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Resumo 

 Paradas de manutenção em fábricas de papel e celulose são inevitáveis, pois a 

legislação obriga a inspeção de segurança em caldeiras, este empreendimento ocorre por 

aproximadamente 10 dias, dependendo do tamanho da fábrica, anualmente. Como a 

mobilização de pessoas e equipamentos ocorre em um curto espaço de tempo os riscos que 

podem ocorrer são muitos e impactam profundamente o andamento do projeto, por isso a 

importância de um gerenciamento muito bem feito. 

 Palavras Chave: Riscos, Manutenção, Respostas, Parada. 

    



 

 

Abstract 

 Maintenance shutdowns at pulp and paper mills are inevitable because the law requires 

a safety inspection in boilers, this development takes place for about 10 days, depending on 

the size of the factory, annually. The mobilization labors and equipment in a short period of 

time the risks that may occur are many and deeply impact in the progress of the project, so the 

importance of a very well done risk management. 
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1. INTRODUÇÃO  

As indústrias de papel e celulose no mundo têm como um dos seus 

ingredientes principais para produção, o vapor em alta pressão. Para a produção do 

vapor é necessário à existência de caldeiras de grande porte e a legislação obriga 

que caldeiras parem suas operações anualmente para inspeções de segurança. 

Aproveitando o tempo em que o vapor não está disponível para a produção, as 

indústrias iniciam a parada anual para a manutenção geral da fábrica. 

A parada anual de manutenção tem a sua duração variável dependendo do 

tamanho da planta, para a sua realização normalmente existe uma equipe que fica 

focada exclusivamente neste projeto, está equipe é responsável pela definição e 

compra dos materiais e equipamentos necessários, a elaboração do cronograma, 

elaboração do escopo e contratações das empresas terceirizadas e pelo 

acompanhamento durante e parada. 

 O principal desafio é fazer com que todos os serviços programados sejam 

realizados no tempo definido, que os materiais comprados para a realização dos 

trabalhos estejam disponíveis e que as empresas contratadas realizem os trabalhos 

satisfatoriamente e com segurança. Apesar de este evento ocorrer anualmente 

existem muitas variáveis envolvidas que podem fazer com que a parada trone-se um 

pesadelo, e com isso surge à necessidade de um bom gerenciamento de riscos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

A fundamentação teórica utilizada para elaboração deste trabalho está contida 

neste capitulo. São informações sobre o gerenciamento de riscos e ferramentas 

que podem ser utilizadas no gerenciamento de riscos de paradas anuais de 

manutenção de fábricas de papel e celulose. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE RISCO. 

Para iniciar o estudo sobre gerenciamento de riscos, primeiramente deve-se 

ser definido o que é risco. “Riscos são um conjunto de incertezas encontradas 

quando se ousa fazer algo” (Salles, 2012), ou “Riscos são o corolário da 

oportunidade, eles representam a exposição ao infortunio, perigos e possibilidade 

de conseqüências adversas” (wideman, 1992). Segundo PMBOK “O risco é um 

evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito pelo menos um 

objetivo do projeto.” 

Este trabalho tem como objetivo principal propor maneiras de responder aos 

riscos de forma efetiva e definitiva, para isso os processos utilizados nesta 

análise serão descritos neste capitulo. Segundo o Guia PMBOK 2008 existem 

cinco processos para o gerenciamento de riscos, eles são: Planejar o 

gerenciamento dos riscos, identificação dos riscos, análise quantitativa, análise 

qualitativa, planejamento de respostas e monitoramento e controle, os processos 

que foram utilizados na elaboração deste trabalho serão abordados 

detalhadamente neste capitulo. 
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2.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS. 

Este processo é de extrema importância para a eficácia do gerenciamento de 

riscos, pois é a partir dele que será criada a lista de riscos que poderá prejudicar ou 

criar oportunidades para o objetivo do projeto. Segundo o PMBOK as entradas para 

este processo são: 

a) Plano de gerenciamento de riscos - Documento onde está estruturado como 
será realizado o gerenciamento de riscos do projeto e contem informações 
como - a metodologia empregada, papeis e responsabilidades, orçamentos e 
prazos e a categorização dos riscos. 

b) Estimativa de custo das atividades - Auxilia na identificação dos riscos, pois 
apresentam um indicativo do custo de cada atividade. 

c) Estimativa de tempo das atividades - Podem ajudar a identificar os riscos que 
impactam no tempo do projeto. 

d) Linha de base do escopo - As premissas do projeto e a EAP podem ajudar na 
identificação dos riscos, pois fornecem uma visão micro e macro das 
atividades. 

e) Registro das partes interessadas - As informações dos Stakeholders dos 
projetos são essenciais para a identificação dos riscos, pois garante que o 
cliente principalmente participe do processo de alguma forma. 

