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Resumo 

 

 Com as margens de lucro dos projetos cada vez menores e os cenários onde se 

desenvolvem cada vez mais instáveis, faz-se necessária a adoção das melhores práticas e 

ferramentas do gerenciamento de projetos, especificamente do gerenciamento dos riscos. Este 

trabalho visa analisar essas práticas e ferramentas, identificar se as empresas as estão 

utilizando nos projetos atuais e o quanto elas afetam o sucesso dos projetos. 

 

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

e Técnicas, Projetos de Sucesso, PMBOK 

    



 

 

Abstract 

 

With projects profit margins shrinking and scenarios where they are developed 

increasingly unstable it is necessary the adoption of best project management practices and 

tools, specifically risk management. This paper aims to analyze these practices and tools, 

identifying whether the companies are using them at current projects and how they affect the 

accomplishment of projects. 

 

 Keywords: Project Management, Risk Management, Tools and Techniques, 

Successful Projects, PMBOK 
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1. INTRODUÇÃO 

 O mundo globalizado, economias instáveis, áreas de conflitos armados, desastres 

naturais, legislações regulatórias mais rígidas, sociedade e clientes mais exigentes e 

conscientes ambiental e socialmente, todos esses fatores apresentam um cenário cada vez 

mais desafiador para o desenvolvimento de projetos na atualidade. Com a margem de lucro 

dos projetos encolhendo faz-se ainda mais necessário o adequado gerenciamento de projetos 

com as melhores práticas disponíveis, principalmente o gerenciamento dos riscos. 

Este trabalho visa a reunir as melhores práticas de gerenciamento de projetos em todas 

as áreas de conhecimento, aprofundando-se na área de gerenciamento dos riscos e de técnicas 

e ferramentas que se propõem a tanto. Além disso, objetiva identificar com Gerentes de 

Projeto em projetos reais dos últimos 12 meses se o gerenciamento dos riscos está sendo 

realizado na prática, quais ferramentas e técnicas utilizam e se, na opinião deles, há correlação 

entre essas ações e o sucesso dos projetos. Procura, ainda, propor melhorias e adoção de 

novas técnicas e ferramentas de acordo com os resultados e referencial teórico apresentados. 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA  

O tema deste estudo é: Gestão de Projetos: Uma análise sobre a adoção das melhores 

práticas e ferramentas do Gerenciamento de Riscos em Projetos. 

Desta forma, este trabalho aborda o seguinte problema de pesquisa: As empresas estão 

realizando o gerenciamento dos riscos adequado e adotando as melhores práticas e 

ferramentas em seus projetos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Este estudo tem o objetivo geral de analisar se as empresas estão realizando o 

gerenciamento dos riscos adequado e adotando as melhores práticas e ferramentas em seus 

projetos dos últimos 12 meses. Os objetivos específicos foram definidos como:  

a) Elaborar pesquisa bibliográfica para identificar as melhores práticas de gerenciamento 

de projetos em todas as áreas de conhecimento; 
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b) Elaborar pesquisa bibliográfica para identificar as melhores práticas de gerenciamento 

dos riscos; 

 

c) Elaborar pesquisa bibliográfica para identificar as atuais ferramentas e técnicas de 

gerenciamento dos riscos; 

 

d) Identificar através da aplicação de questionários aos Gerentes de Projeto se o 

gerenciamento dos riscos está sendo realizado adequadamente e quais ferramentas e 

técnicas estão sendo utilizadas, além da correlação dessas ações com o sucesso de 

projetos dos últimos 12 meses. 

