obtidas do 

petróleo. 

 

Quadro 1 - Frações Típicas do Petróleo 

Fonte: Livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo 

 

O petróleo tem origem a partir da matéria orgânica depositada junto com os sedimentos. A 

matéria orgânica marinha é basicamente originada de microrganismos e algas que formam o 

fitoplâncton, o qual não deve sofrer processos de oxidação. A necessidade de condições não 

oxidantes pressupõe um ambiente de deposição composto de sedimentos de baixa 

permeabilidade. A interação dos fatores (matéria orgânica, sedimento e condições 

termoquímicas apropriadas) é fundamental para o início da cadeia de processos que leva à 

Fração Temperatura de ebulição (°C) Uso

Gás residual

Gás liquefeito de Petróleo - GLP
Até 40

gás combustível

gás combustível engarrafado, uso doméstico e 

industrial

Gasolina 40 - 175 combustível de automóveis, solvente

Querosene 175 - 235 iluminação, combustível de aviões a jato

Gasóleo leve 235 - 305 diesel, fornos

Gasóleo pesado 305 - 400 combustível, matéria-prima para lubrificantes

Lubrificantes 400 - 510 óleos lubrificantes

Resíduo Acima de 510 asfalto, piche, impermeabilizantes
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formação do petróleo. A matéria orgânica proveniente do fitoplâncton pode gerar 

hidrocarboneto líquido, e o processo atuante sobre a matéria orgânica vegetal lenhosa pode ter 

como consequência a geração de hidrocarboneto gasoso. 

 

A descoberta de uma jazida de petróleo em uma nova área é uma tarefa que envolve um longo 

e dispendioso estudo e análise de dados geofísicos e geológicos das bacias sedimentares. 

Somente após diagnóstico do comportamento das diversas camadas de solo, os geofísicos e 

geólogos conseguem indicar o local mais propício para a perfuração. Todo o programa 

desenvolvido durante a fase de prospecção fornece uma grande quantidade de informações 

técnicas, com um investimento relativamente pequeno quando comparado ao custo de 

perfuração de um único poço exploratório. A figura 1 ilustra um típico reservatório de óleo e 

gás. 

 

 

Figura 1- Reservatório Típico de Petróleo 

Fonte: Site Engª Química Santos 

http://engquimicasantossp.blogspot.com.br/2012/07/petroleo.html 

 

Os métodos utilizados em um programa de prospecção de petróleo são: 

• Métodos Geológicos: Têm o propósito de reconstituir as condições de 

formação e acumulação de hidrocarbonetos numa determinada região; 

• Métodos Potenciais: Através da geofísica, os cientistas adquirem, processam e 

interpretam os dados coletados por instrumentos especiais, com o objetivo de 

obter informações sobre a estrutura e composição das rochas em subsuperfície; 
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• Métodos Sísmicos: Inicia-se com a geração de ondas elásticas, através de 

fontes artificiais, como explosivos e canhão de ar comprimido, que se 

propagam pelo interior da Terra, onde são refletidas e refratadas nas interfaces 

que separam rochas de diferentes constituições petrofísicas, e retornam à 

superfície, onde são captadas por sofisticados equipamentos de registro 

conforme ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 - Método Sísmico de Reflexão 

Fonte: Galp energia 
 

2.2.Perfuração 

A perfuração terrestre de um poço de petróleo é realizada através de uma sonda, conforme 

ilustrado na figura 3. Na perfuração rotativa, as rochas são perfuradas pela ação rotativa e 

pesos aplicados a uma broca existente na extremidade de uma coluna e tubos de perfuração. 

Os fragmentos da rocha são removidos continuamente através de um fluído de perfuração ou 

lama. O fluído é injetado por bombas para o interior da coluna de perfuração através da 

cabeça de injeção e retorna à superfície através do espaço anular, formado pelas paredes do 

poço e a coluna. Ao atingir determinada profundidade, a coluna de perfuração é retirada do 

poço e uma coluna de revestimento de aço, de diâmetro inferior à broca, é descida no poço. O 
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anular entre os tubos de revestimento e as paredes do poço são concretados com a finalidade 

de isolar as rochas já perfuradas, permitindo então o avanço da perfuração com segurança. 

 

Figura 3 - Esquema de Sonda Rotativa 

Fonte: Livro Fundamentos de Engenharia de Petróleo 
 

Todos os equipamentos de sonda rotativa responsáveis por determinada função na perfuração 

de um poço são agrupados por sistemas. Os principais sistemas são: 

• Sistema de sustentação de carga: Constituído da torre, é responsável pela 

sustentação da carga da coluna de perfuração; 

• Sistema de geração e transmissão de energia: As fontes de energia necessária 

para o acionamento dos equipamentos de uma sonda de perfuração podem ser 

por motores a diesel ou turbinas a gás; 

• Sistema de movimentação de carga: Composto basicamente por um guincho, 

cabo, gancho e elevador, o sistema é responsável pela movimentação das 

colunas de perfuração, de revestimento e outros equipamentos; 
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• Sistema de rotação: É responsável por transmitir a rotação para a coluna de 

perfuração; 

• Sistema de circulação: São os equipamentos que permitem a circulação e o 

tratamento do fluído de perfuração; 

• Sistema de segurança do poço: O sistema é constituído de equipamentos de 

segurança, onde o mais importante é chamado de “Blowout Preventer” (BOP), 

que é um conjunto de válvulas que permitem fechar o poço; 

• Sistema de monitoração: São os instrumentos necessários ao controle da 

perfuração, como os Manômetros, indicadores de peso sobre a broca, indicador 

de torque, tacômetro, etc. 

 

Na perfuração marítima, existem basicamente dois tipos de unidades de perfuração marítima: 

as com o BOP na superfície, tais como as plataformas fixas, as auto-eleváveis e as 

submersíveis, e as com o BOP no fundo do mar, conhecidas como unidades flutuantes, tais 

como as semi-submersíveis e os navios sonda. O emprego de cada uma delas fica 

condicionado à lâmina d’água, condições de mar, relevo do fundo do mar, disponibilidade de 

apoio logístico e a relação custo/benefício. A figura 4 ilustra os tipos de sondas marítimas, 

que serão detalhadas a seguir. 
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Figura 4 - Tipos de Unidades para Perfuração 

Fonte: Site Abratep 

http://www.abratep.org.br/plataformas-da-bacia-de-campos 

 

2.3. Plataformas fixas 

Foram as primeiras unidades utilizadas. Têm sido as preferidas nos campos localizados em 

lâminas d’água de até 300 metros. A plataforma fixa ilustrada na figura 5 é geralmente 

constituída de estruturas em aço e com estacas cravadas no fundo do mar. 
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Figura 5 - Plataforma fixa de Garoupa 1 na bacia de Campos 

Fonte: Site Petrobras 
 

As plataformas fixas são projetadas para receber todos os equipamentos de perfuração, 

estocagem de materiais, alojamento de pessoal, bem como todas as instalações necessárias 

para a produção dos poços. 

a. Plataformas auto-eleváveis 

As plataformas auto-eleváveis, conforme figura 6, são constituídas basicamente de uma balsa 

equipada com estruturas de apoio, ou pernas, que acionadas movimentam-se para baixo até 

atingir o fundo do mar. Em seguida, inicia-se a elevação da plataforma acima do nível da 

água, a uma altura segura fora da ação das ondas. 
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Figura 6 - Plataforma auto-elevatória “Penrod”, Bacia de Campos 

Fonte: Site Petrobras 
 

O transporte dessas plataformas é feito por rebocadores ou com propulsão própria, destinadas 

à perfuração de poços exploratórios na plataforma continental, em lâminas d’água que variam 

de 5 a 130 metros. Estatisticamente, este tipo de plataforma tem sofrido um número maior de 

acidentes devido ao grande risco das operações de elevação e abaixamento, os quais sofrem 

influência das condições do mar. 

b. Plataformas sub-mersíveis 

As plataformas submersíveis contam com uma estrutura montada sobre um flutuador. São 

utilizadas basicamente em águas calmas, rios, baías com pequenas lâminas d’água. São 

deslocadas com auxílio de rebocadores, e ao chegarem ao local de instalação são lastreadas 

até seu casco inferior se apoiar no fundo, em geral pouco acidentado. Sua utilização é limitada 

pela pequena capacidade de lâmina d’água. 

c. Plataformas flutuantes 

As plataformas flutuantes podem ser do tipo semi-submersíveis conforme figura 7, ou do tipo 

navio sonda, conforme figura 8, a seguir.  As primeiras são compostas, basicamente, de uma 

estrutura com um ou mais conveses, apoiada por colunas em flutuadores submersos. Os 

navios sonda foram adaptados para operar especialmente para perfuração. 
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Figura 7 - Plataforma Submersível SS41, Bacia de Campos 

Fonte: Site Petrobras 
 

 

Figura 8 - Navio sonda NS-17 operando na Bacia de Campos 

Fonte: Site Petrobras 
 

As unidades flutuantes sofrem movimentações devido à ação das ondas, correntes marítimas e 

ventos, com a possibilidade de danificar os equipamentos a serem descidos no poço. Assim, 
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são necessários dois sistemas de posicionamento das unidades: o sistema de ancoragem e o 

sistema de posicionamento dinâmico. 

 

As plataformas flutuantes podem ou não ter propulsão própria. Independente disso, elas 

possuem grande mobilidade, sendo preferidas para perfuração de poços exploratórios. 

 

Atualmente a Petrobras é líder e referência na exploração e perfuração de poços em águas 

profundas. Na figura 9 são ilustrados os históricos de recordes de profundidades de perfuração 

de poços de petróleo no Brasil. 

 

 

Figura 9 - Profundidades de Perfuração de Poços de Petróleo 

Fonte: Site Diário do Pré-Sal 

http://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/ 
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Considerando ainda a figura anterior, ela ilustra bem a diferença entre as áreas de pré-sal e 

pós-sal no segmento de óleo e gás, que nada mais é do que a distância em relação à perfuração 

de onde o petróleo é extraído.  

Existe uma camada de sal no fundo do mar que define e nomeia as regiões de extração de 

petróleo: caso o poço e/ou região a ser perfurada seja de até 4.000m abaixo do nível do mar, 

essa região é denominada “Pós-sal”. Se a profundidade a ser explorada é superior a 4.000m do 

nível do mar, essa região é denominada “Pré-sal”, pois antecede a camada de sal existente no 

fundo do mar. 

 

Atualmente a Petrobrás vem sendo desafiada tecnologicamente na exploração de regiões do 

pré-sal, pois o volume e a qualidade do petróleo encontrado nessa profundidade é muito maior 

e melhor do que nas regiões de pós-sal. A Petrobrás já possui grande parte dos royalties para a 

extração nos campos de pré-sal, porém, ainda existe um grande rivalidade e concorrência 

entre companhias brasileiras e estrangeiras para aumentar ainda mais o direito da extração 

(extensão a ser explorada)  do “ouro negro” (petróleo) nas costas brasileiras. 

 

Em suma, podemos dizer que o Petróleo é a menina dos olhos do Brasil, mas que despertou o 

interesse de muitos países. Porém, só quem detém tecnologia de ponta é que está apto a brigar 

por tal matéria prima. E, digamos de passagem, matéria prima essa que pode sustentar e 

enriquecer uma nação, desde que bem aproveitada e administrada. 

 

3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, técnicas (habilidades) e 

ferramentas para atingir com sucesso os objetivos de produtos, serviços ou resultados de uma 

organização. Podemos dizer também que o Gerenciamento de Projetos é uma competência 

estratégica utilizada pelas empresas para se destacarem de seus concorrentes e conquistarem 

assim uma fatia maior de mercado. 

Há pouco tempo o Gerenciamento de Projetos vem sendo trabalhado nas empresas 

formalmente, pois apesar de essa prática já existir, não contava com tanto referencial teórico e 

não era considerado como “boas práticas de sucesso e/ou estratégia”. Somente a partir do 
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século XX o Gerenciamento de Projetos foi considerado uma profissão e já possui diversas 

certificações no âmbito internacional, a fim de garantir que seus profissionais estejam 

realmente aptos a gerenciarem projetos das mais diversificadas áreas do conhecimento. 

 

3.1 Projetos, Programas e Portfólio 

Dependendo do segmento da empresa, podem existir vários projetos com diferentes objetivos 

- intitulados de Portfólios; vários projetos interdependentes entre si que objetivam um mesmo 

resultado final – intitulados de programas; e ainda projetos independentes que estão alinhados 

ao negócio da empresa (ramo da empresa) e/ou ao planejamento estratégico da mesma. Segue 

abaixo a diferença entre cada um deles de forma mais detalhada: 

Segundo o Guia PMBook 5ª Edição, Projeto é um esforço temporário com o objetivo de criar 

um único produto, serviço ou resultado. Com o crescente aumento do giro da economia 

mundial, os projetos estão cada vez mais presentes nas organizações, visto que visam atender 

às seguintes necessidades: 

� Demanda de mercado; 

� Oportunidade estratégica/de negócio; 

� Quesitos Sociais; 

� Questões de Meio Ambiente; 

� Solicitações de Clientes; 

� Avanços Tecnológicos e, 

� Atendimentos a Normas e Legislações. 

 

Programa é um conjunto de projetos relacionados entre si e que são coordenados de forma 

articulada. Essa coordenação articulada facilita a operacionalização de cada um e a 

manutenção de seus objetivos individuais e gerais. Os programas podem objetivar uma ação 

bem abrangente, considerando vários projetos fragmentados, que gerenciados um a um, ao 

final realizam um plano geral da empresa, ou podem objetivar um agrupamento de muitos 

projetos, executados paralelamente, que podem ter objetivos comuns entre si e revelarem ao 

final resultados coordenados e convergentes. 
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Os projetos de programas geralmente envolvem atividades cíclicas, repetitivas, e sua 

finalização depende da finalização de todos os projetos envolvidos. Além disso, os projetos de 

programas são mais complexos e geram maior número de produtos que os projetos em si. 

 

O Gerenciamento de Portfólio objetiva gerenciar e priorizar os projetos e/ou programas 

dentro da organização, seguindo uma criticidade alinhada ao planejamento estratégico da 

empresa, onde contará com recursos necessários e disponíveis quando solicitados. Os projetos 

ou programas de portfólio podem não ser interdependentes ou diretamente relacionados, pois 

dependem do plano estratégico da empresa. A principal característica do portfólio é a 

concentração dos projetos e/ou programas de acordo com as prioridades da empresa, seguindo 

um critério de investimentos, objetivos do negócio e até requisições do(s) sócio(s) 

investidor(es). 

 

Abaixo uma figura ilustra como o Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio se 

posiciona dentro de uma estrutura hierárquica: 

 

 

Figura 10 - Disposição entre Portfólio, Programa e Projeto 

Fonte: Site Kelvin Amorin 

http://kelvinamorim.blogspot.com.br/2013/01/projeto-x-programa-x-portfolio.html 
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3.2 Grupos de Processos em Gerenciamento de Projetos 

O Gerenciamento de Projetos consiste na correta aplicação e integração de cinco grupos de 

processos, segundo o Guia PMBook 5ª Edição, sendo: 

� Iniciação; 

� Planejamento; 

� Execução; 

� Monitoramento e Controle e; 

� Fechamento. 

 

Figura 11 - Os grupos de Processos em Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Site Devmedia 

http://www.devmedia.com.br/grupos-de-processos-segundo-o-pmbok/27106 

 

 

Os grupos de processos não são fases do projeto específico a ser desenvolvido, mas são fases 

do ciclo de vida de projetos (quaisquer) e compreendem etapas cruciais para o bom 

desempenho dos mesmos. 