f) Plano de gerenciamento de custos - A utilização deste documento na 
identificação de riscos pode gerar ou minimizar os riscos por sua natureza ou 
estrutura. 

g) Plano de gerenciamento de cronograma - Igualmente ao plano de 
gerenciamento de custo, ele auxilia na geração ou desclassificação de riscos. 

h) Plano de gerenciamento da qualidade - Igualmente aos outros planos 
contribui na geração ou desclassificação dos riscos. 

i) Documentos do projeto - existem outros documentos que auxilia na 
identificação dos riscos como o registro das premissas relatórios de 
desempenho, relatórios de valor agregado e diagramas de rede. 

j) Fatores ambientais da empresa - Os fatores ambientais da empresa que 
impactam no processo de identificação dos riscos são as informações 
publicadas, estudos acadêmicos, Benchmarking entre outros. 

k) Ativos de processos organizacionais - Os ativos que podem influenciar os 
processos de identificação dos riscos são os arquivos do projeto, controles 
organizacionais, modelos da declaração de riscos e lições aprendidas. 
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Todas as entradas apresentadas são informações para serem aplicadas nas 

ferramentas e técnicas do processo de identificação dos riscos. Conforme o guia 

PMBOK (2008) as ferramentas e técnicas do processo de identificação dos riscos 

são: 

a) Revisões da documentação - A partir da realização de uma revisão 
previamente estruturada da documentação do projeto é possível a 
identificação de riscos devido à qualidade dos planos, inconsistências e 
falhas ainda não detectadas. 

b) Técnicas de coleta de informações - Existem inúmeras técnicas que 
podem ser utilizadas na coleta de informações (Brainstorming, técnica 
Delphi, entrevistas e análise da causa raiz), elas são aplicadas em 
especialistas em riscos ou na área do projeto, membros da equipe e 
clientes, com objetivo de obter uma lista de riscos identificados. 

c) Análise de lista de verificação - É possível elaborar algumas listas de 
verificação que serão utilizadas na identificação de riscos, baseadas 
em históricos e lições aprendidas de outros projetos. 

d) Análise das premissas - Os riscos identificados dos projetos podem ser 
concebidos e desenvolvidos a partir de hipóteses, cenários ou 
pesquisas. 

e) Técnicas de diagramas – Para a identificação dos riscos podem ser 
utilizadas as técnicas de diagrama: Espinha de peixe, diagrama de 
Ishikawa, diagramas de causa e efeito, fluxogramas e diagramas de 
influência. 

f) Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) – 
Neste método o projeto é analisado conforme suas forças fraquezas 
ameaças e oportunidades, a partir dos itens escolhidos pode-se daí 
identificar as oportunidades decorrentes das forças e as ameaças 
decorrentes das fraquezas. 

g) Opinião especializada – Os riscos também podem ser identificados por 
especialistas em análise de riscos ou da área em qual o projeto está 
atuando. 

As principais saídas do processo de identificação dos riscos, em geral estão 

contidas no registro dos riscos, onde estão contidos os resultados dos outros 

processos do gerenciamento de riscos. Neste trabalho o registro dos riscos não é 

uma saída do processo de identificação dos riscos, os riscos identificados são 

apresentados em outra saída do processo descrita pelo PMBOK (2008) como: 
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a) Lista dos riscos identificados – Nesta lista os riscos são expostos 
com o maior nível de detalhamento possível, na lista os riscos 
podem ser classificados de diversas maneiras como, por exemplo, o 
impacto e a causa provável. 
 

2.2.2. ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS. 

O processo de análise qualitativa dos riscos tem como principal função 

priorizar, a partir de uma avaliação dos riscos conforme sua, probabilidade de 

ocorrência, em qual será o impacto caso o risco identificado ocorra e outra fatores 

como a tolerância da organização quanto aos riscos. 

O processo de análise qualitativa de riscos quando bem realizado é um ótimo 

modo de estabelecer as prioridades no processo de planejar as respostas aos riscos 

e define a base para a realização do processo de análise quantitativa dos riscos. 

Conforme o Guia PMBOK (2008), as principais entradas da análise qualitativa 

dos riscos são: 

b) Registros dos riscos – É o resultado dos outros processos do 
gerenciamento de riscos, de acordo como são conduzidos os outros 
processos o registro dos riscos pode ocorrer um aumento do nível e 
no tipo de informação contida, ao longo do tempo.   

c) Plano de gerenciamento dos riscos – Do plano de gerenciamento 
de riscos os principais elementos utilizados para a análise 
qualitativa dos riscos são: os papeis e responsabilidades e 
responsabilidades do gerenciamento de riscos, orçamentos, 
atividades do cronograma do gerenciamento dos riscos, categoria 
dos riscos, definições de probabilidade e impacto, a matriz de 
probabilidade e impacto e a revisão das tolerâncias a riscos das 
partes interessadas. 