 

e) Propor melhorias e adoção de ferramentas e técnicas de acordo com o referencial 

teórico e os resultados apresentados. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO  

O trabalho é composto por esta introdução (capítulo 1), referencial teórico de acordo 

com a literatura para embasamento teórico do estudo (capítulos 2 e 3), metodologia de 

pesquisa (capítulo 4), apresentação e análise de resultados (capítulos 5 e 6 respectivamente), 

apresentação de recomendações e conclusão (capítulo 7), e finalmente apresentação das 

referências bibliográficas (capítulo 8). 

a) Capítulo 1 (Introdução): Descrição do tema do trabalho, objetivos e sua delimitação 

 

b) Capítulo 2 (Gerenciamento de Projetos): Este capítulo apresenta o referencial teórico 

sobre as melhores práticas e ferramentas do Gerenciamento de Projetos 

 

c) Capitulo 3 (Gerenciamento de Riscos): Referencial teórico aprofundando-se na área de 

conhecimento de Gerenciamento de Riscos da Gestão de Projetos, apresentando as 

melhores práticas e técnicas e identificando as ferramentas 

 

d) Capitulo 4 (Metodologia): Descrição da metodologia de pesquisa adotada, 

procedimentos para coleta de dados e a limitação do método 
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e) Capitulo 5 (Apresentação dos Resultados): Apresentação dos resultados obtidos com a 

pesquisa de campo 

 

f) Capitulo 6 (Análise dos Resultados): Análise dos resultados obtidos com a pesquisa de 

campo 

 

g) Capitulo 7 (Recomendações e Conclusão): Apresentação das recomendações e 

conclusão de acordo com os resultados obtidos em comparação com o referencial 

teórico, sugerindo oportunidades de melhoria na área de Gerenciamento de Projetos e 

Gerenciamento de Riscos 

 

h) Capitulo 8 (Referências Bibliográficas): Lista das referências utilizadas no trabalho 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Para realizar um gerenciamento de projetos adequado em primeiro lugar é necessário 

entender o conceito e reconhecer o que é um projeto. 

De acordo com PMI (2008, p. 5), um projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um 

início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido 

atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e 

o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. 

 Ainda segundo PMI (2008, p. 5): 

Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado exclusivo. Embora elementos repetitivos 

possam estar presentes em algumas entregas do projeto, essa repetição não muda a singularidade 

fundamental do trabalho do projeto. Por exemplo, prédios de escritórios são construídos com os materiais 

idênticos ou similares ou pela mesma equipe, mas cada um é exclusivo – com diferentes projetos, 

circunstâncias, fornecedores, etc. 

 Já Kerzner (2006, p. 15) define projeto como um empreendimento com o objetivo bem 

definido, que consome recursos e opera sob pressão de prazos, custos e qualidade. Além 

disso, projetos são, em geral, considerados atividades exclusivas em uma organização. (...) 

Alguns entendem que um projeto deve ser definido como uma atividade multifuncional, pois 

o papel de gerente de projetos tem-se tornado mais o de integrador do que o de um 

especialista técnico. 

 Desta forma, PMI (2008, p. 6) conceitua gerenciamento de projetos como a aplicação 

de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender 

aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração 

de 42 processos agrupados em 5 grupos. São eles: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e controle e Encerramento. 

 Segundo Kerzner (2006, p. 15), gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a 

atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. 

 Neste estudo serão abordados majoritariamente os conceitos do Guia do Conhecimento 

em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) do Project Management Institute, que é a 

associação profissional mais acreditada na área de projetos. 
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 Este capítulo dará enfoque à eficiência através da descrição dos processos do 

gerenciamento de projetos, com uma visão geral de cada área do conhecimento do Guia 

PMBOK (PMI, 2008). Serão listadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas de cada um 

dos 42 processos. Para um estudo mais específico de cada um desses itens recomenda-se a 

leitura do referido guia. 