 



Figura 12 - Fases do Ciclo de Vida dos projetos

Fonte: Site Mundo PM 

http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47

 

Esses cinco grupos de processos são aplicados em dez áreas do conhecimento, abaixo, que ao 

final, totalizarão as 47 fases/etapas do Gerenciamento de Projetos:

 - Gerenciamento de integração

 - Gerenciamento do escopo

 - Gerenciamento de tempo

 - Gerenciamento de custos

 - Gerenciamento da qualidade

 - Gerenciamento de recursos humanos

 - Gerenciamento das 

 - Gerenciamento de riscos

 - Gerenciamento de aquisições

 - Gerenciamento de 

 

De forma resumida, será detalhada cada atividade dentro de cada grupo de processo:

Fases do Ciclo de Vida dos projetos 

http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5 

Esses cinco grupos de processos são aplicados em dez áreas do conhecimento, abaixo, que ao 

zarão as 47 fases/etapas do Gerenciamento de Projetos: 

integração do projeto; 

escopo do projeto; 

tempo do projeto; 

custos do projeto; 

qualidade do projeto; 

recursos humanos do projeto; 

 comunicações do projeto; 

riscos do projeto; 

aquisições do projeto, e; 

Gerenciamento de stakeholders do Projeto.  

ida, será detalhada cada atividade dentro de cada grupo de processo:
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Esses cinco grupos de processos são aplicados em dez áreas do conhecimento, abaixo, que ao 

ida, será detalhada cada atividade dentro de cada grupo de processo: 



i. Processo de Iniciação

 

O processo de iniciação tem como objetivo definir ou criar um novo projeto ou fase 

através de uma autorização prévia para tal. Neste processo teremos duas fases: 

 Desenvolver o TAP

 Identificar as partes interessadas

ii. Processo de Planejamento

 

O processo de planejamento objetiva o desenvolvimento de planos de gerenciamento 

através da emissão de documentos que definam, preparem, integrem e coordenem 

todos os planos auxiliares do projeto. Através das dezenove fases abaixo:

 Coletar os requisitos (necessidades)

 Descrever detalhadamente o escopo (entregáveis) 

 Criar a EAP (estrutura analítica do projeto), detalhando a

componentes menores para facilitar o gerenciamento;

 Identificar e definir as atividades 

 Sequenciar as atividades identificadas 

 Estimar os recursos 

prima, equipamento);

 Estimar o tempo para completar cada atividade;

 Desenvolver o cronograma analisando 

restrições de cada atividade do projeto;

 Estimar os custos

 Determinar o orçamento (

trabalho) do projeto;

 Identificar os requisitos e/ou padrões de qualidade relevantes ao projeto;

 Desenvolver o plano de recursos humanos através da documentação de p

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas entre os membros da 

equipe para montar um

Processo de Iniciação 

O processo de iniciação tem como objetivo definir ou criar um novo projeto ou fase 

através de uma autorização prévia para tal. Neste processo teremos duas fases: 

Desenvolver o TAP (Termo de Abertura do Projeto); 

Identificar as partes interessadas e/ou impactadas no projeto (internas e externas);

Processo de Planejamento 

O processo de planejamento objetiva o desenvolvimento de planos de gerenciamento 

emissão de documentos que definam, preparem, integrem e coordenem 

todos os planos auxiliares do projeto. Através das dezenove fases abaixo:

Coletar os requisitos (necessidades) das partes interessadas; 

Descrever detalhadamente o escopo (entregáveis) do projeto e do produto;

Criar a EAP (estrutura analítica do projeto), detalhando as entregas e o trabalho em 

componentes menores para facilitar o gerenciamento; 

Identificar e definir as atividades necessárias para produzir as entregas do projeto;

enciar as atividades identificadas no projeto; 

Estimar os recursos necessários para executar cada atividade (pessoas, matéria

prima, equipamento); 

o tempo para completar cada atividade; 

Desenvolver o cronograma analisando sequência, duração, requisitos de recursos e 

restrições de cada atividade do projeto; 

Estimar os custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto;

Determinar o orçamento (o custo individual de cada atividade ou pacotes de 

trabalho) do projeto; 

requisitos e/ou padrões de qualidade relevantes ao projeto;

Desenvolver o plano de recursos humanos através da documentação de p

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas entre os membros da 

equipe para montar um plano de RH; 
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O processo de iniciação tem como objetivo definir ou criar um novo projeto ou fase 

através de uma autorização prévia para tal. Neste processo teremos duas fases:  

e/ou impactadas no projeto (internas e externas); 

O processo de planejamento objetiva o desenvolvimento de planos de gerenciamento 

emissão de documentos que definam, preparem, integrem e coordenem 

todos os planos auxiliares do projeto. Através das dezenove fases abaixo: 

projeto e do produto; 

s entregas e o trabalho em 

necessárias para produzir as entregas do projeto; 

necessários para executar cada atividade (pessoas, matéria-

requisitos de recursos e 

dos recursos necessários para executar as atividades do projeto; 

o custo individual de cada atividade ou pacotes de 

requisitos e/ou padrões de qualidade relevantes ao projeto; 

Desenvolver o plano de recursos humanos através da documentação de papéis, 

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas entre os membros da 



 Planejar a necessidade de comunicação relativa à

interessadas no projeto;

 Planejar o gerenciamento de riscos

 Identificar os riscos que podem afetar o projeto;

 Priorizar qualitativamente os risco

impacto; 

 Analisar numericamente o impacto dos riscos nos objetivos do projeto;

 Desenvolver opções e ações para aumentar/provocar as oportunidades ou reduzir as 

ameaças ou o impacto delas no projeto;

 Planejar as aquisições do projeto, determinando

adquirido o necessário para o projeto atingir seu objetivo final.

iii. Processo de Execução

 

O objetivo do processo de execução é produzir as entregas e informações sobre o 

desempenho do projeto, totalizando oito fases, a saber:

 Orientar e gerenciar a execução do projeto, instruindo 

que foi definido no plano de gerenciamento do projeto. A saída deste processo são as 

entregas do projeto;

 Realizar a garantia da 

qualidade e dos resultados das medições de controle de qualidade;

 Obter recursos humanos necessários para realizar o trabalho do projeto;

 Desenvolver a equipe do projeto através da m

membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto;

 Acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback e resolver conflitos;

 Disponibilizar informações para as partes interessadas, através de relatórios de 

desempenho do projeto;

 Realizar a interação com as partes interessadas para atender as suas necessidades e 

resolver questões e conflitos de interesse que aparecerão durante o projeto;

 Conduzir aquisições, obtendo

orçamentos) e contratando

Planejar a necessidade de comunicação relativa à informação entre das partes 

interessadas no projeto; 

Planejar o gerenciamento de riscos do projeto; 

Identificar os riscos que podem afetar o projeto; 

Priorizar qualitativamente os riscos a serem avaliados e combinar probabilidade X 

Analisar numericamente o impacto dos riscos nos objetivos do projeto;

Desenvolver opções e ações para aumentar/provocar as oportunidades ou reduzir as 

ameaças ou o impacto delas no projeto; 

ejar as aquisições do projeto, determinando o que, quando e como será 

adquirido o necessário para o projeto atingir seu objetivo final. 

Processo de Execução 

O objetivo do processo de execução é produzir as entregas e informações sobre o 

projeto, totalizando oito fases, a saber: 

Orientar e gerenciar a execução do projeto, instruindo as pessoas a executarem o 

que foi definido no plano de gerenciamento do projeto. A saída deste processo são as 

entregas do projeto; 

Realizar a garantia da qualidade através de processos de auditoria dos requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições de controle de qualidade;

Obter recursos humanos necessários para realizar o trabalho do projeto;

Desenvolver a equipe do projeto através da melhora das habilidades e interação dos 

membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto; 

Acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback e resolver conflitos;

Disponibilizar informações para as partes interessadas, através de relatórios de 

nho do projeto; 

Realizar a interação com as partes interessadas para atender as suas necessidades e 

resolver questões e conflitos de interesse que aparecerão durante o projeto;

Conduzir aquisições, obtendo respostas dos fornecedores selecionados (propo

orçamentos) e contratando-os efetivamente. 
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informação entre das partes 

s a serem avaliados e combinar probabilidade X 

Analisar numericamente o impacto dos riscos nos objetivos do projeto; 

Desenvolver opções e ações para aumentar/provocar as oportunidades ou reduzir as 

o que, quando e como será 

O objetivo do processo de execução é produzir as entregas e informações sobre o 

as pessoas a executarem o 

que foi definido no plano de gerenciamento do projeto. A saída deste processo são as 

rocessos de auditoria dos requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições de controle de qualidade; 

Obter recursos humanos necessários para realizar o trabalho do projeto; 

as habilidades e interação dos 

Acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback e resolver conflitos; 

Disponibilizar informações para as partes interessadas, através de relatórios de 

Realizar a interação com as partes interessadas para atender as suas necessidades e 

resolver questões e conflitos de interesse que aparecerão durante o projeto; 

respostas dos fornecedores selecionados (propostas, 



iv. Processo de Monitoramento e Controle

 

O processo de Monitoramento e Controle dos projetos compara o plano com as 

informações de desempenho e entregas para determinar se existe alguma variação, e se 

a variação é aceita, caso contrário, uma solicitação de mudança é gerada. Esse 

processo compreende dez fases, detalhadas a seguir:

 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto

sobre o desempenho do projeto;

 Controlar mudanças 

 Verificar o escopo/

 Controlar mudanças no escopo do projeto;

 Controlar mudanças no cronograma do projeto;

 Controlar o orçamento do projeto;

 Monitorar e registrar os resultados da execução das atividades

avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias;

 Coletar e publicar informações sobre o desempenho do projeto, tais como relatório 

de status, progresso e previsões;

 Acompanhar os riscos identificados, identificar novos 

resposta a riscos, avaliar a efetividade dos planos de respostas;

 Gerenciar os relacionamentos das aquisições e monitorar os desempenhos dos 

contratos com os fornecedores contratados.

v. Processo de Encerramento

 

O processo de encerramento dos projetos compreende finalizar as atividades de todos 

os grupos de processos detalhados anteriormente, visando completar formalmente o 

projeto e/ou suas respectivas fases. Nesse processo temos duas atividades, conforme 

descritas abaixo: 

  Finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos;

 Encerrar as aquisições

Processo de Monitoramento e Controle 

O processo de Monitoramento e Controle dos projetos compara o plano com as 

informações de desempenho e entregas para determinar se existe alguma variação, e se 

o é aceita, caso contrário, uma solicitação de mudança é gerada. Esse 

processo compreende dez fases, detalhadas a seguir: 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto através da análise das

sobre o desempenho do projeto; 

Controlar mudanças no projeto; 

Verificar o escopo/aceites das entregas do projeto; 

Controlar mudanças no escopo do projeto; 

Controlar mudanças no cronograma do projeto; 

Controlar o orçamento do projeto; 

Monitorar e registrar os resultados da execução das atividades

avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias; 

Coletar e publicar informações sobre o desempenho do projeto, tais como relatório 

de status, progresso e previsões; 

Acompanhar os riscos identificados, identificar novos riscos, executar o plano de 

resposta a riscos, avaliar a efetividade dos planos de respostas; 

Gerenciar os relacionamentos das aquisições e monitorar os desempenhos dos 

contratos com os fornecedores contratados. 

Processo de Encerramento 

cerramento dos projetos compreende finalizar as atividades de todos 

os grupos de processos detalhados anteriormente, visando completar formalmente o 

projeto e/ou suas respectivas fases. Nesse processo temos duas atividades, conforme 

Finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos;

Encerrar as aquisições do projeto. 
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O processo de Monitoramento e Controle dos projetos compara o plano com as 

informações de desempenho e entregas para determinar se existe alguma variação, e se 

o é aceita, caso contrário, uma solicitação de mudança é gerada. Esse 

através da análise das informações 

Monitorar e registrar os resultados da execução das atividades de qualidade para 

Coletar e publicar informações sobre o desempenho do projeto, tais como relatório 

riscos, executar o plano de 

Gerenciar os relacionamentos das aquisições e monitorar os desempenhos dos 

cerramento dos projetos compreende finalizar as atividades de todos 

os grupos de processos detalhados anteriormente, visando completar formalmente o 

projeto e/ou suas respectivas fases. Nesse processo temos duas atividades, conforme 

Finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos; 
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O intuito da figura abaixo é agrupar cada área de conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

e seus respectivos grupos de processos, a fim de facilitar a visualização do todo:  

 

Fonte: Site Gestão ETC 

http://www.gestaoetc.com.br/716/mapas-mentais-de-grupos-de-processos-e-areas-do-
conhecimento-em-gerenciamento-de-projetos 

 

 

Figura 13 - Grupos de Processos e suas respectivas Áreas do Conhecimento 
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3.3 Áreas do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

 
Segundo o PMBok 5ª edição, são dez as áreas de conhecimento na gestão de projetos. A 

seguir será detalhada cada área e o seu conteúdo, principais características e aplicação. 

Vale lembrar que na quarta edição do PMBok era consideradas apenas nove áreas do 

conhecimento, a saber: 

� Gerenciamento de integração do projeto; 

� Gerenciamento do escopo do projeto; 

� Gerenciamento de tempo do projeto; 

� Gerenciamento de custos do projeto; 

� Gerenciamento da qualidade do projeto; 

� Gerenciamento de recursos humanos do projeto; 

� Gerenciamento das comunicações do projeto; 

� Gerenciamento de riscos do projeto; 

� Gerenciamento de aquisições do projeto.  

Apenas na quinta edição é que o Gerenciamento de stakeholders do Projeto foi incluído nas 

áreas do conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 

 

3.3.1 Gerenciamento de Escopo 

No Gerenciamento de Escopo em projetos estão contempladas todas as entregas que o projeto 

precisa e não precisa fazer. É nesse ponto em que serão sinalizadas, alinhadas e acordadas 

todas as entregas (deliverables) do projeto, suas premissas e restrições, através do Plano de 

Gerenciamento de Escopo. Essas entregas são entituladas como Escopo de Projeto. 

Restrições são fatores organizacionais (internos), externos ou ambientais reais que afetarão o 

projeto como um todo, podendo ocorrer no quesito financeiro, qualidade, prazos, recursos, 

riscos, etc. 

Premissas são suposições feitas ao projeto considerando as restrições (fatores reais) 

previamente impostas, podendo ser, por exemplo cláusulas contratuais e/ou outros fatores que 

envolvam as partes interessadas. 
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Escopo de Produto é a descrição de todas as características e funcionalidades do produto ou 

serviço que será entregue no projeto, baseado em seus requisitos. São detalhes de todo o 

escopo do projeto, considerando os detalhes intrínsecos e todas as suas variáveis. 

Antes da execução do projeto (start) é necessária a criação de uma EAP. A EAP quer dizer 

“Estrutura Analítica de Projeto”, em inglês Work Breakdown (WBS), onde serão identificadas 

as estruturas analítica e exaustiva que contemplam as entregas (deliverables) de um projeto. A 

EAP tem como função principal identificar os elementos terminais, isto é: produtos, serviços 

ou resultados do projeto, geralmente desenvolvida pelo planejador do projeto. Cabe não só ao 

gerente do projeto analisar e aprovar a EAP do projeto em específico, como também requerer 

que toda a equipe de execução do mesmo colabore para a criação e conferência da EAP, no 

sentido de confirmar se todas as fases e deliverables do projeto estão sendo consideradas, e 

por fim, a EAP ainda precisa ser validada pelo cliente e demais partes interessadas, antes de 

iniciar-se a execução do referido projeto. 

 

Em complemento à EAP, dentro do Gerenciamento de Escopo, temos também o dicionário da 

EAP, onde estão detalhadas as entregas de cada pacote de trabalho, a fim de orientar a equipe 

do projeto em relação às atividades a serem desempenhadas. No dicionário da EAP as 

informações são mais técnicas e detalhadas sobre cada “pacote de trabalho” a ser entregue. 

Ele pode servir como parte da autorização de início do projeto e pode ser usado para controlar 

o início e o fim de cada atividade, evitando o aumento do escopo previamente estipulado. 

 

Para ilustrar, segue modelo de EAP: 
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Figura 14 - Modelo de EAP 

Fonte: Site H12sse 

http://h12sse.blogspot.com.br/2013/09/lendo-um-estudo-de-caso-e-elaborando-eap.html 

 

Após a definição e elaboração do Dicionário da EAP e da EAP, é elaborada a TAP (Termo de 

Abertura do Projeto), onde as partes interessadas validam e consolidam todas as 

caractarísticas e entregáveis do projeto em questão. 

A TAP é validada pelo sponsor – sócio investidor, que é a parte interessada no projeto. 

Somente após o aceite da TAP o projeto poderá ter início efetivamente.  

 

3.3.2 Gerenciamento de Tempo 

O tempo em Gerenciamento de Projetos é um dos fatores cruciais e determinantes para o 

sucesso do mesmo, pois se for entregue fora do prazo irá onerar muito o seu custo, além de 

perder a credibilidade junto ao seu cliente. O tempo/prazo sofre relevante influência de outros 

fatores do projeto. Neste caso estou me referindo à tríplice restrição em Gerenciamento de 

Projetos. 