d) Declaração do escopo - Projetos que comumente são realizados 
tendem a ter os riscos melhor entendidos, porem projetos de 
tecnologias e inovações que são altamente complexos tendem a ter 
os riscos mais dificilmente identificáveis, com isso é possível fazer a 
utilização da declaração de escopo para auxiliar na identificação 
dos riscos.   
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e) Ativos de processos organizacionais – Os principais ativos 
organizacionais que influenciam o processo da análise qualitativa 
dos riscos são: Informações sobre projetos semelhantes já 
finalizados, estudos de projetos parecidos realizados por 
especialistas em risco e também podem ser utilizados os bancos de 
dados de riscos disponibilizados pelo setor ou por fontes 
proprietárias. 

As ferramentas do processo de análise qualitativa dos riscos não são tão 

eficientes quanto às da análise quantitativa, porém dependendo do projeto e das 

necessidades, as ferramentas da análise qualitativa se mostram suficientes para a 

obtenção de respostas confiáveis para um bom gerenciamento dos riscos. 

Segundo o Guia PMBOK (2008) as ferramentas e técnicas do processo de 

análise qualitativa dos riscos são: 

a) Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos – Avalia a 
probabilidade e o impacto de cada risco individualmente de ocorrer, 
investiga o efeito potencial sobre um objetivo do projeto, como 
cronograma, custo, qualidade ou desempenho, incluindo os efeitos 
negativos das ameaças e os efeitos positivos das oportunidades. 
Também são registrados detalhes explicativos, incluindo as premissas 
que justificam os níveis atribuídos. As probabilidades e os impactos 
dos riscos são classificados de acordo com as definições fornecidas 
pelo plano de gerenciamento dos riscos. Os riscos com baixa 
classificação de probabilidade e impacto serão incluídos em uma lista 
para monitoramentos futuros. 

b) Matriz de probabilidade e impacto – Os riscos podem ser priorizados 
para uma posterior análise quantitativa e resposta tendo em base sua 
classificação. A matriz de probabilidade e impacto é utilizada para a 
avaliação da importância de cada risco e a priorização de atenção. A 
matriz mostra combinações de probabilidade e impacto que resultam 
em uma classificação dos riscos como de prioridade baixa moderada 
ou alta. A classificação dos riscos ajuda a orientar as respostas.  

c) Avaliação da qualidade dos dados sobre riscos – É uma técnica para 
avaliar o grau em que os dados sobre riscos são uteis para o 
gerenciamento dos riscos. Envolve o exame do nível em que o risco é 
compreendido, e também sua precisão, qualidade, confiabilidade e 
integridade dos dados relativos aos riscos.  
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d) Categorização dos riscos – Os riscos do projeto podem ser 
categorizados por fontes de riscos, área afetada do projeto ou por 
causa raiz comum, que pode resultar no desenvolvimento eficaz de 
respostas aos riscos.  

e) Avaliação da urgência dos riscos – Alguns riscos de maior impacto 
podem precisar de respostas de curto prazo, os indicadores de 
prioridade podem incluir o tempo para produzir uma resposta ao risco, 
sintomas de alerta e a classificação do risco. 

f) Opinião especializada – A opinião especializada é de extrema 
importância para a análise quantitativa dos riscos para a avaliação 
individual da probabilidade e impacto de cada risco, a fim de 
determinar sua localização na matriz de probabilidade e impacto. Os 
especialistas geralmente são pessoas que têm experiência com 
projetos semelhantes que ocorreram não muito distante. A obtenção de 
opinião especializada geralmente é realizada com o uso de entrevistas 
ou seminários de facilitação de riscos. 

Os resultados alcançados com as ferramentas do processo de analise 

quantitativa dos riscos geram os resultados que demonstram quais são os riscos 

principais, os mais prováveis de ocorrer e os de maior impacto em um projeto. 

Conforme o guia PMBOK (2008) as saídas para análise qualitativa dos riscos 

são: 

a) Atualização do registro dos riscos – Após ser iniciado no processo de 
identificação dos riscos, o registro dos riscos é atualizado com as 
informações obtidas na análise qualitativa dos riscos e anexado nos 
documentos do projeto. 

b) Classificação relativa ou lista de prioridades dos riscos do projeto – 
Normalmente utilizada para classificar os riscos individualmente e 
classifica-los quanto a sua importância. Utilizando combinações da 
probabilidade de ocorrência de cada risco e no impacto nos objetivos 
caso eles ocorram, os riscos serão priorizados uns em relação aos 
outros com a classificação em grupos de “alto riscos”, “risco moderado” 
e “baixo risco”. 