  



16 

 

Figura 1 – Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento 

 

Fonte: PMI (2008) 
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Figura 2 – Grupos de Processos 

 

Fonte: PMI (2008) 

 

Figura 3 – Interação dos Grupos de Processos 

 

Fonte: PMI (2008) 
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Figura 4 – Grupo de Processos de Planejamento 

 

Fonte: PMI (2008) 
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Figura 5 – Grupo de Processos de Execução 

 

Fonte: PMI (2008) 
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Figura 6 – Grupo de Processos de Monitoramento e Controle 

 

Fonte: PMI (2008) 

 

Figura 7 – Grupo de Processos de Encerramento 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO 

 PMI (2008, p. 15) conceitua o ciclo de vida de um projeto como 

as fases do mesmo que geralmente são sequenciais e que às vezes se sobrepõem, cujo nome e 

número são determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização(ões) 

envolvidas, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação. [...] O ciclo de vida pode ser definido ou 

moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, indústria ou tecnologia empregada. [...] O 

ciclo de vida oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, independentemente do 

trabalho específico envolvido. 

 

 Figura 8 – Ciclo de Vida Típico de um Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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Figura 9 – Impacto das Variáveis ao Longo do Tempo 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

 A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento do Escopo do Projeto segundo PMI (2008, p. 104). 

 

Figura 10 – Processos do Gerenciamento do Escopo do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.2.1 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

 De acordo com PMI (2008, p. 116), a estrutura analítica do projeto (EAP) é uma 

decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado pela equipe para 

atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas, sendo que cada nível 

descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada da definição do 

trabalho do projeto. A EAP organiza e define o escopo total e representa o trabalho 

especificado na atual declaração do escopo do projeto aprovada. 

 O primeiro nível de decomposição da EAP pode ser decomposto em fases do ciclo de 

vida do projeto, em entregas principais ou em subprojetos, até o nível de pacote de trabalho 

conforme descrito na figura 11. 

 

Figura 11 – Exemplo de EAP 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.3 GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO 

 

 A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento do Tempo do Projeto de acordo com PMI (2008, p. 131). 

 

Figura 12 – Processos do Gerenciamento do Tempo do Projeto 

 
Fonte: PMI (2008) 
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Figura 13 – Desenvolvimento do Cronograma 

 
Fonte: PMI (2008) 
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2.4 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento dos Custos do Projeto segundo PMI (2008, p. 167). 

 

Figura 14 – Processos do Gerenciamento dos Custos do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto de acordo com PMI (2008, p. 191). 

 

Figura 15 – Processos do Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.5.1 CUSTO DA QUALIDADE (CDQ) 

PMI diz que o custo da qualidade compreende: 

 [...] todos os custos incorridos durante a vida do produto por investimentos na prevenção do não-

cumprimento dos requisitos, na avaliação do produto ou serviço quanto ao cumprimento dos requisitos, e 

ao não-cumprimento dos requisitos (retrabalho). Os custos de falhas geralmente são categorizados como 

internos (encontrados pelo projeto) e externos (encontrados pelo cliente). Os custos de falhas também são 

chamados de custos da má qualidade. A Figura 16 fornece alguns exemplos a serem considerados em 

cada área. 

 

Figura 16 – Custo da Qualidade 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto segundo PMI (2008, p. 217). 

 

Figura 17 – Processos do Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto de acordo com PMI (2008, p. 244). 

 

Figura 18 – Processos do Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento dos Riscos do Projeto segundo PMI (2008, p. 274). Esta área de conhecimento 

será estudada mais especificamente no próximo capítulo. 

 

Figura 19 – Processos do Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento das Aquisições do Projeto segundo PMI (2008, p. 314). 

 

Figura 20 – Processos do Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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2.10 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO 

A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento da Integração do Projeto de acordo com PMI (2008, p. 73). 

 

Figura 21 – Processos do Gerenciamento da Integração do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3. GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 

 Segundo Bernstein (2008, p. 1), o que distingue os milhares de anos de história do que 

consideramos tempos modernos é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que 

um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. 

 Ainda de acordo com Bernstein, a palavra “risco” deriva do italiano antigo risicare, 

que significa “ousar”. Neste sentido, o risco é uma opção, e não um destino. É das ações que 

ousamos tomar que dependem nosso grau de liberdade de opção, que a história do risco trata. 