A Tríplice restrição em projetos considera basicamente: o tempo para a realização do projeto, 

custos para obtenção de recursos e materiais e o escopo, ou seja, se o mesmo conseguirá ser 

atingido (entregue), considerando os recursos de tempo e custo. Outro recurso que está em 

evidência é a qualidade, pois de nada adianta entregar um projeto com baixo custo e dentro do 

prazo se não estiver de acordo com os requisitos de qualidade especificados pelo cliente. 

Desta forma, esses quatro elementos precisam ser considerados primordiais no planejamento 

de um projeto. 
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Figura 15 - Tríplice Restrição em Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Site GP3 – Biblioteca – Artigo: “O Triângulo das Restrições de Gerenciamento de 
Projetos”. 

http://www.gp3.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=182 

 

Então, o Gerenciamento de Tempo inclui os processos necessários para gerenciar o término 

pontual do projeto através de sete processos, segundo o Guia PMBok 5º edição, a saber: 

� Planejar o Gerenciamento do Cronograma: identificar as ferramentas e o método que 

será utilizado para criar o cronograma e como ele será medido; 

� Definir as atividades: identificar as atividades específicas a serem executadas para 

produzirem as entregas do projeto, conforme o seu escopo; 

� Sequenciar as atividades do projeto, exprimindo uma realidade lógica do processo de 

execução; 

� Estimar os recursos das atividades e suas respectivas quantidades; 

� Estimar a duração das atividades; 

� Desenvolver o cronograma do projeto, considerando todos os cinco processos 

anteriores; 

� Controlar o cronograma, através de sua atualização, no sentido de verificar se o 

projeto está sendo executado de acordo com o planejado e se atenderá ao cronograma 

final do projeto (datas contratuais de entrega). 

Caso o cronograma não esteja seguindo o planejado, ações corretivas precisarão ser tomadas 

para readequar o projeto ao seu prazo inicial. Essa ação é conduzida pelo Gerente do Projeto, 
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que conta com o apoio de toda a sua equipe, no intuito de coletar informações técnicas sobre 

quais ações são possíveis de serem realizadas para diminuir o tempo e salvar o prazo final. 

 

3.3.3 Gerenciamento de Custos 

O Gerenciamento de Custos tem como objetivo garantir que o capital disponível será 

suficiente para obter todos os recursos necessários para realizar e entregar o projeto. O esforço 

em controlar custos inicia-se no planejamento do projeto, onde o custo de cada atividade do 

escopo é identificada e estimada, incluindo suas possíveis variáveis e seus respectivos riscos. 

A estimativa de custos considera, mas não se limita, a: mão de obra, materiais, equipamentos, 

serviços e instalações, além da provisão de inflação, por exemplo, ou um custo de 

contingência. 

A declaração de escopo fornece um orçamento genérico às atividades individuais dos pacotes 

de trabalho, com a finalidade de estabelecer um baseline (linha base) que possibilite uma 

medição durante o andamento do projeto. 

São três as formas de gerenciar Custos em Projetos: 

� Entradas: o ponto principal é a estimativa de custos, onde alguns fatores servirão de 

input, tais como: os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos, a 

declaração de escopo juntamente com a EAP, o plano de gerenciamento do projeto e o 

próprio cronograma também servirão de base para tal levantamento. 

� Ferramentas: existem algumas ferramentas financeiras que servem para elaborar o 

custo do projeto, como: análise de valor agregado, previsão, análise de desempenho do 

projeto, custo padrão, gerenciamento de variações e softwares específicos que geram 

relatórios de desempenho e indicam como está caminhando o projeto no quesito 

financeiro, possibilitando correções imediatas. 

� Saídas: após todo o levantamento dos custos realizados nas etapas anteriores é 

possível saber efetivamente qual será o custo total do projeto, o lucro, quais as 

margens que poderão ser trabalhadas, quais os impactos dos riscos levantados, quais 

as chances de melhorar as oportunidades, qual a previsão de término do projeto, entre 

outras informações, que são de grande valia para o Gerenciamento de Custos em 

Projetos. 
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A seguir, temos uma figura ilustrando cada etapa do Gerenciamento de Custos e quais são 

as suas respectivas atividades: 

 

Figura 16 - Processos para Gerenciamento de Custos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

 

3.3.4 Gerenciamento da Qualidade 

O Gerenciamento da Qualidade em Projetos, segundo o PMBok 5ª Edição, busca assegurar 

que o projeto atenda as necessidades do cliente e envolve todas as atividades do projeto por 

todo o seu ciclo de vida. Essa qualidade esperada é definida no Gerenciamento de Escopo, 

através de padrões de qualidade estipulados pelo Sponsor (investidor e/ou cliente final) como 

requisito ao projeto. Cabe à equipe do Projeto entender as necessidades do cliente final e 

definir a forma como atendê-las, desde que sejam padrões específicos, realistas, mensuráveis 

e factíveis, e que façam parte do escopo negociado. 
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Três são os processos do Gerenciamento da Qualidade em Projetos: 

� Planejar a Qualidade: é o processo de identificar os padrões de qualidade solicitados 

no projeto, de acordo com o escopo negociado, e definir a forma de como entregá-

los, isto é, compreende a forma de como alcançar os requisitos de qualidade 

solicitados no projeto. Para tanto é necessário desenvolver um Plano de Qualidade 

que contemple: quais os requisitos, qual a forma de medição e qual a meta, conforme 

atividades ilustradas na figura a seguir: 

 

Figura 17 - Planejamento da Qualidade em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

� Garantir a Qualidade: tendo como base o plano de gerenciamento da qualidade, 

realizado na fase anterior, é preciso definir indicadores associados às atividades do 

projeto, a fim de saber se os padrões estão sendo cumpridos ou não. Também está 

lincada ao cronograma uma abordagem processual, tais como: auditorias, processos e 

procedimentos que garantam de alguma forma os índices de qualidade pré-estabelecidos 

ao projeto. Com essas abordagens é possível verificar falhas de projeto e corrigi-las 

antes que comprometam o projeto como um todo. Abaixo uma ilustração mostra como 



38 

 

trabalhar as atividades de garantia da qualidade em projetos em suas respectivas fases 

(entradas, ferramentas e saídas): 

 

 

Figura 18 - Garantia da Qualidade em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

 

� Controlar a Qualidade: algumas ferramentas são utilizadas para controlar os padrões de 

qualidade no sentido de verificar o porquê não atingiram a qualidade desejada, 

verificação da causa raiz, e/ou definir checks para garantir efetivamente a qualidade 

esperada e ainda promover mudanças, se necessário for. As atividades na figura a seguir 

demonstram de forma sumária o processo de controle da qualidade em projetos: 
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Figura 19 - Controle da Qualidade em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

 

3.3.5 Gerenciamento de Recursos 

Segundo o Guia PMBOK 5ª Edição, o Gerenciamento dos Recursos Humanos do projeto 

inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. 

A equipe é composta por pessoas com funções e responsabilidades atribuídas com foco no 

término do projeto. Para tanto, é preciso que o Gerente do Projeto possua algumas 

características para garantir que o Gerenciamento de Recursos Humanos se dará de forma 

lucrativa, tanto para a empresa como para o projeto, por exemplo: o GP deverá ter capacidade 

de liderança, habilidades de comunicação, habilidades em negociação, administração de 

conflitos, flexibilidade, e também conheça a parte técnica do projeto para sugerir mudanças 

quando necessário e também para negociar com o sponsor e/ou cliente quesitos específicos do 

mesmo. 

Da mesma forma que as outras áreas do conhecimento, o Gerenciamento de Recursos 

Humanos também possui etapas para alcançar seus objetivos. São elas: 
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� Planejar o Gerenciamento de RH: nesta etapa serão desenvolvidas atividades de 

identificar quem são os profissionais necessários (especialidade) para cada atividade 

a ser desempenhada no projeto, bem como a data de sua necessidade e qual o perfil 

(responsabilidade, autoridade e competência) esperado para tal atividade, conforme 

ilustra a figura abaixo: 

 

Figura 20 - Plano de Gerenciamento de RH em Projetos 

 Fonte: Mapas Mentais 

 http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

� Contratar e mobilizar e equipe do Projeto: é nesta fase que os recursos necessários 

deverão estar disponíveis quando o projeto necessitar dos mesmos para completar suas 

respectivas tarefas. As características desta fase são compostas e resumidas conforme 

demonstradas a seguir: 
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Figura 21 - Contratar e Mobilizar a equipe do projeto 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

� Desenvolver a equipe do projeto: neste momento há um árduo trabalho de 

desenvolvimento das competências da equipe e do ambiente em que estão inseridos 

(ambiente do projeto), interação e aprimoramento de soft skills (habilidades) para 

melhorar e/ou garantir o desempenho do projeto como um todo. Com esse objetivo, as 

características desta fase são aplicadas da seguinte forma: 
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Figura 22 - Desenvolver a equipe do projeto 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

� Gerenciar a equipe do projeto: envolve o acompanhamento da equipe do projeto através 

de feedbacks, a resolução de conflitos e a coordenação de mudanças para corrigir e/ou 

melhorar o desempenho do projeto. Esse gerenciamento precisa de grande enfoque, pois 

equipe desmotivada é garantia de trabalho mal realizado e o maior prejudicado é o 

projeto. Os processos abaixo abrangem o Gerenciamento da Equipe: 
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Figura 23 - Gerenciar a equipe do projeto 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

Existem outros fatores também que merecem muita atenção quando falamos em gestão de 

pessoas: diferença de responsabilidades, disputa de recursos, objetivos incompatíveis, 

ambiguidade de responsabilidades e principalmente a comunicação deficiente. A receita do 

sucesso é a designação clara das tarefas e responsabilidades de cada integrante da equipe e 

oferecer a ela um trabalho que seja interessante e desafiador, de forma que venha a 

acrescentar tanto no desenvolvimento pessoal como profissional. 

 

3.3.6 Gerenciamento da Comunicação 

A comunicação é um grande fator de sucesso para projetos das mais diferentes naturezas e 

deve ser uma das habilidades presentes no gerenciamento de projetos. Cabe ao gestor do 

projeto dominar essa área do conhecimento e usufruir dessa comunicação da melhor maneira 

possível, mantendo padrões claros de comunicação entre as partes envolvidas e gerenciá-las 
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de forma adequada, a fim de conseguir compreender e atender as necessidades e expectativas 

de cada um, podendo assim, centralizar esforços e guiar a equipe rumo ao sucesso no 

desenvolvimento do projeto. 

 

Comunicação em projetos não está ligada simplesmente ao fato de falar ou definir reuniões 

rotineiras, mas sim em como expressar-se, a entonação da voz, que mensagem transmitir e 

quem serão os receptores dessas mensagens. Antes que haja qualquer tipo de comunicação, a 

informação precisa ser coletada, devidamente organizada e direcionada aos devidos 

receptores, e é papel do gerente de projeto administrar e controlar essa comunicação para que 

as informações não sejam perdidas, não sejam negligenciadas e cheguem da forma mais clara 

possível aos receptores de direito, evitando assim conflitos e mau entendimento entre as 

partes. 

 

O gerente de projeto deve ser um excelente comunicador, pois ele será a ligação entre todas as 

partes envolvidas no projeto, e cabe a ele manter a sinergia para que todas as atividades 

ocorram da melhor maneira possível e dentro do prazo estabelecido. Muitas vezes nem tudo 

ocorre como previsto no gerenciamento de um projeto, mas se o gerente tiver um bom 

controle da comunicação e liderança em sua equipe, será facilmente possível que esse gerente 

consiga assumir novamente o controle da situação de exceção em que o projeto se encontra, 

iniciar novas negociações para retomar o objetivo e realinhar as próximas ações para o bom 

andamento e conclusão das atividades dentro do projeto. 

No sentido de atender as demandas da comunicação em projetos e melhorá-la 

significativamente, sugerimos um plano de comunicação eficaz, objetivando a redução do 

índice informado acima de 85% de falhas em projetos, que compreende: 1) identificar as 

partes interessadas: stakeholders – identificação, avaliação, classificação e acesso; 2) planejar 

a comunicação: coletar dados, definir quem receberá a informação e de que forma (reuniões 

de Kick Off); 3) divulgar as informações: a quem de direito e no momento adequado, definir a 

frequência em que a comunicação ocorrerá e quem é a pessoa responsável pela distribuição da 

informação; determinar o método de atualizar e refinar o plano de comunicação do projeto e 

utilizar uma linguagem comum para alinhar o entendimento; 4) gerenciar as expectativas das 

partes interessadas: identificar os problemas, quando houver, e agir imediatamente para 

resolvê-los; 5) fornecer feedback de desempenho aos clientes internos e externos – controles 

de desempenho e alinhamento do foco e interesses. 
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Considerando um simples plano de comunicação, conforme exemplificado acima, 

conseguiremos garantir um fluxo correto e simultâneo de informações para que toda a equipe 

esteja alinhada com as alterações e objetivos do projeto a ser entregue, garantindo assim o 

atendimento às expectativas do cliente final. 

 

3.3.7 Gerenciamento de Riscos 

Risco é um evento ou condição incerta, que, se ocorrer afetará os objetivos do projeto de 

forma positiva (oportunidades) ou negativa (ameaças). O Gerenciamento de Riscos será a área 

do conhecimento mais trabalhada em todo o contexto exposto, pois é o que fundamentará 

minha proposta, objetivo desse trabalho. 

Vale ressaltar que os riscos estão totalmente relacionados com as outras nove áreas do 

conhecimento e devem ser tratados de forma integrada, considerando as melhoras práticas de 

cada uma delas. O fato de gerenciar riscos minimiza a gerência por crises (infortúnios), 

possibilita melhor alavancagem de resultados e aumenta a probabilidade de sucesso dos 

projetos. 

 

Em suma, os riscos podem ser conhecidos e desconhecidos. Conhecidos quando já foram 

identificados, analisados e considerados no planejamento do projeto. Desconhecidos quando 

em nenhum momento seus efeitos foram previstos e/ou tratados anteriormente, neste caso, são 

totalmente inesperados, e precisam de uma ação imediata.  

O processo de Gerenciamento de Riscos é composto por seis etapas, são elas: 

� Plano de Gerência de Riscos: o plano de riscos deve conter a periodicidade em que 

os riscos serão analisados, qual será o processo de análise e identificação e quem será 

o responsável por gerenciar os mesmos. 

� Identificação de Riscos: a identificação de riscos pode ser feita através das técnicas 

de brainstorming, analogias internas e externas, técnicas anônimas (Técnica Delphi), 

análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) e ainda através da 

revisão de documentos (leis e normas) e processos, onde o resultado será uma lista de 

causas e efeitos de cada risco identificado. Essas técnicas possuem algumas fontes de 

informação do projeto, a saber: lições aprendidas de outros projetos, através da 

própria EAP, restrições e premissas do projeto, Stakeholders e também da EAR 
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(Estrutura Analítica de Riscos – semelhante à estrutura da EAP). Após os riscos 

identificados, os mesmos deverão ser agrupados por similaridade (análise qualitativa) 

ou através de uma análise numérica, considerando a maior probabilidade e o impacto 

de cada risco ocorrer (análise quantitativa). 

� Análise Quantitativa dos Riscos: tem como função analisar numericamente os efeitos 

dos riscos identificados no projeto. Neste caso a seguinte equação deverá ser 

considerada: “E = P x I”, onde E = exposição ao risco; P = probabilidade do risco 

ocorrer; I = impacto causado no projeto se o risco ocorrer.  

 

 

Figura 24 - Forma de Análise Quantitativa de Riscos 

Fonte: Site Slideplayer - Prof. Carlos A. Salles Jr 

http://slideplayer.com.br/slide/45228/ 

 

A Análise Quantitativa de Riscos requer bastante tempo de análise, dá a impressão de ser 

precisa e confiável, porém gera certa insegurança ao estabelecer as probabilidades dos riscos 

ocorrerem, e é vista como a mais valiosa na tomada de decisão. A seguir, uma figura ilustra 

como a análise quantitativa ocorre: 
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Tabela 1- Medição Quantitativa de Riscos 

Fonte: Site Techoje 

  http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/686 

 

Abaixo uma figura que detalha cada fase do processo de Análise Qualitativa em 

Gerenciamento de Riscos, com seus inputs e outputs: 

 

Figura 25 - Análise Quantitativa de Riscos em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 
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� Análise Qualitativa dos Riscos: a aplicação desta técnica é muito fácil, porém, a 

precisão é pequena, pois a variável “probabilidade” tem grande peso e influência, 

além do índice de consenso em um brainstorming, por exemplo, ser muito baixo. 