c) Riscos agrupados por categoria – A categorização dos riscos pode 
revelar causas raiz comuns de risco ou áreas do projeto que requerem 
atenção especial. 

d) Causa de riscos ou áreas do projeto que requerem atenção especial – 
Descobrir concentrações de riscos pode aumentar a eficácia das 
respostas aos riscos. 
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e) Lista de riscos que requerem resposta a curto prazo – Os riscos que 
requerem uma resposta urgente e os que podem ser tratados em uma 
data posterior podem ser colocados em grupos diferentes. 

f) Lista de riscos para análise e resposta adicional – Alguns riscos podem 
exigir mais análises, incluindo a análise quantitativa de riscos, bem 
como ações de resposta. 

g) Lista de observação de risco de baixa prioridade – Os riscos que não 
são avaliados como importantes no processo de realizar a análise de 
qualitativa podem ser colocados em uma lista paralela de observação 
para monitoramento posterior. 

h) Tendências nos resultados da análise qualitativa de riscos – Conforme 
a análise é repetida, uma tendência para determinados riscos pode 
ficar aparente e tornar a resposta ao risco ou uma análise posterior 
mais ou menos urgente. 

Cada projeto tem suas particularidades, e cabe ao gerente do projeto 

conduzir a aplicação das ferramentas de análise qualitativa dos riscos que 

considerar mais eficientes para o gerenciamento de risco do projeto em 

questão. 

2.2.3. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS. 

Este processo abrange as ferramentas para a realização da análise numérica 

dos riscos quanto aos seus efeitos nos objetivos gerais do projeto. Para a avaliação 

numérica são utilizados os riscos que foram priorizados pela análise qualitativa dos 

riscos, podendo atribuir uma classificação numérica a esses riscos individualmente 

ou para avaliar o efeito agregado de todos os riscos que afetam o projeto. 

O processo de realizar a análise quantitativa de riscos normalmente segue o 

processo de análise qualitativa, em alguns casos a realização da análise quantitativa 

se faz desnecessária para a obtenção de respostas eficazes aos riscos. A 

disponibilidade de tempo me orçamento e a necessidade de avaliações quantitativas 

e qualitativas vão determinar as ferramentas e técnicas utilizadas no gerenciamento 

dos riscos em um projeto especifico. 

Caso haja necessidade em algum projeto a falta de precisão gerada pela 

análise quantitativa dos riscos pode ser corrigida no processo de analise 

quantitativa. De acordo com o guia PMBOK (2008) as principais entradas para a 

análise quantitativa de riscos são: 
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a) Registro dos riscos - É o resultado dos outros processos do 
gerenciamento de riscos, de acordo como são conduzidos os outros 
processos o registro dos riscos pode ocorrer um aumento do nível e no 
tipo de informação contida, ao longo do tempo.   

b) Plano de gerenciamento dos riscos - Documento onde está estruturado 
como será realizado o gerenciamento de riscos do projeto e contem 
informações como: a metodologia empregada papeis e 
responsabilidades, orçamentos e prazos, categorização dos riscos a 
matriz de probabilidade e impacto e a revisão das tolerâncias a riscos 
das partes interessadas. 

c) Plano de gerenciamento do cronograma – O plano de gerenciamento 
do cronograma define o formato e estabelece a metodologia de 
controle do cronograma, com base na metodologia de controle é 
possível determinar a estrutura e a abordagem de aplicação da análise 
quantitativa do cronograma. 

d) Ativos de processos organizacionais – Os ativos de processo 
organizacionais utilizados na análise quantitativa dos riscos são: 

 Informações sobre projetos semelhantes já concluídos. 

 Estudos de projetos semelhante feitos por especialista em risco. 

 Bancos de dados de riscos disponibilizados pelo setor ou pelas 
fontes proprietárias. 

Segundo o guia PMBOK (2008) as ferramentas utilizadas para análise 

quantitativa dos riscos são: 

a) Técnicas de coletas de dados: 
 Entrevistas – As técnicas de entrevistas estão sujeitas a 

experiência e de dados históricos para poder quantificar a 
probabilidade e o impacto dos riscos nos objetivos do projeto. As 
informações dependem dos tipos de distribuição de probabilidade 
que vai ser utilizada. 

 Distribuições de probabilidade – As distribuições de probabilidade 
contínuas, amplamente utilizadas em modelagem e simulação, 
representam a incerteza em valores tais como durações de 
atividades do cronograma e custos de componentes do projeto. 
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b) Técnicas de modelagem e análise quantitativa dos riscos.  

 Análise de sensibilidade – A análise de sensibilidade ajuda a 
determinar quais riscos tem um maior impacto potencial no 
projeto. Examina a extensão pela qual q incerteza de cada 
elemento do projeto afeta o objetivo do projeto que está sendo 
examinado quando todos os outros elementos incertos são 
mantidos em seus valores de linha de base. Uma representação 
típica da análise de sensibilidade é o diagrama de tornado, que 
é usado para comprar a importância relativa e o impacto de 
variáveis que tem um alto grau de incerteza com aquelas que 
são mais instáveis. 