E essa história ajuda a definir o que é um ser humano. 

 Segundo Salles Junior et al (2010, p. 157), para os chineses a palavra crise representa 

qualquer ambiente de mudança e combina dois ideogramas: o primeiro significa riscos 

potenciais e o segundo expressa oportunidades escondidas (figura 22). 

 

Figura 22 – Ideograma de Crise 

 

 

Fonte: Salles Junior et al (2010) 
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 A seguir são apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de 

Gerenciamento dos Riscos do Projeto segundo PMI (2008, p. 274). 

 

Figura 23 – Processos do Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.1 ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS 

 Segundo PMI (2008, p. 280), a estrutura analítica dos riscos (EAR) é uma 

representação, organizada hierarquicamente, dos riscos identificados do projeto, ordenados 

por categoria e subcategoria de risco, que identifica as diversas áreas e causas de riscos 

potenciais. 

Figura 24 – Estrutura Analítica dos Riscos (EAR) 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.2 DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS 

 De acordo com PMI (2008, p. 281), a qualidade e a credibilidade do processo de 

Realizar a análise qualitativa de riscos requerem a definição de diferentes níveis de 

probabilidades e impactos dos riscos. A Figura 25 é um exemplo de definições de impactos 

negativos que poderiam ser usadas na avaliação dos impactos de riscos relativa a quatro 

objetivos do projeto. 

 

Figura 25 – Definições de Escalas de Impactos 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.3 MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO 

 Segundo PMI (2008, p. 291), a avaliação da importância de cada risco e, 

consequentemente, da prioridade de atenção, normalmente é conduzida usando uma tabela de 

referência ou uma matriz de probabilidade e impacto (Figura 26). Essa matriz especifica as 

combinações de probabilidade e impacto que resultam em uma classificação dos riscos como 

de prioridade baixa, moderada ou alta. A área cinza escuro (com os números maiores) 

representa alto risco, a área cinza médio (com os números menores) representa baixo risco, e a 

área cinza claro (com os números intermediários) representa risco moderado. 

 

Figura 26 – Matriz de Probabilidade e Impacto 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.4 ESTIMATIVA DE CUSTO DE TRÊS PONTOS 

 PMI (2008, p. 296) define a estimativa de três pontos como uma técnica de entrevistas, 

sendo coletadas informações sobre os cenários otimista (baixa), pessimista (alta) e mais 

provável para algumas distribuições usadas. 

 

Figura 27 – Estimativa de Três Pontos 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.5 DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE 

 De acordo com PMI (2008, p.297), as distribuições de probabilidades contínuas, 

amplamente usadas em modelagem e simulação, representam a incerteza em valores tais 

como durações de atividades do cronograma e custos de componentes do projeto. Podem ser 

usadas distribuições discretas para representar eventos incertos, como o resultado de um teste 

ou um cenário possível em uma árvore de decisão. A figura 28 mostra as distribuições Beta e 

Triangular. 

 

Figura 28 – Distribuições de Probabilidade 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.6 ANÁLISE DO VALOR ESPERADO 

 Segundo PMI (2008, p. 298), a análise do valor monetário esperado (VME) é um 

conceito estatístico que calcula o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem 

ocorrer ou não (ou seja, análise em situações de incerteza). O VME das oportunidades 

geralmente será expresso em valores positivos, enquanto o dos riscos terá valores negativos, e 

requer uma premissa neutra em relação ao risco: nem avessa nem propensa a riscos. O VME 

do projeto é calculado multiplicando o valor de cada resultado possível pela sua probabilidade 

de ocorrência e somando esses produtos. Um uso comum desse tipo de análise é a árvore de 

decisão (Figura 29). 