Essa ferramenta avalia a exposição ao risco e os prioriza, permitindo que uma nova 

análise (simulação) seja feita em cima da categorização obtida, ou seja, ela é menos 

precisa do que a análise quantitativa. Então, após os riscos serem categorizados, 

novas simulações são feitas para identificar os riscos que precisam realmente de 

ações de mitigação ou contingência. As ferramentas de simulação na Análise 

Quantitativa são: Simulação de Monte Carlo, Árvore de Decisão e Valor Esperado. 

 

A técnica de Valor (Monetário) Esperado (VME) ajuda a quantificar e comparar os 

riscos do projeto baseada em números específicos, diferente da Análise Quantitativa 

que são “sugestões e/ou aproximações” dos impactos (alto, médio e baixo). O VME 

pode ter foco no resultado financeiro do projeto (quando o valor base do projeto 

(VB) deduz os custos variáveis, fixos e despesas e soma ao seu faturamento) ou foco 

no custo do projeto (quando o VB soma apenas custos fixos, variáveis e despesas), 

ilustrado pela figura abaixo: 

 

 

Figura 26 - Análise de Valor Esperado 

Fonte: Site UMCPos - Prof. Claudemir Vasconcelos 

www.umcpos.com.br/centraldoaluno/.../Riscos_MBA_EPN_aula5_.PPT 
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A técnica intitulada Árvore de Decisão é um diagrama em formato de espinha de 

peixe que trará as decisões com suas probabilidades de ocorrerem e seu respectivo 

impacto, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 

Figura 27 - Análise Árvore de Decisão 

Fonte: Site UMCPos - Prof. Claudemir Vasconcelos 

www.umcpos.com.br/centraldoaluno/.../Riscos_MBA_EPN_aula5_.PPT 

 

Na Árvore de Decisão o Valor Esperado é usado para trazer um conjunto de 

resultados, onde todas as decisões, probabilidades de impacto e efeitos são 

considerados trazendo um valor “x” para cada situação simulada, e então caberá a 

decisão sobre o melhor valor esperado atingido, de acordo com cada situação 

abordada. 

 

A Simulação de Monte Carlo é um software que executa várias vezes as mesmas 

decisões/situações e traz de forma estatística os seus impactos demonstrados numa 

escala com picos em que determinados riscos podem ocorrer no ciclo de vida do 

projeto, conforme ilustra a figura a seguir: 

 



50 

 

 

Figura 28 - Simulação de Monte Carlo 

Fonte: Site EvertonGomede 

http://evertongomede.blogspot.com.br/2011/04/qual-o-preco-de-venda-de-um-projeto.html 

 

Em resumo, abaixo seguem as atividades que são realizadas na Análise Qualitativa de Riscos, 

bem como seus resultados: 
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Figura 29 - Análise Qualitativa de Riscos em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 
 

 

� Responder aos Riscos: As respostas aos riscos são feitas considerando as prioridades 

resultantes da fase de categorização dos riscos do projeto. Objetiva reduzir as 

ameaças e provocar as oportunidades, fazendo com que o projeto atinja o máximo de 

resultados positivos durante seu ciclo de vida e no resultado final do mesmo (quando 

finalizado). Existem oito formas de se responder aos riscos, são elas:  
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Figura 30 - Respostas aos Riscos 

Fonte: Site Slideplayer - Prof. Carlos A. Salles Jr 

http://slideplayer.com.br/slide/385044/ 

 

Lembrando que cada resposta ao risco dependerá muito da estratégia do projeto, do 

escopo definido e da estratégia da empresa como um todo. Até que ponto vale a pena 

assumir ou responder um risco se ele não condiz com o foco da empresa ou se a 

probabilidade dele ocorrer é muito pequena. O Gerente de Projeto precisa analisar 

detalhadamente cada risco, sua probabilidade e seu impacto no projeto, envolver 

opiniões de especialistas e principalmente consultar os registros de lições aprendidas 

antes de tomar qualquer decisão, pois caso a decisão seja errônea, poderá comprometer 

significativamente o projeto e até mesmo resultar em prejuízos financeiros 

astronômicos à empresa. As respostas aos riscos precisam seguir um fluxo de inputs e 

outputs, conforme demonstrado abaixo: 
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Figura 31 - Respostas aos Riscos em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 
 

� Controlar os Riscos: O controle de Riscos em Gerenciamento de Projetos é uma fase 

mais tranquila, desde que seja periodicamente revisada, mas não a menos importante, 

pois também pode comprometer o projeto de forma significativa. Nesta etapa é 

necessário analisar se os riscos que foram respondidos tiveram respostas efetivas, se 

existem novos riscos, como está o cenário financeiro do projeto (se ainda há reservas 

para assumir ou responder novos riscos), se é necessária alguma ação complementar 

e também é interessante reavaliar os riscos que já haviam sido identificados para 

saber se a categorização ou a exposição do risco permanece. É através do 

acompanhamento rotineiro do progresso do projeto que o controle de riscos pode ser 

feito, pois é necessário estar no dia-a-dia do projeto para reavaliar riscos e controlá-

los de forma eficaz e eficiente. Geralmente essa é uma atividade conduzida pelo 

Gerente de Projeto e executada por toda a sua equipe através de Brainstorming, onde 

as atividades resumidas na figura abaixo serão facilmente realizadas: 
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Figura 32 - Controle de Riscos em Projetos 

Fonte: Mapas Mentais 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 
 

 

Em suma, essas são as atividades que envolvem o Gerenciamento de Riscos como um todo, 

bem como sua divisão de atividades inerentes ao planejamento e ao monitoramento e controle 

dos mesmos.  
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Figura 33 - Visão Geral Gerenciamento de Riscos 

Fonte: Site Universo Projeto 

https://universoprojeto.files.wordpress.com/2013/11/gerenciamento-dos-riscos-do-projeto.png 

 

 

3.3.8 Gerenciamento de Aquisições 

O Gerenciamento de Aquisições, segundo o PMBok 5º edição, engloba os processos 

necessários para a compra de produtos ou serviços de terceiros (fora da equipe do projeto), no 

intuito de atender ao escopo do projeto. Objetiva reduzir o risco empresarial da aquisição para 

transformar em contribuição para o resultado do projeto. São quatro as etapas do processo de 

aquisições em projetos: 

� Planejar o gerenciamento das aquisições: o ato de planejar aquisições definirá o que 

será terceirizado, como será terceirizado (formas de contratos com fornecedores) e 

quando os fornecedores serão acionados, sempre considerando o escopo do projeto e 

a estratégia da empresa. Nessa fase são feitas análises de cada fase (entregável) do 

projeto, se a opção será dispor de recursos para executar as atividades ou se a 

atividade será terceirizada. Essa análise chama-se Make or Buy (M/B). Os critérios 

para realizar essa análise são: capacidade (quantidade e qualidade) da equipe, 

necessidade de fornecimento especializado, necessidade de absorção de tecnologia, 
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restrições de custo, prazo, contratação, o próprio core business da empresa, a questão 

de compartilhamento de riscos e até mesmo problemas legais ou segurança de 

informação, segundo o livro de Gerenciamento de Aquisições da FGV. Geralmente 

essa análise M/B conta com opiniões de especialistas no processo, pois muitos 

detalhes devem ser considerados antes de assumir ou terceirizar determinada 

atividade. Nesse momento os tipos de contrato com os fornecedores também são 

definidos, pois essa é a etapa que antecede a concorrência entre fornecedores 

(cotações e propostas). 

 

Figura 34 - Planejar Aquisições 

Fonte: Mapas Mentais PMBok 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

 

A etapa de planejamento de aquisições faz interface com todas as demais áreas do 

conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conforme ilustra a figura abaixo: 
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Figura 35 - Aquisições e sua interface com outras áreas do conhecimento 

Fonte: Site Arbache 

http://www.arbache.com/blog/2012/10/o-gerenciamento-de-aquisi%C3%A7%C3%B5es-em-
projetos-%E2%80%93-contratar-produtos-servi%C3%A7os-eou-resultados.html 

 

� Conduzir as aquisições: considerando que o plano de aquisições já tenha sido 

definido e as formas de contrato com os fornecedores também, a próxima etapa é 

contatar os fornecedores em potencial para aquelas atividades que serão 

terceirizadas, definir técnicas de avaliação das propostas que serão recebidas dos 

mesmos, definir a forma de como ocorrerão às negociações, por exemplo: através de 

licitações, pregões, concorrências privadas, etc. Tendo essas técnicas claras e 

definidas, basta aguardar o recebimento das propostas, avaliá-las e selecionar os 

fornecedores mais capacitados, emitir os contratos e definir prazos de entrega, de 

acordo com as necessidades do projeto, conforme ilustra a figura abaixo de forma 

sucinta: 
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Figura 36 - Conduzir Aquisições 

Fonte: Mapas Mentais PMBok 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

 

� Controlar aquisições: o controle de medições engloba: medir, acompanhar e controlar 

o desempenho dos fornecedores e das atividades que foram terceirizadas, administrar 

o processo de faturamento, documentar ações corretivas, promover reuniões de 

alinhamento (kick off meetings) e por fim documentar lições aprendidas para o 

projeto. 
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Figura 37 - Controlar Aquisições 

Fonte: Mapas Mentais PMBok 

http://mapaseconcursosdeti.blogspot.com.br/2012/11/pmbok.html 

 

� Encerrar as aquisições: Segundo o Guia PMBOK®, encerrar as aquisições é o processo 

de finalização de cada aquisição do projeto. O processo "encerrar as aquisições" serve 

de apoio ao processo de encerramento do projeto ou a fase. Ele finaliza todas as 

reivindicações em aberto, atualiza os registros e arquiva informações e, a atividade 

crucial nesse processo, encerra o contrato. 

 

 

3.3.9 Gerenciamento da Integração 

Segundo o Guia PMBOK 5ª edição, o Gerenciamento da Integração do projeto inclui os 

processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar 

os vários processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. É nessa área do 
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conhecimento que muitas etapas anteriores tomam forma e saem do papel efetivamente e o 

Gerente do Projeto age como integrador dos processos e das pessoas. 

 

Figura 38 - Integração em Projetos 

Fonte: Site Ação GP 

http://blog.acaogp.com.br/2012/07/06/gerenciamento-da-integracao-em-projetos/ 

 

 

Os processos inerentes ao Gerenciamento da Integração são seis: 

� Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto (TAP): neste momento é dada a 

autorização de início do projeto ou fase e os requisitos iniciais são documentados. 

� Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto: aqui surgem ações para definir, 

preparar, integrar e coordenar planos auxiliares. 

� Orientar e Gerenciar o trabalho do Projeto: as atividades definidas no plano começam a 

ser executadas com o intuito de alcançar o objetivo do projeto. 
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� Monitorar e Controlar o trabalho do Projeto: medições de progresso começam a existir 

no projeto, objetivando atender os objetivos de desempenho definidos no plano do 

projeto. 

� Realizar o Controle integrado de mudanças: nesta etapa toda e qualquer mudança ou 

alteração que se fizer necessária é solicitada e/ou aprovada a fim de não prejudicar as 

entregas do projeto dentro do escopo acordado. 

� Encerrar o Projeto ou fase: dar-se á o encerramento do projeto e/ou fase através da 

finalização formal das respectivas entregas aceitas e validadas, a fim de evitar 

reclamação posterior e/ou exigências. 

 

Com a formalização das entregas do escopo acordado através do termo de aceite e do termo 

de encerramento do projeto e/ou fase, o cliente confirma que nada mais tem a receber do 

projeto e o projeto entende que nada mais tem a oferecer ao seu cliente, findando assim todas 

as atividades do projeto e desmobilizando sua equipe, disponibilizando-as para outra etapa 

e/ou projeto. 

 

3.3.10 Gerenciamento dos Stakeholders 

Antes de se iniciar um projeto, precisamos identificar quem são os intervenientes do projeto 

em questão, comumente chamados de stakeholders. Os stakeholders podem influenciar 

positiva ou negativamente um projeto. Ao iniciá-lo é necessário identificar os stakeholders 

atuais e potenciais. Depois de identificados, é necessário estabelecer o grau de impacto desses 

stakeholders no projeto e na organização, isto é, estabelecer a ordem de influência, de acordo 

com os impactos que podem ser causados pelos mesmos. Os stakeholders podem ser: clientes 

finais, concorrentes, fornecedores, órgãos públicos, organizações políticas, instituições 

sociais, comunidades locais, instituições diversas, sindicatos, acionistas, usuários e até a 

própria equipe executora do projeto e suas respectivas famílias, conforme ilustra a figura 

abaixo: 
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Figura 39 - Identificação de Stakeholders em Projetos 

Fonte: Site PMI – Artigo: “Como identificar e entender os Stakeholders para a elaboração de 
um gerenciamento de comunicações adequado”. 

 

O PMBok® 4ª edição orienta que o processo de identificação dos stakeholders deve envolver: 

1. Entradas: termo de abertura de projeto, documentos de aquisição, fatores ambientais 

da empresa, ativos de processos organizacionais; 

2. Ferramentas: análise das partes interessadas e opinião especializada; 

3. Saídas: registro das partes interessadas e estratégia para gerenciamento das partes 

interessadas. 

 

O gerenciamento dos stakeholders pode ser conduzido de acordo com a matriz abaixo, pois 

cada stakeholder tem o seu grau de interesse e poder sobre o projeto: 
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Figura 40 - Matriz de Gerenciamento de Stakeholders em Projetos 

Fonte: Site Slideshare - Material do Curso Prof. MSc. Wankes Leandro Ribeiro – 
Apresentação sobre: “Gestão de Partes Interessadas – Stakeholder Management – a 10ª área 
de Gerenciamento de GP”. 

 

 

De forma geral, estão resumidas as atividades a serem executadas, em suas respectivas áreas 

do conhecimento: 
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Figura 41 - As 9 Áreas do Conhecimento e suas respectivas atividades 

Fonte: Site Softexpert 

http://www.softexpert.com.br/norma-pmbok.php 

 

4. PMO 

No sentido de supervisionar o gerenciamento de projetos, programas ou portfólios, de 

modo contínuo ou prestando apenas uma assessoria limitada a um projeto específico, é que 

surgiu o PMO. O Project Management Office (PMO) tem como missão identificar, divulgar e 

apoiar o uso das melhores práticas de gerenciamento de projetos de modo a garantir a 

satisfação do cliente e a rentabilidade dos projetos, segundo o PMBok 5ª edição. Atuando 

como um departamento próprio, representado por um grupo de pessoas, pode operar equipes 

de projetos que estejam geograficamente distantes, contudo, fazem a combinação certa dos 

projetos através do agrupamento dos mesmos, considerando o planejamento estratégico da 

empresa, ou ainda de acordo com as solicitações do sponsor. 

 

As funções do PMO, segundo o PMBok, são 5: 
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� Metodologia e Procedimentos: Categorizar os projetos, incorporar e aprimorar boas 

práticas, apoiar à comunicação e reporte dos projetos e integrar os projetos com um 

Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos (SIGP). 

� Infraestrutura: Desenvolver e customizar o alinhamento com a metodologia 

(sistemas/softwares) e integrar com outros sistemas corporativos. 

� Pessoas: Capacitar e desenvolver pessoas técnica e comportamentalmente, bem como 

apoiar nas contratações. 

� Suporte e Auditoria: Divulgar e registrar lições aprendidas de projetos anteriores para 

servirem como base para a gestão de conhecimento em projetos. 

� Integração com o Negócio: Ter a visão dos resultados individuais e agregados dos 

projetos e oferecer suporte à tomada de decisão executiva, alinhada ao planejamento 

estratégico da empresa. 

 

De forma bem abrangente, essa é a realidade de um escritório de PMO atualmente: 
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Figura 42 - Atividades do PMO 

Fonte: Site Portifólio GC 

http://www.portfoliogc.com.br/noticia/artigo-funcoes-do-pmo-project-management-office; 

 

 

Os benefícios de ter um escritório de PMO são inúmeros, dentre eles temos: 
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Figura 43 - Benefícios do PMO 

Fonte: Site Escritório de Gerenciamento de Projetos 

 

Com a implementação do escritório de PMO as empresas ganharam um pouco mais de fôlego 

para se concentrarem em questões estratégicas, pois questões gerenciais de projetos são 

resolvidas por esses profissionais, considerando desde o orçamento (BID) e abertura de 

projetos até seu encerramento propriamente dito. Sem contar com a aplicação das melhores 

metodologias em Gerenciamento de Projetos, o que representa uma certeza de lucratividade e 

maior tranquilidade na administração dos mesmos, uma vez que existem pessoas dedicadas e 

focadas nos objetivos de cada projeto, vinculados ao planejamento estratégico da empresa. 