 Análise do valor monetário esperado – A análise do valor 
monetário esperado é um conceito estatístico que calcula o 
resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem 
cocorrer ou não. O VME das oportunidades geralmente será 
expresso em valores positivos, quanto o dos riscos terá valores 
negativos, e requer uma premissa neutra em relação ao risco: 
Nem aversa 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 arvore de decisão. 

c) Modelagem e simulação – 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 utilizando a técnica de Monte Carlo. 
 

d) Opinião especializada – Normalmente solicitada há profissionais com 
grande experiência em projetos ou na área de atuação do projeto, pois 
o profissional tem de ser capaz de identificar os impactos potenciais no 
custo e no cronograma, avaliar a probabilidade e definir entradas para 
as ferramentas. Também deve ser utilizada a interpretação de dados. 
Os especialistas devem ser capazes de identificar as fraquezas das 
ferramentas,bem como as forças correspondentes, e determinar 
quando uma ferramenta especifica pode ou não ser adequada, 
considerando os recursos e a cultura da organização. 
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As saídas do processo de análise quantitativa de risco segundo o PMBOK (2008) 

são: 

a) Atualização do registro dos riscos - A documentação gerada durante o 
processo de análise quantitativa dos riscos também deve ser 
acrescentada ao registro dos riscos. Os principais componentes que 
fazem parte desta atualização são: 

 Análise probabilística do projeto – São feitas estimativas dos 
resultados potenciais dos custos e do cronograma, listando as 
possíveis datas de término e os custos com os níveis de confiança 
associados. Esse resultado geralmente expresso como uma 
distribuição cumulativa, pode ser usado com tolerâncias a riscos das 
partes interessadas para permitir a quantificação das reservas para 
contingências de custo e tempo. Essas reservas para contingências 
são necessárias para colocar o risco de exceder os objetivos definidos 
do projeto em um nível aceitável para organização. 

 Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo – Com os 
riscos existentes no projeto, a probabilidade de atingir os objetivos 
definidos no plano atual pode ser estimada usando o resultado da 
análise quantitativa de riscos. 

 Lista priorizada de riscos quantificados – Esta lista de riscos inclui 
aqueles que representam a maior ameaça ou a maior oportunidade 
para o projeto. Engloba os riscos que podem ter o maior efeito na 
contingência de custos e os mais prováveis de influenciar o caminho 
crítico. Esses riscos podem ser identificados, em alguns casos por 
meio de um diagrama de tornado gerado como resultado da análise 
de simulação. 

 Tendências nos resultados da análise quantitativa dos riscos – 
Conforme a análise é repetida, pode ficar aparente uma tendência 
que leve a conclusões que afetam as repostas aos riscos. As 
informações organizacionais históricas sobre cronograma, custos, 
qualidade e desempenho do projeto devem refletir as novas visões 
obtidas por meio do processo de realizar a análise quantitativa de 
riscos. Esse histórico pode assumir a forma de um relatório de análise 
quantitativa de riscos, o qual pode ser separado ou vinculado ao 
registro dos riscos.  

 

 

 



21 

 

2.2.4 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS. 

O processo de planejamento de resposta aos riscos tem como objetivo 

elaborar um plano de respostas para as ameaças e para as oportunidades 

identificadas nos processos anteriores. Segundo o PMBOK (2008) as respostas 

planejadas devem ser adequadas à relevância do risco, ter eficácia de custo para 

atender ao desafio, ser realista dentro do contexto do projeto, acordadas por todas 

as partes envolvidas e ter um responsável designado. Normalmente se faz 

necessário à escolha de uma resposta dentre muitas opções possíveis. As entradas 

para o processo de planejamento de resposta aos riscos são: 

a) Registro dos riscos - É o resultado dos outros processos do 
gerenciamento de riscos, de acordo como são conduzidos os outros 
processos o registro dos riscos pode ocorrer um aumento do nível e 
no tipo de informação contida, ao longo do tempo. Neste nível o 
registro dos riscos engloba os riscos identificados, as causas raiz, a 
lista de respostas possíveis, os proprietários dos riscos, sintomas e 
sinais de alerta, a classificação relativa ou lista de prioridades dos 
riscos do projeto, a lista de riscos de análises adicionais e respostas e 
tendências obtidas na análise qualitativa dos riscos.                                                                        

b) Plano de gerenciamento de riscos – Os itens mais relevantes do 
plano de gerenciamento de riscos que são utilizados no planejamento 
de resposta aos riscos são a metodologia empregada, papeis e 
responsabilidades, orçamentos e prazos, categorização dos riscos a 
matriz de probabilidade e impacto e a revisão das tolerâncias a riscos 
das partes interessadas. 