 

Figura 29 – Árvore de Decisão 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.7 MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

 De acordo com PMI (2008, p. 299), a simulação de um projeto utiliza um modelo que 

converte as incertezas especificadas de maneira detalhada no seu possível impacto nos 

objetivos do projeto. As simulações iterativas em geral são executadas usando a técnica de 

Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado várias vezes (iterado), com 

os valores de entrada (por exemplo, estimativas de custos ou durações das atividades) 

selecionados aleatoriamente para cada iteração das distribuições de probabilidades dessas 

variáveis. A distribuição de probabilidades (por exemplo, custo total ou data de término) é 

calculada a partir das iterações. O resultado de uma simulação de riscos de custos é mostrado 

na Figura 30. 

 

Figura 30 – Simulação de Custos 

 

Fonte: PMI (2008) 
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3.7.1 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

 Segundo Lima et al (2008), os métodos tradicionais baseiam-se na análise de dados ou 

indicadores determinísticos, em poucos cenários, como Valor Presente Líquido - VPL, Taxa 

Interna de Retorno – TIR, Payback, entre outros. No entanto, sabe-se que a realidade pode não 

ser bem captada por esses indicadores, comportando-se de forma não prevista (BRUNI et al, 

1998). Isto quer dizer, a complexidade e as incertezas do mercado dificultam a avaliação da 

eficiência de um projeto. 

 Como alternativa, o Método de Monte Carlo, segundo Moore & Weatherford (2005), 

pode ser utilizado largamente na avaliação de projetos, onde os riscos envolvidos podem ser 

expressos de forma simples e de fácil leitura, e as simulações auxiliam a decisão. Assim, os 

indicadores deixam de ser determinísticos e passam a ser estocásticos, probabilísticos. O 

Método de Monte Carlo, apesar de descoberto durante a II Guerra, nas pesquisas para o 

desenvolvimento da bomba atômica, só está sendo amplamente utilizado em razão das 

planilhas eletrônicas. 

Ainda de acordo com Lima et al, a simulação de Monte Carlo é um método de avaliação 

interativa de um modelo determinístico, usando números randomizados como entradas. Esse 

método é mais utilizado quando o modelo é complexo, ou não-linear, ou quando envolve um 

número razoável de parâmetros de incerteza. Uma simulação pode envolver mais de 10.000 

avaliações do modelo estudado, uma tarefa difícil que no passado só poderia ser realizada por 

supercomputadores. 
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Figura 31 – Simulação de Monte Carlo 

 

Fonte: site gerenciandoriscosemprojetos.com (2015) 
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4. METODOLOGIA 

 Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada neste estudo. A linha 

seguida foi a definição do tema abordado, definição do problema da pesquisa, definição do 

objetivo geral, definição dos objetivos específicos, pesquisa bibliográfica com 

desenvolvimento do referencial teórico, análise pré-teste, pesquisa de campo, análise e 

interpretação dos dados coletados e conclusão. 

 Para a definição do tema foi levado em consideração a reduzida margem de lucro dos 

projetos atuais e os cenários instáveis em que eles se desenvolvem. Já a pesquisa bibliográfica 

abrangeu as áreas de gerenciamento de projetos, gerenciamento dos riscos em projetos e 

ferramentas e técnicas de gerenciamento dos riscos. 

 A pesquisa de campo foi realizada com gerentes de projeto tendo como referência 

projetos em que os mesmos participaram nos últimos 12 meses ou em que estejam 

participando no momento. Foi desenvolvido um questionário online utilizando a ferramenta 

Google Forms, e primeiramente foi submetido a um gerente de projeto para a realização da 

análise pré-teste. O gerente enviou seu feedback, sendo o questionário alterado de acordo com 

sua opinião e a análise pré-teste foi bem-sucedida. Posteriormente foi enviado o endereço do 

questionário e solicitada a participação aos gerentes de projeto através de envio de e-mail. Os 

resultados obtidos e sua análise de acordo com o referencial teórico serão apresentados a 

seguir neste trabalho. 