Desta forma, a empresa, seus colaboradores e clientes só têm a ganhar. 
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5. PROJETOS DE ÓLEO E GÁS E SEUS RISCOS 

Muitas empresas do segmento de Óleo e Gás ainda sofrem as consequências da má 

administração de riscos em seus projetos, mesmo com a existência das melhores práticas em 

Gerenciamento de Projetos e PMO expostas anteriormente. Talvez seja devido ao fato dessas 

melhores práticas ainda serem pouco conhecidas ou exploradas, ou ainda, pela complexidade 

em si dos projetos de Óleo e Gás. 

Infelizmente muitos gerentes de projeto ainda colocam sua pitada pessoal na gestão de 

projetos dos mais variados ramos, e em projetos de Óleo e Gás não seria diferente. Entendem 

que ao gerenciar um projeto, esse precisa ter a sua “cara”, suas características e refletir o 

máximo de sua personalidade. E nesse quesito, os gerentes de PMO e toda sua equipe sofrem 

para poder incutir que existem melhores práticas a serem seguidas para que os projetos 

tenham sucesso e, seguidas à risca! 

 

Este trabalho objetiva fazer uma análise de riscos contidos em projetos de Óleo e Gás – Pré e 

Pós-Sal da empresa “X” que atua no desenvolvimento e fabricação de equipamentos 

submarinos para a exploração de Petróleo e Gás nacional e internacionalmente. Por questões 

comerciais, legais e de negócio a empresa preferiu manter seu anonimato. Além desta análise 

dos principais riscos identificados nos projetos da empresa “X”, outro objetivo desta 

dissertação é propor melhorias na identificação, bem como nas respostas a estes riscos que, de 

certa forma, trazem consequências aos projetos (redução de lucros) se não administrados em 

tempo hábil e da forma correta, de acordo com as melhores práticas em gerenciamento de 

riscos em projetos. 

i. A empresa “X”, seus Projetos e seus Riscos: 

A empresa “X” possui hoje em sua carteira projetos de fabricação de equipamentos 

submarinos para exploração de Óleo e Gás nas áreas de Pré e Pós-Sal. Para identificarmos e 

analisarmos cada projeto de Pré-Sal, seus riscos e seus impactos, utilizaremos as siglas “PS1”, 

PS2” e “PS3”, pois hoje são três os projetos desse segmento em carteira na empresa “X”. Já 

para os projetos de Pós-Sal utilizaremos a nomenclatura “POS” para analisarmos o projeto 

desse segmento, seus riscos e seus respectivos impactos, pois existe apenas um projeto 

atualmente da área de Pós-Sal em carteira na empresa “X”. 
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Antes de iniciarmos as análises de riscos levantados em cada projeto, gostaria de expor o 

nível de maturidade em que a empresa “X” se encontra no quesito PMO. Essa análise foi feita 

com base num questionário com 40 questões. Esse questionário pode ser visualizado no 

apêndice dessa dissertação, e seus resultados são os seguintes: 

 

Metodologia e Procedimentos -> Considerando que o escritório de PMO foi implementado na 

organização há menos de 2 anos, ainda há muita resistência quanto ao formato de gestão de 

projetos e metodologia proposta pelo PMO. No entanto, os GPs entendem que são boas 

práticas e servem para auxiliá-los no projeto como um todo e para guiá-los em direção ao 

sucesso e à realização plena do objetivo esperado. Cabe ao PMO quebrar esse paradigma 

quanto à nova metodologia, pois nem todos os projetos seguem uma metodologia unificada de 

execução, controle e monitoramento.  

Infraestrutura -> Apesar do PMO já ter implementado alguns padrões de gerenciamento de 

projetos e de já existir um software de planejamento e controle de atividades e alocação de 

recursos para todos os projetos da empresa, esse software não é integrado a um sistema de 

controle único e também não monitora 100% dos projetos. Com a mesma característica, 

podemos dizer que a WBS que existe para todos os projetos não é 100% considerada como 

base para a geração das estimativas do projeto, o que dificulta sua manutenção e controle. 

Pessoas -> Embora os GPs (Gerentes de Projeto) sejam periodicamente avaliados por seus 

superiores hierárquicos, não apresentam em sua totalidade experiência suficiente para exercer 

suas funções e também não possuem o treinamento esperado para tal cargo/função. Cabe ao 

PMO melhorar esse score a fim de alinhar o perfil dos GPs com o mínimo de treinamento 

esperado, segundo as boas práticas em gerenciamento de projetos. 

Suporte e Auditoria -> Alinhado ao que já se comentou no item infraestrutura, cabe ao PMO 

melhorar o sistema de monitoramento e controle dos projetos em andamento, criando uma 

sinergia entre os sistemas de controle de custo, tempo, escopo e prazo, a fim de padronizar e 

unificar ainda mais a metodologia aplicada aos projetos da organização. Além de disseminar e 

armazenar as lições aprendidas de cada projeto, para que contribuam de forma eficiente no 

gerenciamento de riscos de novos projetos e para garantir uma vida financeira mais saudável à 

organização. 
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Integração com o Negócio -> Apesar da empresa/dos projetos contarem com um sponsor e o 

mesmo estar ciente de suas responsabilidades, é interessante reforçar ainda mais o plano 

estratégico da empresa junto aos resultados que se espera alcançar nos projetos 

individualmente. Paralelamente, a equipe precisa estar alinhada com o objetivo estratégico da 

empresa, onde as metas individuais também precisam refletir essa preocupação e alinhamento, 

caso contrário, de nada adianta promover todo um plano estratégico, sem que o mesmo seja 

perseguido de forma madura e sustentável. 

Em suma, a empresa “X” já possui toda uma metodologia de Gestão de Projetos alinhada às 

melhores práticas em gerenciamento de projetos, mas ainda não é suficiente, pois ainda temos 

alguns casos de riscos e respostas aos mesmos que, se fossem identificados anteriormente ou 

se as melhores práticas tivessem sido aplicadas em 100% de seu teor, os prejuízos e ações de 

contingência nos projetos teriam causado um impacto menor. Para elucidar esse raciocínio, 

vamos aos riscos levantados em cada um dos quatro projetos pesquisados! 

 

Tabela 2 - Ameaças aos Projetos 

Projeto Risco de Ameaças Causa Efeito Resposta ao 
Risco 

PS1 Realocação de Equipe 
Falha no cálculo correto de alocação 

de pessoas 
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 
Impactado 

PS1 
Falta de Recursos para 
montagem e teste dos 

equipamentos 

Falha no planejamento de capacidade 
de produção/testes 

Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 

PS1 
Falha especificação 
técnica do produto – 

escopo 

Especificação incorreta do 
equipamento durante a fase de 

Engenharia 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

PS1 
Atraso na entrega do 

Projeto – Cronograma 
Mudança de Planta Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 

PS1 
Atraso de 

Fornecedores 
Falha na seleção de fornecedores Gastos com frete aéreo e multa Impactado 

PS1 Transporte/Entregas 
Falha no planejamento logístico de 
entrega dos equipamentos prontos 

Custo extra com transporte Impactado 

PS1 
Falta de Peças para 
Montagem e Testes 

Falha na verificação da Qualidade 
das peças em estoque 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

PS1 
Problemas com Projeto 

“Y” 

Vazamentos ocorridos em projeto 
“Y” impedem entregas do projeto 

PS1 

Baixo Fluxo de Caixa e gargalo 
de produção 

Impactado 
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PS1 Reajustes de Preços 
Falha na contratação “Buy” de 

fornecedores – alta de preços não 
prevista em contrato 

Diminuição do Lucro – Custo 
Extra no projeto 

Impactado 

PS1 
Perda de Peças por 

Inventário 
Material Scrapeado – falha de 

qualidade do produto 
Retrabalho, perda de material e 

custo extra ao projeto 
Impactado 

PS1 Estratégia Make/Buy 
Falha na decisão da estratégia Make 

or Buy do Projeto 

Diminuição do Lucro – 
Aumento de custos e tempo na 
fabricação dos equipamentos 

Impactado 

PS1 
Vazamento de 
Equipamento 

Profundidade superior à já trabalhada 
até o momento – falta de 

conhecimento técnico 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

PS1 Revisões Técnicas 
Revisão técnica de componentes do 
equipamento para maior segurança e 

eficácia 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

PS1 Testes de Vedação 
Vazamento nas vedações devido à 

baixa qualidade do material – Falha 
na seleção de fornecedores 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

PS1 
Aprovação de 

Documentos Técnicos 

Início da Fabricação nos 
fornecedores com documentos de 
qualidade pendentes de aprovação 

Reclamação por parte do cliente 
questionando a qualidade do 

produto/equipamento / Multa e 
Retrabalho 

Impactado 

PS1 
Compra de Materiais 

Duplicados 
Falha no controle de fabricação de 

materiais/componentes  
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 
Impactado 

PS1 
Alteração da Data 

contratual pelo Cliente 

Devido à crise econômica, projetos 
tiveram suas datas de entrega 

postergadas 

Baixo Fluxo de Caixa e gargalo 
de produção 

Impactado 

PS2 
Recursos para 

montagem e teste dos 
equipamentos 

Falha no planejamento de capacidade 
de produção/testes 

Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 

PS2 

Aprovação pelo 
Cliente dos 

Documentos de 
Qualidade 

Falha na estipulação de prazos para 
aprovações técnicas junto ao Cliente 

Atrasos de Cronograma / Multa Mitigado 

PS2 
Compra de Materiais 

de longo tempo de 
fabricação 

Atraso na liberação dos itens para 
compra pelo setor responsável 

Gastos com frete aéreo, 
aumento de horas de recursos 

alocados e Diminuição do 
Lucro – Custo Extra no projeto  

Mitigado 

PS2 
Alteração Técnica 

solicitada pelo Cliente 

Falha na avaliação de 100% do 
impacto no projeto das alterações 

solicitadas 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais, aumento de horas de 
recursos alocados e Diminuição 

do Lucro – Custo Extra no 
projeto 

Mitigado 

PS2 
Especificação Técnica 

do Projeto 
Falta de Recursos capacitados para 
atuar no Gerenciamento do Projeto 

Aumento de custos com 
alocação de pessoas/equipes – 

Custo Extra no projeto 
Mitigado 

PS2 
Especificação Técnica 

do Projeto 
Falta de Recursos capacitados para 

atuar na montagem e teste do Projeto 

Aumento de custos com 
alocação de pessoas/equipes – 

Custo Extra no projeto e 
possível Atraso de Cronograma 

/ Multa 

Impactado 
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PS2 
Especificação Técnica 

do Projeto 
Falta de Recursos capacitados para 

atuar na área Técnica do Projeto 

Aumento de custos com 
alocação de pessoas/equipes – 

Custo Extra no projeto e 
possível Atraso de Cronograma 

/ Multa 

Impactado 

PS2 
Qualificação de 
Fornecedores 

Falha na seleção e qualificação de 
fornecedores 

Aumento de horas de recursos 
alocados e possíveis Atrasos de 

Cronograma / Multa 
Mitigado 

PS2 
Comunicação com 

Fornecedores 

Falha na comunicação (Kick of 
Meeting) com fornecedores, onde 

não é verificado se os mesmos estão 
trabalhando na última revisão do 

documento técnico 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais e Diminuição do 

Lucro – Custo Extra no projeto 
Mitigado 

PS2 
Erro de proposta de 

Escopo 

Falha na descrição do Escopo do 
Projeto no momento da 

cotação/Proposta ao Cliente 

Mudança de Escopo, 
Retrabalho Técnico, Retrabalho 
com Aquisição de materiais e 
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 

Impactado 

PS2 

Aprovação de 
Requisitos de 

Qualidade junto a 
Fornecedores 

Falta de padrão para aprovação 
técnica de qualidade dos itens 

fabricados externamente 

Aumento de horas de recursos 
alocados, Custos Extras ao 

Projeto e possíveis Atrasos de 
Cronograma / Multa 

Mitigado 

PS2 
Armazenamento 

Impróprio 

Falha na definição de 
armazenamento apropriado para 

parte dos componentes do Projeto 

Custos com Retrabalho desses 
itens – Diminuição do Lucro 

Mitigado 

PS2 
Inspetores Técnicos do 

Cliente 

Falta de Recursos capacitados para 
atuar nas inspeções de montagem e 

teste do Projeto 
Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 

PS2 
Escopo de 

Fornecimento (Buy) 
mal definido 

Falha no detalhamento e 
especificação técnica do Escopo do 
Projeto junto a seus fornecedores – 

Estratégia Buy 

Custos com Retrabalho desses 
itens – Diminuição do Lucro 

Impactado 

PS2 Estratégia Buy 

Falha na verificação se os 
fornecedores atendem aos requisitos 
mínimos de qualidade e segurança da 

empresa “X” 

Capacitação desses 
fornecedores, Custos Extras do 
Projeto e Risco de Incidentes 

Mitigado 

PS2 Câmbio 

Falha na contratação inicial de uma 
taxa de câmbio segura e atrativa, 

considerando atuais 
circunstâncias/oscilações de mercado 

Diminuição do Lucro – Custo 
Extra no projeto 

Mitigado 

PS2 
Qualificação de 
Componentes 

Falha na Qualificação de um 
componente técnico crítico do 

equipamento – falta de recursos 
técnicos capacitados 

Custos Extras ao Projeto e 
possíveis Atrasos de 
Cronograma / Multa 

Impactado 

PS3 Aumento de Preços 

Falha no fechamento de contrato com 
o Cliente, onde não foi considerado o 

reajuste anual de índices da 
economia nacional 

Prejuízo do Projeto que terá que 
entregar um item vendido por 

“x” que vale “2x” 
Impactado 

PS3 
Subcontratação 

Externa 

Falha na estratégia Buy onde será 
necessário mobilizar recurso técnico 

em qualidade para acompanhar 
fabricação no exterior 

Diminuição do Lucro – Custo 
Extra no projeto 

Impactado 
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PS3 Falhas de Fabricação 

Falhas nos procedimentos de 
Fabricação de alguns componentes – 
falta de treinamento/capacitação da 

equipe 

Custos Extras ao Projeto e 
possíveis Atrasos de 
Cronograma / Multa 

Impactado 

PS3 
Erro de proposta de 

Escopo 

Falha na descrição do Escopo do 
Projeto no momento da 

cotação/Proposta ao Cliente 

Mudança de Escopo, 
Retrabalho Técnico, Retrabalho 
com Aquisição de materiais e 
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 

Impactado 

PS3 
Especificação Técnica 

do Projeto 
Falta de Recursos capacitados para 

atuar na área Técnica do Projeto 

Aumento de custos com 
alocação de pessoas/equipes – 

Custo Extra no projeto e 
possível Atraso de Cronograma 

/ Multa 

Impactado 

PS3 Alocação de Recursos 
Falta de Recursos capacitados para 
atuar no Gerenciamento do Projeto 

Atrasos de Cronograma / Multa Mitigado 

PS3 Estratégia Make/Buy 
Falha na decisão da estratégia Make 

or Buy do Projeto 

Diminuição do Lucro – 
Aumento de custos e tempo na 
fabricação dos equipamentos 

Impactado 

PS3 Estratégia Buy 
Falha na verificação se os 

fornecedores atendem aos prazos 
necessários da empresa “X” 

Custos Extras do Projeto com 
pagamento para fornecedores 
priorizarem a fabricação dos 

itens 

Impactado 

PS3 
Compra de Materiais 

de longo tempo de 
fabricação 

Atraso na liberação dos itens para 
compra pelo setor responsável 

Gastos com frete aéreo, 
aumento de horas de recursos 

alocados e Diminuição do 
Lucro – Custo Extra no projeto  

Impactado 

PS3 
Requisitos de 

Qualidade junto a 
Fornecedores 

Qualidade mínima dos itens 
fabricados externamente não 

dimensionados, possível risco de 
vazamento 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais e Diminuição do 