Para a resposta aos riscos existem inúmeras estratégias que podem ser 

utilizadas. Uma estratégia ou a mescla de varias pode ser utilizada como 

resposta para um risco. Abaixo estão dividias as estratégias para riscos 

positivos e negativos segundo o guia PMBOK (2008). 

a) Estratégia para riscos negativos: 

 Prevenir 

 Transferir 

 Mitigar 

 Aceitar 
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b) Estratégia para riscos positivos: 

 Provocar  

 Compartilhar 

 Melhorar 

 Aceitar 
c) Estratégia de resposta de contingência – Algumas respostas são 
projetadas para serem usadas somente se certos eventos ocorrerem. 
Para alguns riscos, é apropriado que a equipe de projeto faça um 
plano de respostas que só será executado em certas condições 
previamente definidas. 

d) Opinião especializada – Fornecida por profissionais especializados e 
experientes e que possam auxiliar na estratégia de ação para um 
risco especifico ou um grupo de riscos. 

Conforme o Guia PMBOK (2008) as saídas do processo de planejar a resposta aos 

riscos são: 

a) Atualizações do registro dos riscos – Neste nível é anexado ao registro 
dos riscos a lista de riscos identificados e suas descrições, os 
proprietários dos riscos, o resultado do processo de análise qualitativa e 
as estratégias para os riscos.  

b) Decisões contratuais relacionadas ao risco – As decisões para 
transferência de riscos, como contratos de seguros, serviços e outros itens 
que sejam necessários são selecionados neste processo. Esso pode 
ocorrer como resultado da mitigação ou transferência de algumas ou 
todas as ameaças, ou do melhoramento ou compartilhamento de algumas 
ou todas as oportunidades. O tipo de contrato selecionado também 
fornece um mecanismo para a distribuição de riscos. 

c) Atualização do plano de gerenciamento do projeto. 
d) Atualização dos documentos do projeto.  
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3. METODOLOGIA. 

Os riscos em paradas de manutenção em fábricas de papel variam conforme 

o seu tamanho e a quantidade de equipamentos que vão sofrer intervenções, para a 

construção deste trabalho foi levado em conta uma parada de 10 dias, onde todos 

os equipamentos que não podem sofrer intervenções durante a rotina de produção 

da planta receberam manutenção. 

Como este trabalho tem como objetivo dar uma resposta aos maiores riscos 

identificados durante a parada geral de manutenção foi utilizada a metodologia do 

guia PMBOK para a análise, este guia apresenta processos e fermentadas, como 

pode ser verificado no capitulo três, que auxiliam no gerenciamento dos riscos. 

Para a realização do processo de identificação dos riscos foi realizado um 

BRAINSTORMING com as lideranças do projeto para juntamente com eles fazer o 

levantamento dos riscos da parada geral de manutenção o ano de 2015, o resultado 

da utilização desta ferramenta foi uma lista com os riscos e já pensando no processo 

de análise quantitativa a avaliação individual de cada risco quanto a sua 

probabilidade de ocorrência e seu impacto no projeto caso ele aconteça. Após foi 

levada esta lista para os lideres de cada área da fábrica (caldeiras, fibras, maquinas 

Kraft, maquinas de papel cartão e cortadeiras) com o objetivo de obter uma opinião 

especializada e validar os valores estipulados para o impacto e probabilidade de 

ocorrência, como saída deste processo foi criada uma lista de riscos consolidada. 

Para a realização do processo de realizar a análise quantitativa dos riscos foi 

primeiramente construída uma tabela (Tabela 1) onde a partir do nível de efeito 

potencial para as restrições definidas para este projeto (escopo, tempo, custo) foram 

definidos valores para o impacto. 
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Tabela 1-IMPACTO DOS RISCOS 

RESTRIÇÕES 
IMPACTO 

MUITO BAIXO BAIXO MEDIO  ALTO MUITO ALTO 
0,01 0,02 a 0,03 0,04 a 0,05 0,06 a 0,07  > 0,08 

ESCOPO Não significativo 
Aumento <3% 
no escopo 

Aumento entre 
4 e 8% no 
escopo 

Aumento entre 
9 e 12% no 
escopo 

Aumento 
>12% no 
escopo 

TEMPO  Não significativo 
Aumento <3% 
no tempo 

Aumento entre 
4 e 8% no 
tempo 

Aumento entre 
9 e 12% no 
tempo 

Aumento 
>12% no 
tempo 

CUSTO Não significativo 
Aumento <3% 
no custo 

Aumento entre 
4 e 8% no custo 

Aumento entre 
9 e 12% no 
custo 

Aumento 
>12% no 
custo 

FONTE: O AUTOR 

 

 Estes valores de impacto serão aplicados em uma matriz chamada de matriz 

de probabilidade e impacto, onde o valor de probabilidade, multiplicados pelos 

valores do impacto de cada risco dão como resultado o grau de risco individual. Esta 

matriz é dividida em três cores diferentes conforme tabela abaixo (Tabela 2):  

 

Tabela 2-GRAU DE RISCO POR COR. 