 Gil (2002, p. 17) define pesquisa como: 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em 

tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a 

utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Na realidade, a 

pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 

formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados.  

 Ainda segundo Gil, são qualidades pessoais do pesquisador: conhecimento do assunto 

a ser pesquisado, curiosidade, criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, 

sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência, e confiança na 

experiência. 
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 De acordo com Gil (2002, p. 36), a hipótese formulada deve ser conceitualmente clara, 

específica, ter referências empíricas, ser parcimoniosa, estar relacionada com as técnicas 

disponíveis e com uma teoria. 

 Este trabalho, quanto aos objetivos, se trata de uma pesquisa descritiva, pois segundo 

Gil (2002, p. 42) tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (utilização 

das práticas e ferramentas de gerenciamento de projetos e dos riscos e o sucesso dos projetos). 

Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Geralmente assumem a 

forma de levantamento. 

 Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o estudo inclui a pesquisa bibliográfica, 

definida por Gil (2002, p. 44) como:  

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos. Os livros constituem as fontes bibliográficas por excelência. Em função de 

sua forma de utilização, podem ser classificados como de leitura corrente ou de referência. 

Além da pesquisa bibliográfica, o estudo fez uso da técnica de levantamento. Segundo 

Gil (2002, p. 50): 

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um 

grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Ainda de acordo com Gil: 

Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população 

estudada. Antes seleciona-se, mediante procedimentos estatísticos, urna amostra significativa de 

todo o universo, que é tomada como objeto de investigação. As conclusões obtidas com base 

nessa amostra são projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração a margem 

de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos. 

 As principais vantagens dos levantamentos, principalmente pela Internet, são o 

conhecimento direto da realidade, a economia e rapidez e a quantificação (Gil, 2002). 
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4.1 COLETA DE DADOS 

 Neste estudo foi utilizado o instrumento de coleta de dados questionário, definido por 

Gil (2002, p. 114) como um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado. Consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos de pesquisa em itens 

bem redigidos. 

 Após a confecção do questionário, foi realizado o pré-teste do instrumento com um dos 

gerentes de projeto. Segundo Gil (2002, p. 118), o pré-teste não visa captar qualquer dos 

aspectos que constituem os objetivos do levantamento. Não pode trazer nenhum resultado 

referente a esses objetivos. Ele está centrado na avaliação dos instrumentos enquanto tais, 

visando garantir que meçam exatamente o que pretendem medir. 

 A coleta de dados foi realizada após a análise pré-teste, em agosto de 2015 com o 

envio do questionário através de e-mail para quatro gerentes de projeto que participaram ou 

participam de projetos desenvolvidos nos últimos 12 meses. 

 O questionário utilizado para a coleta de dados pode ser encontrado no Apêndice A e a 

planilha de controle gerada com as respostas ao questionário no Apêndice B. 

 

 

4.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 Vergara (1998, p. 56) define tratamento dos dados como: 

a seção na qual se explicita para o leitor como se pretende tratar os dados a coletar, 

justificando por que tal tratamento é adequado aos propósitos do projeto. Objetivos são 

alcançados com a coleta, o tratamento e, posteriormente, com a interpretação dos dados; portanto, 

não se deve esquecer de fazer a correlação entre objetivos e formas de atingi-los. 

 Neste trabalho os dados coletados serão analisados de forma qualitativa, isto é, 

codificando-os, apresentando-os de forma mais estruturada e analisando-os (Vergara, 1998). 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

  Neste capítulo são apresentados os resultados do questionário realizado de forma 

qualitativa através de gráficos. As últimas respostas são apresentadas de forma literal. 

 

Gráfico 1 – Segmento das Empresas 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

Gráfico 2 – Segmento dos Projetos 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 3 – Autoavaliação Sobre Gerenciamento de Projetos 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 4 – Autoavaliação Sobre Gerenciamento de Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 5 – Gerenciamento de Riscos Adequado 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 6 – Identificação de Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

 

 

22

Na sua percepção, o gerenciamento dos riscos foi 
realizado de forma adequada para o projeto?