Lucro – Custo Extra no projeto 
Impactado 

PS3 
Procedimento de 

Montagem e Teste 

Procedimento mal definido para 
montagem e teste dos equipamentos 

do projeto 

Aumento de custos com 
alocação de pessoas/equipes – 

Custo Extra no projeto e 
possível Atraso de Cronograma 

/ Multa 

Mitigado 

PS3 Recursos Capacitados 
Recursos de montagem e teste não 

seguem procedimento da área 
técnica, risco de vazamento 

Retrabalho, Aumento de custos 
com alocação de 

pessoas/equipes – Custo Extra 
no projeto e possível Atraso de 

Cronograma / Multa 

Mitigado 

PS3 
Erro de proposta de 

Escopo 

Falha na descrição do Escopo do 
Projeto no momento da 

cotação/Proposta ao Cliente 

Mudança de Escopo, 
Retrabalho Técnico, Retrabalho 
com Aquisição de materiais e 
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 

Impactado 

PS3 Estratégia Buy 

Erro ao contratar apenas um 
fornecedor para fornecer 100% de 
um mesmo item – fornecimento 

comprometido 

Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 
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PS3 
Processo de 
Qualificação 

Definição técnica insuficiente para 
qualificação de itens do projeto, 

levando mais tempo do que 
planejado 

Custo extra em fornecedores – 
encarecendo o processo e 

possível Atraso de Cronograma 
/ Multa 

Mitigado 

PS3 
Alteração Técnica 

solicitada pelo Cliente 
Alteração do pedido original 

solicitado pelo cliente 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais, aumento de horas de 
recursos alocados e Diminuição 

do Lucro – Custo Extra no 
projeto 

Mitigado 

PS3 Conflito entre Projetos 
Falha no planejamento de capacidade 

de produção/testes 
Atrasos de Cronograma / Multa Mitigado 

PS3 
Movimentação 

Logística 

Danificação de peças ao transportar, 
falta de know-how da transportadora 
para tal transporte e embalagem e/ou 
falha na negociação contratual para 

transportes dessa espécie 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais, aumento de horas de 
recursos alocados e Diminuição 

do Lucro – Custo Extra no 
projeto 

Impactado 

PS3 
Armazenamento 

Impróprio 

Falha na definição de 
armazenamento apropriado para 

parte dos componentes do Projeto 

Custos com Retrabalho desses 
itens – Diminuição do Lucro 

Impactado 

PS3 
Perda de Peças por 

Inventário 
Material em má qualidade 
armazenada em estoque 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

PS3 Câmbio 

Falha na contratação inicial de uma 
taxa de câmbio segura e atrativa, 

considerando atuais 
circunstâncias/oscilações de mercado 

Diminuição do Lucro – Custo 
Extra no projeto 

Impactado 

PS3 Escopo de Qualidade 
Escopo de qualidade exigido no 

projeto não atendido 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais, aumento de horas de 
recursos alocados e Diminuição 

do Lucro – Custo Extra no 
projeto 

Impactado 

PS3 Reajustes de Preços 
Falha na contratação “Buy” de 

fornecedores – alta de preços não 
prevista em contrato 

Diminuição do Lucro – Custo 
Extra no projeto 

Impactado 

PS3 Perda de Recursos 
Perda de Recursos capacitados para o 

projeto (turn-over voluntário) 
Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 

PS3 
Atraso na entrega do 

Projeto – Cronograma 
Mudança de Planta Atrasos de Cronograma / Multa Impactado 

PS3 
Atraso na entrega do 

Projeto – Cronograma 
Mudança de fornecedor – falha na 

estratégia Buy 

Possível aumento de custos 
com a contratação do novo 

fornecedor e possíveis Atrasos 
de Cronograma / Multa 

Impactado 

PS3 
Qualificação de 
Fornecedores 

Falha na seleção e qualificação de 
fornecedores 

Aumento de horas de recursos 
alocados e possíveis Atrasos de 

Cronograma / Multa 
Impactado 

PS3 
Compra de Materiais 

Duplicados 
Falha no controle de fabricação de 

materiais/componentes  
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 
Impactado 

PS3 Estratégia Buy 
Fornecedores precisarão de recursos 

técnicos qualificados para 
acompanhar fabricação do itens no 

Aumento de custos com 
alocação de pessoas/equipes – 

Custo Extra no projeto e 
Impactado 
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exterior para garantir qualidade 
exigida no projeto 

possível Atraso de Cronograma 
/ Multa 

PS3 
Comunicação com 

Fornecedores 

Falha na comunicação (Kick of 
Meeting) com fornecedores, onde 
não é checado se os mesmos estão 
trabalhando na última revisão do 

documento técnico 

Retrabalho com Aquisição de 
materiais e Diminuição do 

Lucro – Custo Extra no projeto 
Impactado 

PS3 Escopo do Projeto “Y” 
Alterações no projeto “Y” impedem 

entregas do projeto PS3 
Baixo Fluxo de Caixa e gargalo 

de produção 
Impactado 

PS3 
Cancelamento de 

Escopo por parte do 
Cliente 

Considerando atuais 
circunstâncias/oscilações de mercado 

– não previsto em contrato 
Prejuízo ao Projeto Impactado 

PS3 
Aumento de Escopo 
por parte do Cliente 

Cliente aumentará escopo sem 
reajuste de preços – não previsto em 

contrato 
Prejuízo ao Projeto Impactado 

POS 
Armazenamento 

Impróprio 

Falha na definição de 
armazenamento apropriado para 

parte dos componentes do Projeto 

Custos com Retrabalho desses 
itens – Diminuição do Lucro 

Impactado 

POS 
Perda de Peças por 

Inventário 
Material Scrapeado – falha no 

uso/manuseio do produto 
Retrabalho, perda de material e 

custo extra ao projeto 
Impactado 

POS Custo de Fabricação 
Falha no processo de controle de 

fabricação – composição do custo do 
produto 

Diminuição do Lucro – Custo 
Extra no projeto 

Impactado 

POS Alocação da Equipe 
Falha no cálculo correto de alocação 

de pessoas 
Diminuição do Lucro – Custo 

Extra no projeto 
Impactado 

POS Estratégia Buy 
Falha na verificação se os 

fornecedores atendem aos prazos 
necessários da empresa “X” 

Custos Extras do Projeto com 
pagamento para fornecedores 
priorizarem a fabricação dos 

itens 

Impactado 

 

*** 

Tabela 3 - Oportunidades dos Projetos 

Projeto Risco de Oportunidades Causa Efeito 

PS1 Instalação do Equipamento 
Falha na Operação de Instalação do 
Equipamento gerou vazamento de 

vedações – risco do cliente 

Retorno do Equipamento para 
retrabalho – ganho extra 

PS1 
Alteração Técnica por parte 

do Cliente 
Refazer estratégia Make or Buy e rever 

custos de fabricação 
Revisão Orçamento do Projeto 

PS2 
Aumento de Escopo por parte 

do Cliente 
Possibilidade de aumento do Escopo 

por parte do Cliente 
Revisão Orçamento do Projeto 

PS2 Câmbio 
Baixa exposição à taxa de câmbio se a 
maioria dos componentes for fabricada 

no Brasil 

Diminuição com despesas 
administrativas – Aumento de 

Margem no Projeto 
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PS3 Negociação Grande Escala 

Devido à dimensão do Projeto, a 
negociação de grandes quantidades com 

fornecedores pode reduzir custos e 
prazos ao projeto 

Redução do custo do projeto – 
Aumento da Margem de Lucro 

do Projeto 

PS3 Estratégia Logística 

Possibilidade de mudança do porto de 
entrega dos equipamentos, facilitando a 

logística e reduzindo custos com 
transporte 

Redução do custo do projeto – 
Aumento da Margem de Lucro 

do Projeto 

POS Novos Projetos em carteira 
Possibilidade de aumento de 

projetos/contratos após finalização da 
nova planta 

Novos Projetos – maior 
lucratividade 

 

Diante das ameaças, oportunidades e respostas aos riscos apresentadas em cada projeto, é 

notório que muito ainda precisa ser trabalhado no que diz respeito à maturidade em 

Gerenciamento de Projetos, principalmente no gerenciamento de seus riscos. Então, vale 

detalhar agora os principais erros notados no gerenciamento de riscos nos projetos acima 

citados, conforme as boas práticas em Gerenciamento de Projetos – Riscos. 

 

ii. A empresa “X”, seus Projetos e suas falhas: 

� Quando dizemos que Risco é um evento ou condição incerta que poderá 

acarretar impactos positivos ou negativos no projeto, queremos realmente dizer que 

são eventos que possuem certa probabilidade (alta ou baixa) de ocorrerem e que não 

foram identificados e nem tratados anteriormente (seja no planejamento ou já na fase 

de execução do projeto). Muitos dos riscos citados nos projetos acima foram 

identificados apenas quando o projeto já havia sido impactado pelos mesmos, não 

cabendo nenhuma ação de contenção e/ou contingência. Simplesmente o projeto foi 

impactado e todas as outras nove áreas deveriam ser revistas e replanejadas 

considerando esses “riscos” como fatos, além dos projetos terem que absorver os 

prejuízos financeiros dos impactos dos mesmos (multas, atrasos e retrabalhos). Ou 

seja, dos 72 riscos levantados, 56 impactaram os projetos e apenas 16 foram mitigados 

e não influenciaram nem positiva nem negativamente os projetos. Neste caso estamos 

falando que 78% dos riscos, quando identificados, já haviam impactado os projetos, e 

apenas 22% dos riscos foram efetivamente tratados como riscos e tiveram ações de 

contingência que reduziram a zero seus efeitos; 



Gráfico 1 - Riscos x Projetos

� As seis etapas do processo de gerenciamento de riscos são puxadas pela equipe 

de PMO, mas ainda existem muitas falhas (gaps) entre o que é feito hoje e o que 

efetivamente precisa ser realizado. No quesito “Plano de Gerência de Riscos” a 

periodicidade de an

essa ação por possuírem outras prioridades dentro dos projetos. Prioridades essas que 

muitas vezes nada mais são do que ações para tentar evitar que o impacto de um 

“risco” que já aconteceu 

apagando incêndios do que gerenciamento projetos;

� Outro fator que precisa de muita atenção são as ações que cada integrante da 

equipe fica responsável em tomar quando das reuniões de “Risk Reviews” (

de revisões de riscos), pois na maioria das vezes as datas estipuladas para resolver e/ou 

agir em determinada

realizadas, ou seja, não é dada a devida importância

implementadas; 

� Existem grandes falhas na forma de como os riscos são identificados em um 

projeto, geralmente estão presentes nas reuniões apenas o Gerente do Projeto,

de PMO e o Controller (analista) Financeiro do Projeto, os demai

projeto/equipe são raramente ouvidos

feita apenas para cumprir “tabela”, 

de sucesso. As técnicas de 

78%

Riscos x Projetos 

 

As seis etapas do processo de gerenciamento de riscos são puxadas pela equipe 

de PMO, mas ainda existem muitas falhas (gaps) entre o que é feito hoje e o que 

efetivamente precisa ser realizado. No quesito “Plano de Gerência de Riscos” a 

periodicidade de análise dos riscos não é seguida à risca, muitos gerentes postergam 

essa ação por possuírem outras prioridades dentro dos projetos. Prioridades essas que 

muitas vezes nada mais são do que ações para tentar evitar que o impacto de um 

que já aconteceu seja ainda maior, ou seja, esses gerentes trabalham mais 

apagando incêndios do que gerenciamento projetos; 

Outro fator que precisa de muita atenção são as ações que cada integrante da 

equipe fica responsável em tomar quando das reuniões de “Risk Reviews” (

de riscos), pois na maioria das vezes as datas estipuladas para resolver e/ou 

determinadas situações são postergadas e muitas das ações s

não é dada a devida importância nas ações levantad

Existem grandes falhas na forma de como os riscos são identificados em um 

projeto, geralmente estão presentes nas reuniões apenas o Gerente do Projeto,

de PMO e o Controller (analista) Financeiro do Projeto, os demai

projeto/equipe são raramente ouvidos, além dessa ação de identificação dos riscos ser 

para cumprir “tabela”, o que não é o caso no gerenciamento de um projeto 

s técnicas de identificação dos riscos de um projeto

22%

78%

Riscos x Projetos

Mitigados

Impactados
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As seis etapas do processo de gerenciamento de riscos são puxadas pela equipe 

de PMO, mas ainda existem muitas falhas (gaps) entre o que é feito hoje e o que 

efetivamente precisa ser realizado. No quesito “Plano de Gerência de Riscos” a 

álise dos riscos não é seguida à risca, muitos gerentes postergam 

essa ação por possuírem outras prioridades dentro dos projetos. Prioridades essas que 

muitas vezes nada mais são do que ações para tentar evitar que o impacto de um 

seja ainda maior, ou seja, esses gerentes trabalham mais 

Outro fator que precisa de muita atenção são as ações que cada integrante da 

equipe fica responsável em tomar quando das reuniões de “Risk Reviews” (reuniões 

de riscos), pois na maioria das vezes as datas estipuladas para resolver e/ou 

e muitas das ações solicitadas não são 

nas ações levantadas e/ou a serem 

Existem grandes falhas na forma de como os riscos são identificados em um 

projeto, geralmente estão presentes nas reuniões apenas o Gerente do Projeto, a equipe 

de PMO e o Controller (analista) Financeiro do Projeto, os demais integrantes do 

lém dessa ação de identificação dos riscos ser 

o que não é o caso no gerenciamento de um projeto 

identificação dos riscos de um projeto, como brainstorming, 

Mitigados

Impactados
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analogias internas e externas e análise SWOT, praticamente não são feitas na empresa 

“X”, ou seja, os riscos contemplados nos projetos hoje não têm o objetivo de prever 

impactos negativos e/ou positivos e não estão alinhados aos objetivos estratégicos da 

empresa, o que muitas vezes pode impactar de forma grotesca em projetos desse porte; 

� A análise quantitativa usualmente é feita nos projetos, mas não é relevante 

quando da resposta ao risco, isto é, os gerentes de projeto não buscam responder aos 

riscos considerando a frequência desses riscos nos projetos (do risco que mais se 

repete ao que menos se repete), e sim considerando uma ordem financeira desses 

riscos (qual o mais prejudicial financeiramente), ou seja, qual dos riscos citados me 

trará maior prejuízo ao projeto? – esse então será o risco que será “atacado” por 

primeiro. Em resumo, a análise quantitativa é considerada, mas não serve de forma a 

priorizar as ações de resposta aos riscos levantados, considerando a quantidade de 

vezes que esse mesmo risco ocorreu num certo período de tempo em determinados 

projetos; 

� A técnica de Valor (Monetário) Esperado (VME) não é considerada nos riscos 

identificados nos projetos, isto é, os valores Base e Esperado não são recalculados 

quando há impactos ou mitigações de riscos nos projetos. Mais uma vez o Controller 

apenas alerta para os riscos de maior impacto financeiro no projeto e suas “bases” não 

são recalculadas, trazendo uma visão irreal do status financeiro atual dos projetos; 

� Outro fator importante é o foco dos projetos, grande parte dos projetos de 

Petróleo e Gás tem como objetivo os lucros/resultados, o que acaba caindo por terra, 

pois muitos dos riscos impactados afetam exatamente o objetivo principal do projeto e 

acabam reduzindo essas margens, muitas vezes levando-as a zero; 

� As técnicas de resposta aos riscos são muito engessadas, pois geralmente estão 

entre “impactados” e “mitigados”. Não existe um plano “b” ou “c” para responder a 

nenhum risco, não existem opções e/ou decisões a serem tomadas caso o plano “a” não 

dê certo, não existem sugestões de ação como “Árvore de Decisão”, por exemplo, 

Simulação de Monte Carlo, etc. Os riscos são assumidos sem quaisquer contestação e 

sem qualquer ressalva. Não há registro de lições aprendidas de riscos, pois os riscos de 

um projeto reincidem em outros com frequência. Não é estudada a possibilidade de 

transferir (criar um contrato com terceiros, por exemplo) ou tentar reduzir o impacto 

de um risco. A impressão é de que temos somente duas opções para o gerenciamento 

de riscos: aceitar e quando muito, mitigar; 
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� A estratégia organizacional da empresa não é considerada quando das respostas 

aos riscos, vale a decisão do Gerente, geralmente a resposta é intuída pelo maior 

impacto financeiro no projeto, como já citado anteriormente. A ação/resposta que será 

considerada, e se considerada (se é que já não impactou o projeto), para tentar 

diminuir ou conter um risco em eminência é o baixo custo na resposta/contenção e/ou 

o impacto alto que esse mesmo pode ocasionar no projeto, e não o plano estratégico da 

empresa e/ou ações relevantes ao projeto; 

� Considerando que os valores “base” e “esperado” dos projetos não são 

considerados, a fase de controle de riscos é totalmente negligenciada, pois não há um 

controle de riscos respondidos/mitigados/aceitos (aspecto financeiro) no projeto, e 

dessa forma não há como avaliar se o projeto ainda tem “caixa” para resposta ou 

mitigação de novos riscos. Uma vez que a fase do Plano de Gerência de Riscos não é 

feita de forma correta, comprometerá significativamente a fase de controle de riscos, 

que, com esse cenário, está totalmente fadada ao fracasso; 

� Nas fases de proposta (Tender) os riscos do projeto orçado não são 

considerados, não existe nenhuma técnica de identificação de riscos e/ou levantamento 

de situações que possam afetar o projeto positiva ou negativamente. O projeto é 

apenas orçado levando em consideração apenas o fator financeiro (resultado), e cabe à 

margem extra (“gorduras”) do projeto se encarregar de responder aos riscos que 

poderão impactá-lo de alguma forma. E, se houver alguma oportunidade, que aconteça 

com força do acaso, é lucro. 