Vermelho 
Alto risco, O valor de grau de risco alto é resultado de 
um impacto grande e a probabilidade de ocorrência 

alta. 

Amarelo 

Médio risco, Estes riscos podem ser descritos de 
duas maneiras ou são resultados de um risco com 
uma grande probabilidade de ocorre mais um baixo 
impacto no projeto, ou com uma chance pequena de 
ocorrência, mas se ocorrer o impacto gerado será 

muito grande. 

Verde 
Baixo risco, Estes riscos são resultados de uma baixa 
probabilidade de ocorrência atrelada a um baixo 

impacto para o projeto. 
FONTE: O AUTOR 

 



25 

 

Tabela 3- MATRIZ PROBABILIDADE IMPACTO 

PROBABILIDADE GRAU DE RISCO (PROBABILIDADE vs IMPACTO) 
1,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
0,90 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,90 
0,80 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 
0,70 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 
0,60 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 
0,50 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 
0,40 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 
0,30 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 
0,20 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 
0,10 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
IMPACTO 

CATEGORIAS BASEADAS NO GRAU DE RISCO (PROBABILIDADE vs IMPACTO)  
CATEGRIAS GRAU DE RISCO COR 
ALTO RISCO Maior ou igual 0,20 Vermelho 
MÉDIO RISCO Entre 0,10 E 0,19 Amarelo  
BAIXO RISCO Entre 0 E 0,09 Verde 

FONTE: O AUTOR 

Com o resultado da análise qualitativa e priorização dos riscos foi possível à 

delimitação de quatro áreas do conhecimento para a realização da análise 

quantitativa dos riscos. 

Conforme o guia PMBOK (2008), a análise quantitativa é o processo aonde 

ocorre à análise numérica dos riscos, a análise quantitativa é realizada encima dos 

riscos que foram priorizados na análise qualitativa dos riscos, como tendo impacto 

potencial e substancial nas demandas concorrentes do projeto. 

Como o objetivo deste trabalho é fornecer respostas aos principais riscos 

identificados em paradas gerais de manutenção em fabricas de papel e celulose, 

para a analise quantitativa foi utilizado o método de análise do valor esperado, onde 

a partir de uma aplicação em uma situação real, os riscos que ocorreram no projeto 

tiveram peso 100% em sua probabilidade e foram identificados utilizando 

conhecimento de especialistas e dados históricos e os impactos utilizados foram 

obtidos das planilhas de custos do projeto. Os riscos priorizados pela análise 

qualitativa que não ocorreram durante a parada de manutenção foram considerados 
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como probabilidade 0%, consequentemente resultado nulo para a análise do valor 

esperado. 

 O resultado da análise qualitativa forneceu o resultado que será utilizado no 

processo de planejar as respostas que segundo o guia PMBOK (2008) é o processo 

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

possa impactar o resultado do projeto. Neste trabalho como saída do processo de 

planejar a respostas aos ricos foi criada uma planilha com algumas respostas que 

podem minimizar ou até eliminar os riscos que foram previamente identificados no 

processo de identificação dos riscos, priorizados no processo de análise quantitativa 

dos riscos e quantificados no processo de análise quantitativa dos riscos. 
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4. ESTUDO DE CASO. 

 

O estudo de caso utilizado para este trabalho foi realizado sobre uma 

empresa brasileira do ramo de papel e celulose, líder de produção de papel cartão 

na América latina, o início de suas operações no Brasil foi em 1946, e atualmente 

emprega 4000 funcionários diretos e indiretos. Esta empresa possui 242 mil hectares 

de reflorestamento e uma planta de processo de produção de papel completa, ou 

seja, dentro da indústria existem as três partes do processo produtivo de papel.  

A primeira parte do processo produtivo inicia-se na recepção e preparo da 

madeira que será enviada para o segundo processo que é a produção de celulose 

através do cozimento da madeira, ao final deste segundo processo a celulose que é 

a matéria prima para produção do papel é enviada para a área de máquinas tendo 

como produto acabado o papel cartão de alta qualidade utilizado em embalagens em 

todo o mundo. 

 

4.1. O PROJETO 

 

Anualmente as fábricas de papel e celulose precisam interromper seus 

processos produtivos para a realização da parada anual de manutenção, esta 

parada acontece, pois a lei exige que anualmente sejam verificados os vasos de alta 

pressão das caldeiras e para realizar inspeções e manutenções em máquinas e 

equipamentos que não estão disponíveis durante a rotina de produção da empresa. 