Não Sim

22

Os riscos foram identificados, listados e 
categorizados de acordo com a EAP?

Não Sim



52 

 

Gráfico 7 – Técnicas de Identificação de Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 8 – Ameaças e Oportunidades 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 9 – Estrutura Analítica dos Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 10 – Qualificação dos Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 11 – Quantificação dos Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 12 – Matriz de Probabilidade e Impacto 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 13 – Valor Esperado 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 14 – Árvore de Decisão 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 15 – Ferramentas de Simulação 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 16 – Plano de Respostas aos Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 17 – Reserva Gerencial/Contingencial 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 18 – Monitoramento e Controle de Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 19 – Riscos Materializados 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Gráfico 20 – Respostas aos Riscos 

 

Fonte: O autor, 2015 
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Gráfico 21 – Sucesso do Projeto 

 

Fonte: O autor, 2015 

 

 

Com relação à pergunta “Na sua percepção, o projeto teria sido mais bem sucedido se fossem 

adotadas as melhores práticas e ferramentas de gerenciamento de projetos, em especial dos 

riscos, ou se tivesse sido despendido mais tempo nessa área? Se positivo, quais práticas e/ou 

ferramentas do gerenciamento de projetos e dos riscos?”, seguem as respostas: 

1) “Considero que o projeto não foi bem sucedido pelo valor que agregou no final (custo x 

benefício). Entendo que, apesar de cumprindo o que foi estipulado no escopo formal, as expectativas não 

foram alinhadas e a sensação de tempo e recursos desperdiçados predominou.  

Uma gestão de risco mais robusta durante o projeto teria minimizado algumas crises, atrasos e 

desgastes. No entanto, creio que o valor agregado no final do projeto seria o mesmo, assim como a 

sensação de desperdício.  As expectativas não foram alinhadas de forma adequada no início do projeto: 

termo de abertura e declaração de escopo. 

Talvez se tivessem considerado riscos associados ao gerenciamento das expectativas / 

stakeholders, o output do projeto e a avaliação de sucesso do projeto seriam diferentes.” 

2) “Sim, apenas com o cuidado de se ter um controle de riscos que não comprometa o orçamento 

do projeto.” 

3) “O projeto ainda está em andamento.” 

4) “Temos metodologia e ferramentas, porém sinto que falta engajamento no monitoramento e 

tomada de decisões. 

Falta de tempo, recursos e autonomia dos GPs podem ser algum dos fatores que comprometem o 

monitoramento.” 
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Já a pergunta “Quais melhorias você sugere na área de Gerenciamento de Riscos?” teve como 

resposta: 

1) “É muito comum avaliarmos riscos em termos de custos, prazos, qualidade, defeitos, impactos 

no orçamento, etc. Variáveis intangíveis algumas vezes são deixadas de lado, como aquelas voltadas para 

o relacionamento, gerenciamento de expectativas, gerenciamento de stakeholders, comunicação, etc.  

Entendo que o gerente do projeto deva ter isto em mente e enfatizar o cruzamento do plano de 

gerenciamento de riscos com os todos planos auxiliares. Aspectos comportamentais da equipe, do cliente e 

demais stakeholders também devem ser levados em consideração.  

Acredito que isto já seja considerado uma boa prática, porém não é muito enfatizado." 

2) “Sempre melhorar a comunicação é um bom sinal.” 

3) “Desenvolvimento de softwares nacionais.” 

4) “Time dedicado, integração entre os demais projetos da companhia.” 

E finalmente como resposta à última pergunta “Teria mais alguma consideração sobre o 

assunto e/ou sobre as questões anteriores?”: 

1) “No projeto utilizado como referência para as respostas foi feito apenas uma matriz de riscos 

com probabilidade e respostas (mitigação, medidas de contenção). No entanto, os riscos não foram 

monitorados, controlados, atualizados... enfim, não houve gerenciamento de riscos. O plano foi 

desenvolvido por poucas pessoas e permaneceu engavetado.” 