� Os riscos em aquisições (estratégia buy) também não são considerados, existe 

uma crença cega de que os fornecedores atenderão aos prazos, requisitos e normas, e 

quando essa confiança é traída o projeto arca com o prejuízo. Nessa estratégia buy, 

muitos riscos poderiam ser transferidos aos fornecedores, isentando a empresa “X” de 

ter tantos impactos negativos nos projetos, como atrasos e retrabalhos. Outra situação 

na estratégia buy são as reuniões de Kick Off que não são levadas tão a sério, pois na 

maioria das vezes a descrição técnica do projeto ainda está sendo ajustada pela equipe 

técnica (escopo e qualidade do produto, processos e procedimentos que serão 

entregues pelo fornecedor), isto é, muito do que é levado para as reuniões com os 

fornecedores ainda não reflete 100% da realidade do projeto (escopo final não definido 

oficialmente), onde muitas alterações ainda serão solicitadas, que acabam deixando o 

fornecedor numa “saia justa”, visto que já se comprometeu com um escopo inicial 
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definido anteriormente. Essa falha se resume em problemas de comunicação em 

relação ao escopo de fornecimento final, prazos e processos de fabricação; 

� Outro risco que não é “amarrado” /mitigado é o fato da mudança de escopo por 

parte do cliente. As negociações são levadas abertamente sem nenhuma restrição/regra 

para alterações solicitadas pelo Cliente. O Cliente simplesmente solicita alterações de 

escopo e prazos e os projetos absorvem os impactos dessas solicitações. As formas de 

negociação entre a empresa “X” e seus Clientes é muito “solta”, e consequências de 

alterações nunca são repassadas/transferidas e/ou negadas, tudo é simplesmente 

aceitado e absorvido pelo projeto; 

� As oportunidades levantadas nos projetos, além de serem em quantidade 

mínima, são totalmente desconsideradas, e não existem ações para provocar as 

oportunidades, tudo é uma questão de sorte – se acontecer é lucro, se não acontecer 

tudo bem também; 

� Infelizmente existe um conflito de recursos e de estrutura na empresa “X”, pois 

a capacidade da planta atual não condiz com a necessidade de faturamento mensal. 

onde muitos recursos (máquinas, operadores, equipe técnica e inspetores residentes) 

não conseguem absorver a quantidade de projetos/trabalho que é demandando pela 

empresa hoje. Assim, além de apagar incêndios nos projetos, os gerentes ainda 

precisam “brigar” por priorização na fábrica (montagem e teste) para que seu projeto 

seja atendido/executado no prazo; 

� A questão da falha no detalhamento técnico do escopo de fornecimento ao 

cliente é frequente, pois em vários dos projetos acima existe uma diferença técnica do 

escopo do projeto orçado em relação ao que o cliente espera receber. Neste caso 

estamos falando de detalhes técnicos mínimos que não foram definidos no ato da 

cotação, onde acabou se vendendo algo mais simples e o cliente espera receber algo 

mais robusto. Para elucidar, suponhamos que a empresa “X” vendeu uma Saveiro, 

enquanto o cliente esperava uma Amarok; 

� A mesma situação do escopo técnico descrita na falha acima acontece com o 

escopo de fornecimento em relação à qualidade do produto. Não se executam testes de 

validação do escopo proposto (funcionalidade), apenas no momento da execução do 

projeto é que se nota que a qualidade esperada/necessária para entregar o vendido é 

muito superior ao que foi orçado. Nesse caso, o projeto acaba gastando mais tempo e 

dinheiro para qualificar e obter a qualidade mínima esperada no escopo vendido. Essa 
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falha está vinculada à falta de detalhamento da qualidade do produto por parte da 

empresa “X” ao fornecedor, gerando retrabalhos e custos extras; 

� Além dos problemas e falhas expostas acima, os processos e procedimentos 

internos são muito burocráticos, o que impossibilita agilidade na execução dos 

projetos, e nem todos os envolvidos na execução dos projetos (administrativo, teste, 

montagem, etc.) estão alinhados com esses procedimentos, o que dificulta ainda mais a 

execução e entrega de projetos no prazo estimado, na qualidade exigida e com padrões 

de excelência. Em suma, essa falha diz respeito a treinamentos/capacitação e 

excelência em execução; 

� E ainda, para finalizar, a empresa “X” observa o mercado financeiro muito 

superficialmente, pois muitas vezes não “amarra” contratos e preços com 

fornecedores, clientes e com bancos (câmbio). A empresa fica muito exposta à 

mudança do cenário econômico (nacional e mundial), o que acaba impactando na sua 

margem de lucro, inevitavelmente, em outras palavras, no objetivo principal dos seus 

projetos – Resultados. 

 

Enfim, essas foram as principais falhas encontradas quando da análise dos projetos atualmente 

em carteira na empresa “X” - Pré e Pós Sal, no que diz respeito ao seu planejamento 

estratégico, a forma como a empresa está hoje estruturada (processos, procedimentos e 

estrutura física), objetivos de cada projeto e nas fases de execução propriamente dita. A seguir 

serão abordadas sugestões de melhoria que podem mudar drasticamente a forma de gerenciar 

Projetos no ramo de Óleo e Gás – Pré e Pós Sal, que é o objetivo dessa dissertação. E, se 

aplicados corretamente e à risca podem melhorar significativamente os resultados esperados 

pela empresa “X” em seus projetos atuais e futuros, e ainda fazer com que essas melhorias 

afetem positivamente o seu planejamento estratégico, melhorando ainda mais sua posição no 

segmento em relação a clientes, fornecedores e concorrentes. 

 

iii. A empresa “X”, seus Projetos e suas oportunidades de Melhoria: 

Antes de falarmos em melhorias nos projetos da empresa “X” especificamente, 

gostaria de propor um melhor alinhamento do plano estratégico da empresa junto a 
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seus projetos e colaboradores, pois parecem estar indo em desencontro aos resultados 

esperados como um todo. Isto é, quando existe um plano estratégico enraizado e 

conhecido por todos na companhia, é fácil notar que existe um objetivo a ser 

perseguido, e isso é visível em todos os colaboradores, em todos os setores da empresa, 

e não seria diferente em seus projetos. 

Hoje muito pouco se sabe sobre o que a empresa espera de seus resultados numa visão 

de cinco, dez e vinte anos seguintes. A empresa “X” desenha seus planos e metas, 

vislumbra um futuro promissor e próspero, mas não cascateia isso com seus 

colaboradores. Isto é, seus funcionários desconhecem o “todo”, desconhecem aonde a 

empresa quer chegar e quais serão seus desafios e ações para chegar lá. Aos 

funcionários chega apenas a necessidade do agora e do hoje, o amanhã “a Deus 

pertence...” 

Nas boas práticas em gerenciamento de projetos dos mais variados segmentos, a 

empresa precisa deixar clara a sua meta, onde está e aonde quer chegar e o que 

precisará fazer para alcança-la. Baseado nessas informações o colaborador sabe o 

porquê de estar fazendo o que faz e o motivo de estar fazendo da forma que o faz. O 

funcionário precisa estar alinhado aos objetivos e metas da companhia, afinal, ela não 

conseguirá absolutamente nada sem o comprometimento da equipe. 

Aproveitando a situação da origem de uma nova planta com uma capacidade bem 

superior à atual, seria interessante mudar para a casa nova com processos, 

procedimentos e objetivos plenamente alinhados e entendidos por todos que lá atuarão, 

caso contrário, a planta poderá ser imensa, mas se não tiver excelência em execução, 

os problemas serão os mesmos. Aliás, talvez até maiores, pois a nova planta promete 

proporções de serviço muito maiores do que a atual, é o caso de agir e alinhar projetos, 

programas e portfólios para evitar um verdadeiro caos futuro. 

 

Agora, falando efetivamente em projetos, é imprescindível que as análises de riscos 

aconteçam quando da cotação (fase Tender) de um projeto. O processo de 

gerenciamento de riscos precisa ser elaborado, criticado e atualizado, se necessário for. 

Os seis passos do Gerenciamento de Riscos que precisam ser feitos um a um e sem 

negligência, conforme já detalhado anteriormente, são: Plano de Gerência de Riscos, 
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Identificação dos Riscos, Análise Quantitativa e Qualitativa dos Riscos, Responder e 

Controlar os Riscos. Esse conceito de gerenciamento de riscos precisa ser muito 

trabalhado, essa noção de riscos, impactos/efeitos ainda não é algo latente nos gerentes 

de projeto da empresa “X”, tanto é que ações para tentar diminuir um pouco o impacto 

dos riscos/problemas corriqueiros são tomadas somente após o risco já ter impactado o 

projeto. Essa cultura de tentar controlar somente quando o risco já impactou o projeto, 

sem nenhuma análise prévia, é o que prejudica a empresa como um todo. O risco 

precisa ser tratado como risco, probabilidade de ocorrer e não como consequência de 

algo que não foi visto anteriormente. Isso não é risco. 

Propõe-se que as análises quantitativas e qualitativas sejam feitas/desenvolvidas juntas, 

pois nos riscos listados anteriormente nota-se que os mesmos problemas (chamados de 

riscos pela empresa “X”) ocorrem em vários projetos da mesma natureza. Ou seja, o 

problema em um projeto não serviu de lição para outro, pois os mesmos erros 

grotescos aconteceram em vários projetos e em épocas diferentes. Outro detalhe 

importante: risco não é problema que já ocorreu, risco não é impacto, risco não é uma 

ação para tentar evitar que um problema aconteça. Risco é uma ameaça ou 

oportunidade que pode afetar positiva ou negativamente um projeto, um estudo, um 

segmento ou qualquer coisa que tenha um objetivo específico. Não podemos chamar 

de riscos problemas tais como levantados acima: erro na estratégia Make/Buy, erro no 

orçamento do escopo de fornecimento, erro na definição de fornecedores e prazos, etc. 

Esses exemplos citados e muitos outros mais que estão listados nos projetos analisados 

não são riscos! São impactos de ações que não foram previstas anteriormente e que 

agora precisam ser contidas para evitar novos problemas. A definição de risco também 

precisa ser melhor analisada e entendida pela empresa “X”, seus funcionários e seus 

gerentes de projetos. De forma clara e prática, podemos fazer a seguinte pergunta a 

todos os riscos detalhados nos projetos estudados: o problema/situação relatada é uma 

probabilidade de acontecer ou já aconteceu? Se já aconteceu no projeto, não é risco! É 

o efeito/impacto de algo que não foi previsto! Dessa forma ficará fácil visualizar a 

falha no conceito entre risco e efeito do risco. 

 

Se as análises qualitativas e quantitativas tivessem sido desenvolvidas em conjunto, 

90% dos erros/“riscos” citados acima teriam sido respondidos em tempo hábil e 
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evitariam prejuízos nos projetos. As análises qualitativas e quantitativas servem de 

norte para o gerente do projeto e toda sua equipe enumerarem os riscos/falhas que mais 

ocorreram em projetos anteriores, qual a probabilidade de ocorreram e ainda quais os 

seus impactos nos projetos. As respostas precisam ser concisas com o planejamento 

estratégico da companhia. É inadmissível que os riscos que serão contidos serão 

oriundos de uma análise financeira entre eles (de maior ou menor valor) para se decidir 

qual ação tomar. Os riscos precisam ser identificados através de um brainstorming com 

toda a equipe e através do histórico de lições aprendidas, realizar as técnicas 

quantitativas e qualitativas, categorizar, priorizar e somente depois é que se decide se 

os riscos serão respondidos ou não e definidas as formas como os mesmos serão 

respondidos/contingenciados. O caixa do projeto é muito importante no caso de 

resposta aos riscos para saber se ainda existem valores disponíveis para ações de 

contenção e contingência, e não na definição hierárquica dos impactos financeiros de 

maior valor/prejuízo ao projeto. Essa analogia está totalmente inversa na cultura da 

empresa “X”. 

Para exemplificar a aplicação correta das análises qualitativa e quantitativa de riscos, 

vamos considerar o risco abaixo identificado e um dos projetos da empresa “X”: 

 

PS1 
Vazamento de 
Equipamento 

Profundidade superior à já trabalhada 
até o momento – falta de 

conhecimento técnico 

Retrabalho, perda de material e 
custo extra ao projeto 

Impactado 

 

Considerando que o projeto ainda está em fase de Tender e numa sessão de 

Brainstorming surgiu a hipótese de vazamento de um equipamento a ser fabricado pela 

empresa “X”, considerando que a profundidade da instalação desse equipamento é 

muito profunda (Pré Sal), a mais profunda região explorada para extração de Petróleo 

até então. 

Pois bem, vamos considerar que isso é uma probabilidade de ocorrer, não é algo certo 

(senão já não seria mais um risco). Utilizando a análise quantitativa vamos levantar 

numericamente as probabilidades de esse vazamento ocorrer efetivamente, conforme 

tabela 1 abaixo: 
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Tabela 4- Medição Quantitativa de Riscos 

Fonte: Site Techoje 

  http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/686 

 

Caso esse risco seja completamente novo, oriundo de um projeto inovador, de um 

campo novo de exploração, não teremos histórico desse evento (lições aprendidas), 

pois é um campo nunca antes explorado, logo esse evento é inédito e precisa de uma 

equipe técnica especializada para levantar todas as variáveis desse novo “campo” de 

atuação. Então, vamos considerar a análise quantitativa para estimar através de 

técnicas de coleta e apresentação de dados, entrevistas, distribuição de probabilidades, 

análise de sensibilidade, modelagem e simulação, e ainda contando com opinião 

especializada, qual a probabilidade e o impacto desse risco realmente ocorrer: alto, 

médio ou baixo. Vamos considerar que a resposta para essa pergunta seja: 

probabilidade média e impacto alto, pois contaminaria o oceano com quilômetros e 

quilômetros de óleo espalhado. 

 

Para continuar nossa análise vamos agora passar o “risco do vazamento” pelo crivo da 

análise qualitativa aplicando a técnica da Árvore de Decisão para responder a essa 

questão: 
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Vamos calcular os valores esperados desse risco nas quatro opções de decisão acima, 

considerando a fórmula abaixo, para então decidirmos qual será a melhor decisão a ser 

tomada para responder a esse risco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula Padrão 

R$ 100mil 

Manter o escopo 

técnico da 

Válvula 

Mudar o escopo 

técnico da 

Válvula 

Manter a válvula tal como foi 

definida - Resultado Satisfatório 

em 25% - R$ 0,00 

 

Manter a mesma válvula e reforçar 

os testes de validação - Resultado 

Satisfatório em 75% - R$ 40mil 

Alterar qualidade do material da 

válvula (+ rígido) – Resultado 

Satisfatório em 30% - R$ 30mil 

Alterar a qualidade do material da 

válvula e reforçar os testes de 

vedação - Resultado Satisfatório em 

70% - R$ 85mil 

VME caso nenhuma alteração aconteça, mantendo a válvula padrão: 

Custo da válvula padrão (R$ 100 mil) + (Probabilidade de resultado satisfatório 

(25%) x o custo dessa opção (R$ 0,00)) = R$ 100 mil. 

VME mantendo a válvula padrão e reforçando os testes de validação: 

Custo da válvula padrão (R$ 100 mil) + (Probabilidade de resultado satisfatório 

(75%) x o custo dessa opção (R$ 40 mil)) = R$ 130 mil. 
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Considerando os cenários expostos acima nas quatro opções de decisão, a que deixaria 

o projeto numa situação mais confortável seria a segunda opção: “Manter a mesma 

válvula e reforçar os testes de validação”, pois a probabilidade de não haver 

vazamento é de 75% e o custo é de apenas R$ 130 mil. Ou seja, manter-se-ia a mesma 

válvula (qualidade do material), mas reforçar-se-iam os testes para validar sua vedação 

em profundezas onde a pressão do mar é muito mais elevada, uma vez que a 

probabilidade do risco é média e o impacto é alto. 