2) “O monitoramento de risco é fundamental para o sucesso do projeto.” 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Os resultados obtidos demonstram que, em geral, estão sendo seguidas e utilizadas as 

melhores práticas e ferramentas de gerenciamento de projetos descritas por PMI (2008), 

Kerzner (2006) e Carvalho e Rabechini Junior (2011), e gerenciamento de riscos descritas por 

PMI (2008), Salles Junior et al (2010), Pritchard (1997), Rabechini Junior e Carvalho (2012) 

e Wideman (1992). 

 O gráfico 3 demonstra uma autoavaliação positiva quanto ao gerenciamento de 

projetos, por outro lado o gráfico 4 já mostra certa deficiência no gerenciamento de riscos 

especificamente. O gráfico 5 indica uma percepção negativa na aplicação adequada do 

gerenciamento de riscos. 

 Já o gráfico 7 sinaliza que a técnica de Brainstorming é largamente utilizada para a 

identificação dos riscos, mas não só ela como diversas técnicas e ferramentas. 

 O gráfico 8 demonstra que a maioria dos gerentes de projeto já enxerga a natureza dual 

dos riscos conforme descrito por Salles Junior et al (2010), composta por oportunidades e 

ameaças. O gráfico 9 mostra, por sua vez, que a ferramenta de Estrutura Analítica dos Riscos 

descrita por PMI (2008) ainda é pouco utilizada. 

 Os conceitos de Valor Esperado e Árvore de Decisão, descritos por PMI (2008), são 

utilizados por metade da amostra. 

 Já o gráfico 15 é essencial ao demonstrar que não estão sendo utilizadas ferramentas de 

simulação, como o Método de Monte Carlo, como parte do gerenciamento de riscos dos 

projetos da atualidade, apesar de sua utilidade e popularidade como definido por Lima et al 

(2008). 

 Os gráficos 16, 19 e 20 demonstram a importância do desenvolvimento do plano de 

respostas aos riscos já que em 75% dos projetos da amostra houve riscos materializados ao 

longo do ciclo de vida do projeto. Porém, é fundamental que os desenvolvedores do plano 

estejam íntimos da realidade do projeto para que as respostas formuladas sejam corretas, já 

que em um dos projetos a resposta não era adequada e foi desconsiderada. 

 O gráfico 18 evidencia que em metade da amostra não houve monitoramento e 

controle adequado dos riscos após a fase de planejamento, indicando uma importante área de 

melhora. 
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7. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO 

 A análise dos resultados mostra que o gerenciamento de projetos e de riscos está sendo 

realizado razoavelmente de acordo com as melhores práticas e ferramentas disponíveis, porém 

mostra várias áreas em que há possibilidade de melhoria. São elas: treinamento na área de 

gerenciamento de riscos; adequado monitoramento e controle dos riscos, o que provavelmente 

justifica a má percepção no gerenciamento de riscos; utilização mais disseminada das técnicas 

de Estrutura Analítica dos Riscos (EAR), do Valor Esperado e da Árvore de Decisão; o 

adequado desenvolvimento do plano de respostas aos riscos, correspondente à realidade do 

projeto; e principalmente a utilização de ferramentas de simulação, como o Método de Monte 

Carlo. Também foram citadas como áreas de melhoria pelos próprios entrevistados o melhor 

gerenciamento de riscos nas comunicações e nos relacionamentos entre os stakeholders. 

 Espero que a comunidade de gerenciamento de projetos esteja atenta a essas 

oportunidades de melhoria e que sejam levadas a cabo as recomendações presentes neste 

trabalho para a melhoria contínua dos processos de gerenciamento de projetos e de riscos em 

conformidade com margens de lucro dos projetos cada vez mais realistas em cenários cada 

vez mais instáveis. 
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