A quarta opção de “Alterar a qualidade do material da válvula e reforçar os testes de 

vedação” não seria descartada, mas o custo dessa decisão seria de R$ 159,5 mil e sua 

probabilidade de resultado satisfatório seria de 70%, ou seja, 5% abaixo da segunda 

opção e com um custo muito mais alto. Sem contar a variável tempo, caso a válvula 

tivesse alteração técnica de seu escopo talvez o mesmo fornecedor não pudesse atender 

a empresa “X” por questões estruturais, técnicas e até mesmo de qualidade, e o tempo 

de fabricação talvez fosse maior do que o tempo de fabricação da válvula padrão. 

Assim, o fato de reforçar os testes de validação seria uma atividade desenvolvida “em 

casa”, sem envolver terceiros, apenas revisando técnicas e procedimentos que a própria 

equipe técnica da empresa “X” poderia desenvolver e validar. 

 

Somente após a aplicação dessas técnicas de análise (qualitativa unida à quantitativa) é 

que cada risco levantado no projeto teria uma ação/resposta. Conforme visto nos riscos 

citados e estudados acima, essas análises não são feitas. Os riscos não são identificados 

VME alterando a qualidade do material da válvula (+ rígido): 

Custo da válvula padrão (R$ 100 mil) + (Probabilidade de resultado satisfatório 

(30%) x o custo dessa opção (R$ 30 mil)) = R$ 109 mil. 

VME alterando a qualidade do material da válvula (+ rígido) e reforçando os 

testes de validação: 

Custo da válvula padrão (R$ 100 mil) + (Probabilidade de resultado satisfatório 

(70%) x o custo dessa opção (R$ 85 mil)) = R$ 159,5 mil. 
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prematuramente, nem categorizados e muito menos analisados sob esse prisma. As 

técnicas de Valor Esperado (VME), Árvore de Decisão e Simulação de Monte Carlo 

passam longe das estratégias de decisão e resposta aos riscos na empresa “X”. Como 

dito anteriormente, a empresa não aplica essas estratégias nas decisões de resposta aos 

riscos, ato esse que negligencia totalmente a visão de uma resposta certeira e decisiva. 

Os cálculos de Valor Base do projeto também não são vistos e nem calculados. Se os 

riscos tivessem sidos levantados na fase inicial (Tender) e pelo menos uma das 

técnicas tivesse sido aplicada em sua totalidade, o projeto não teria sido impactado 

como foi na descrição dos riscos elencados. O conceito de gerenciamento de riscos na 

empresa “X” ainda não está maduro, precisa ser muito bem elaborado e trabalhado 

pela equipe de PMO. As fases de levantamento de riscos precisam mudar no tempo, 

serem feitas antes mesmo de um projeto nascer e não registrar no “Risk Review” os 

problemas que já impactaram o projeto, e nem envolver análise financeira para 

determinar qual dos problemas impactados no projeto é que será tratado por primeiro. 

A ordem de análise e resposta aos riscos está invertida, primeiro se analisa o custo do 

impacto incorrido no projeto e depois se o problema será contido ou não, ao invés de 

considerar as melhores práticas em gerenciamento de projetos, onde primeiro se 

analisam os riscos e depois o custo com as respostas, para daí então definir qual será a 

estratégia de resposta. Respostas essas sempre vinculadas ao plano estratégico da 

empresa. 

Lembrando ainda que os riscos de um projeto são oriundos do planejamento 

estratégico da empresa, premissas e restrições do projeto, stakeholders envolvidos no 

âmbito geral do segmento (governo, países, órgãos ambientais, concorrentes, 

comunidade, fornecedores, enfim, todos os envolvidos no segmento e local físico onde 

a empresa atua), EAP do projeto e lições aprendidas. Essas são bases sólidas para que 

um bom gerenciamento de riscos seja elaborado, analisado, criticado e controlado. Se 

não for dessa forma, os projetos e até o próprio plano estratégico de uma empresa 

podem estar fadados ao fracasso. Outra questão importante para se ter em mente em 

todas as fases de um projeto e para organizações que trabalham projetizadas é que se as 

melhores práticas não tivessem sua finalidade, não teriam objetivo nenhum em existir. 

Como existem e seu efeito é comprovado, precisam ser aplicadas e seguidas para que 
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se alcance o objetivo esperado de cada ação/projeto/plano com qualidade, prazo e 

custo esperados, que nada mais são do que a fórmula do SUCESSO. 

 

Além dos problemas e falhas já expostos relacionadas aos riscos dos projetos da 

empresa “X”, deixo também uma sugestão de melhor performance que envolvem as  

outras nove áreas de seus projetos: 

� No que diz respeito ao Gerenciamento de Aquisições, recomenda-se que os 

contratos com fornecedores sejam mais bem “amarrados”, evitando reajustes de 

preços a qualquer momento, em virtude de oscilações da economia nacional e 

mundial. O escopo técnico de fornecimento do fornecedor precisa ser 

claramente detalhado por ele, para que se possa validar o seu entendimento e 

garantir que o escopo que será entregue é o que se esperava desde então. 

Processos, procedimentos, qualidade, prazos e questões de segurança precisam 

ser validados antes mesmo de o fornecedor ser contratado. De nada adianta 

exigir algo que não foi antes acordado e comunicado, comunicação é tudo! 

� No gerenciamento de Stakeholders é necessário um alinhamento melhor sobre 

a intervenção de cada stakeholder envolvido no âmbito geral da empresa “X”, 

seja no transporte (fornecedores), seja em stakeholders terciários (licenças 

ambientais, governos, economia, etc.), seja em clientes ou ainda na equipe 

interna, que é parte integrante da empresa (operacional). As respostas aos riscos 

também dependem desse tipo de postura: uma melhor avaliação e entendimento 

da influência que cada stakeholder que está envolvido nos projetos possui, pois 

os riscos poderão ser transferidos e/ou compartilhados. Respostas essas que não 

são comuns no dia a dia da empresa “X” e nem em seus projetos. Essa 

contenção também se aplica aos clientes, que muitas vezes pedem alterações de 

escopo e/ou qualidade, prazos e tempos de resposta (por parte deles) já na fase 

de execução do projeto, fato que não estava previsto na negociação com esse 

stakeholder, identificado como cliente. Cláusulas contratuais precisam ser 

melhor detalhadas para evitar esse tipo de situação, desonerando a empresa “X” 

em cumprir algo que de início não era o acordado. São esses pequenos detalhes 

que fazem grande diferença e trazem também diferentes impactos na gestão de 

riscos de um projeto. 
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� As sugestões para o Gerenciamento de Pessoas nos projetos da empresa “X” 

estão relacionadas a um melhor entendimento da qualidade dos profissionais 

que hoje atuam na empresa (habilidades, competências e perfis). Muitos dos 

recursos hoje existentes nos projetos da empresa “X” não condizem com as 

necessidades dos projetos, seja por falta de capacitação ou simplesmente pela 

alocação errônea dessas pessoas em projetos específicos. Sem contar que 

muitos setores estão hoje inchados de mão de obra, e que se fossem analisados 

um a um, teríamos um índice menor e melhor de mão de obra qualificada e 

custos com alocação de recursos muito mais baixos, aumentando ainda mais a 

margem da empresa “X” em seus projetos. Além dessa redução de custos, os 

projetos teriam mais qualidade na fase de Tender (por ter pessoal capacitado e 

técnico alocado na função), e dificilmente haveria problemas de erro de escopo 

na fase de cotação x execução. Problema esse rotineiro nos projetos analisados 

e estudados. 

 

De forma geral, esses são os principais problemas e falhas encontrados na empresa “X” no 

Gerenciamento de Projetos de Óleo e Gás – Pré e Pós-Sal. As soluções propostas não são 

fáceis de ser implementadas, mas também não são intangíveis. Basta que a equipe de PMO 

tenha foco, dedicação, persistência e que essas melhores práticas estejam incutidas nas mentes 

da alta direção e que estejam vinculadas ao plano estratégico da empresa como um todo. A 

ideia é que essas estratégias sejam revistas e sejam “Top Down” (de cima para baixo), onde 

todos estejam alinhados e comprometidos com essas propostas, desde o pessoal que prepara 

as refeições até o CEO internacional da organização. 

Essas diretrizes e melhorias sejam suficientes para tornar a empresa “X” líder mundial em 

Projetos de Pré e Pós-Sal, que é a “menina dos olhos” da economia, e referência em 

Gerenciamento de Projetos em seu segmento. Lembrando ainda que o gerenciamento de 

riscos envolve “tentar” prever situações futuras e incertas e trabalhar para evitar que essas 

incertezas virem fatos. Se uma organização tem essa prática, estará preparada para todas as 

situações e inconsistências que o mercado trouxer/apresentar... Em suma, posso dizer que 

gerenciar riscos é como prever o futuro de uma organização... Ou você entende do que faz, ou 

farão o que quiser de você. Não há espaço para tentativas e suposições, há espaço apenas para 

quem quer dominar o mercado e ser referência no seu segmento, o resto é ilusão! 
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6. CONCLUSÕES 

Hoje nos deparamos com a área de projetos nos mais diversos ramos da indústria e no 

mercado em geral. O tema Gerenciamento de Projetos vem sendo discutido constantemente 

pelas empresas de diversos segmentos, bem como suas práticas no sentido de adaptarem-se às 

exigências do mercado e também para conquistarem uma maior fatia dele. No segmento de 

Petróleo e Gás, mais especificamente Pré e Pós-Sal, todos os dias surgem os mais diversos 

projetos com tecnologias inovadoras e de ponta para atender as demandas do mercado, desde 

projetos de busca geográfica de poços, como fabricação de equipamentos submarinos para a 

extração de Petróleo propriamente dita.  

Sabemos que toda teoria tem o objetivo de apresentar as melhores formas de se realizar cada 

atividade, e no Gerenciamento de Projetos não é diferente. Após termos visto todo o 

detalhamento da metodologia e das boas práticas em Gerenciamento de Projetos e PMO é 

possível verificar que cada área do conhecimento demanda de ferramentas, informações e 

uma estrutura de pessoas para poder atender às sugestões trazidas pela metodologia. Sabemos 

que cada passo no Gerenciamento de Projetos é muito peculiar ao ramo em que o projeto está 

inserido. Mas cabe a cada empresa adaptar-se à metodologia, considerando o seu cenário, mas 

não se desvirtuando em hipótese alguma dos critérios descritos como sendo vitais para o ciclo 

de vida dos projetos. 

Sabemos que a aplicação das boas práticas que sugerimos não é suficiente para que se tenha 

sucesso em todos os projetos e/ou ações dentro de nossas organizações se os valores da 

empresa, missão e objetivos não estão ligados aos objetivos de seus projetos. O planejamento 

estratégico da empresa precisa estar lincado às atividades diárias da empresa, pois de nada 

adianta entregarmos um barco de pesca se o nosso objetivo é perfurar poços de Petróleo. Esse 

nível de maturidade ainda não foi atingido pelas empresas, e hoje, em pleno no século XX, 

esse é um dos desafios da maioria delas, pois não basta acompanhar a velocidade da 

tecnologia, mas sim estar preparado para enfrentar o mercado que está cada vez mais exigente 

e competitivo. A ideia é inovar e adaptar-se pra ontem! Mesmo contando com uma equipe 

especializada de PMO, essa cultura precisa ser disseminada e dar aos profissionais de PMO a 

carta branca para que eles possam adaptar, da melhor forma possível, as boas práticas à 

realidade de cada empresa. O PMO precisa apenas do seu voto de confiança, comece a mudar 

essa cultura na sua companhia e seja um exemplo de sucesso hoje, amanhã e sempre! 
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8. APÊNDICES 

a. Questionário de Avaliação de Maturidade em Gerenciamento de Projetos aplicado à empresa 
“X”: 

Práticas de Gerenciamento 

de Projetos 

Avaliação 

1. Os projetos têm seus respectivos 
planos de gerenciamento  

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

2. São aplicadas as boas práticas de 
gerenciamento da tríplice restrição 
de projetos (escopo, tempo, custos), 
bem como de qualidade, com base 
no PMI 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

3. Os projetos têm gerentes e equipes 
com pelo menos 70 horas/ano de 
treinamento nas práticas de GP  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

4. Os projetos seguem uma 
metodologia formal / unificada de 
gerenciamento de projetos  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

5. O gerente de projetos participa 
desde a fase de “originação” do 
projeto (ex.: desde a avaliação da 
oportunidade)  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

6. Um plano é desenvolvido para cada 
projeto pelo gerente e pelo time  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

7. Os projetos são monitorados / 
controlados através de revisões 
periódicas de seu plano 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

8. Os projetos têm um patrocinador 
ciente de suas responsabilidades 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

9. Os projetos têm suporte de um 
grupo experiente nas práticas de GP 
(um PMO formalmente 
estabelecido ou não) 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

10. Os projetos são monitorados por um 
sistema integrado de controle  

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

11. Os projetos são suportados por uma 
estrutura de governança 
(formalmente estabelecida ou não) 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 



96 

 

12. Os projetos têm uma WBS (1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

13. A WBS é usada como base para a 
geração das estimativas do projeto 
(tempo, custos, riscos, etc.) 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

14. Os projetos são formalmente 
aprovados através de um Project 

Charter ou documento equivalente 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

15. Os projetos têm uma declaração de 
escopo, ou documento equivalente, 
aprovado pelo cliente 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

16. Os projetos têm um controle de 
mudanças formalmente adotado 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

17. Os cronogramas são gerados a 
partir da WBS 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

18. Os projetos são suportados por 
software de planejamento e controle 
de atividades e alocação de recursos 
(ex.: MS Project.) 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

19. A linha de base original de tempo 
só é alterada em caso de mudanças 
severas aprovadas pelo cliente 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

20. As estimativas de custos são 
planejadas pelo gerente do projeto e 
sua equipe (e não por outro 
departamento ou mesmo PMO) 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

21. Reservas gerenciais e de 
contingência são utilizadas nas 
estimativas de tempo e custos, e 
representadas, respectivamente, no 
cronograma e no orçamento 

 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

22. Os projetos têm controle de 
performance de tempo e de custos 
baseado nas técnicas de Earned 

Value  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

23. As alterações nas linhas de base do 
projeto são aprovadas por um 
comitê de controle do projeto 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

24. Os projetos têm um Plano de 
Qualidade específico 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

25. Os projetos são suportados por 
procedimentos de Garantia da 
Qualidade 
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(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

26. Os projetos são suportados por 
técnicas de Controle da Qualidade 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

27. Os projetos têm uma matriz de 
responsabilidades.  

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

28. Reuniões de revisão / 
acompanhamentos são feitas 
periodicamente com o cliente 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

29. As reuniões de projeto são 
documentadas em atas 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

30. Os projetos têm um organograma 
com pontos focais de atendimento / 
contato com o cliente. 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

31. Os projetos têm procedimentos de 
identificação de riscos (ameaças e 
oportunidades). 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

32. Os projetos têm procedimentos de 
qualificação e/ou quantificação de 
riscos (ameaças e oportunidades) 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

33. Os projetos têm seus riscos 
(ameaças e oportunidades) 
revisados periodicamente  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

34. Os projetos com fornecedores 
externos à organização responsável 
pelo projeto têm um Plano de 
Contratações  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

35. Os fornecedores externos à 
organização responsável pelo 
projeto são periodicamente 
avaliados 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

36. Os projetos têm gerentes e equipes 
com pelo menos 35 horas/ano de 
treinamento nas práticas de soft 

skills em GP (comunicação, 
negociação, gestão de conflitos, 
técnicas de apresentação, etc.)  

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

37. Os gerentes de projeto são 
periodicamente avaliados ao menos 
por seus superiores hierárquicos 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

38. Os gerentes de projeto demonstram 
ter experiência suficiente para 
exercer suas funções 
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(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

39. Os gerentes de projeto possuem a 
autoridade suficiente para exercer 
suas funções 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

40. Os projetos têm apoio de uma base 
de conhecimentos de práticas de 
gerenciamento de projetos 

 

(1)     (2)      (3)       (4)      (5) 

 