As atividades da parada de manutenção do próximo ano iniciam-se já ao 

final da do ano vigente, primeiramente é necessário iniciar um estoque de produtos e 

negociações com os clientes para que nenhum comprador fique prejudicado durante 

a interrupção da produção, paralelamente uma equipe de 20 pessoas focadas no 

planejamento neste projeto, juntamente com as equipes de manutenção de cada 

área começam a definir o escopo que será realizado no próximo. 
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A partir da definição do escopo é iniciado o processo de avaliação da 

quantidade de mão de obra extra que será necessária para a realização das 

atividades, com o numero de pessoas necessárias levantadas, a equipe começa a 

elaboração dos contratos com as empresas terceirizadas, o numero de pessoas 

contratadas para a realização do projeto em média são cinco mil trabalhadores extra. 

Para cada atividade definida existem muitos materiais e equipamentos que 

devem estar na empresa quando forem ser utilizados, para isso existe uma equipe 

na área de compras voltada apenas para itens de parada geral. Para a elaboração 

do cronograma das atividades reuniões mensais com os responsáveis pela 

manutenção das áreas são realizadas para alinhamento das atividades dependentes 

e tempos de execução. 

Durante a realização da parada cada área de manutenção tem seu escopo e 

cronograma particular, onde diariamente ao final do dia apresenta o resultado da 

curva S e as atualizações são inseridas no cronograma geral da fábrica. Uma equipe 

de compras fica disponível para o fornecimento de materiais faltantes ou que foram 

comprados indevidamente. Em torno de cinco dias após o inicio do projeto muitos 

serviços já foram realizados e começa o processo de desmobilização de mão de 

obra e equipamentos. 

Muitos riscos estão envolvidos neste projeto os principais apontados na 

análise quantitativa serão analisados no próximo capitulo. 

4.2. GERENCIAMENTO DE RISCO NO CASO REAL. 

 

Na fase de planejamento da parada ocorrida este ano foi realizado o 

processo de identificação dos riscos pela equipe responsável pelo projeto com apoio 

do pessoal responsável pelas atividades de manutenção, a partir desta análise 

surgiu uma lista de riscos que foram avaliados qualitativamente e qualitativamente, 

com isso foi estabelecida uma lista de riscos priorizados com objetivo de mitiga-los. 

Os riscos que ocorreram durante a parada de manutenção foram: 

a) Materiais comprados não chegarem à data previamente estabelecida. 
b) Falta de mão de obra qualificada. 
c) Manutenção mal feita em equipamentos. 
d) Atraso no reinicio das plantas. 
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e) Necessidade de Retrabalho. 
f) Materiais comprados de ultima hora. 
g) Quantidade de almoços e lanches subdimensionados. 
h) Materiais comprados diferentes dos especificados. 
i) Aparecimento de serviços extra. 

 

Dos riscos listados acima os que a empresa conseguiu dar uma resposta 

foram os Materiais comprados não chegarem na data previamente estabelecida e 

materiais comprados diferentes do especificados. 

Para os materiais que não chegaram para serem utilizados na parada a 

equipe responsável da área de compras conseguiu outro fornecedores que 

conseguiram enviar os matérias a tempo sem atraso para o cronograma. Para os 

materiais que foram comprados diferentes das especificações, normalmente é 

encontrado o erro apenas no momento em que os materiais serão utilizados, com 

isso foi possível alocar a mão de obra em outra atividade até que o material correto 

chegasse a fabrica. 

Como resultado de um gerenciamento de risco deficiente realizado pela 

equipe da parada de manutenção deste ano, sem os riscos terem sido avaliados 

corretamente e as respostas para os riscos identificados tivessem sido mais 

elaboradas, ao final do projeto ocorreu um atraso de um dia e meio para o reinicio 

das operações e cinco dias após o fim da parada foi necessário parar a planta por 

mais um dia para retrabalho em uma das máquinas.  
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5. RESULTADO DA ANÁLISE 

 

Utilizando a metodologia apresentada neste trabalho e com objetivo final de 

apresentar respostas aos maiores riscos identificados em paradas gerais de 

manutenção foi desenvolvida uma tabela (Tabela 4) onde com auxilio de pessoas 

com grande experiência em paradas gerais de manutenção, foram levantados os 

maiores riscos e realizada a análise qualitativa com as restrições consideradas 

escopo tempo e custo, baseada na matriz de probabilidade impacto (Tabela 3) 

apresentada no capitulo 5. 

Tabela 4- ANÁLISE QUALITATIVA 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Risco identificado 

P
ro
b
a
b
ili
da
d
e
 Áreas do conhecimento   

In
te
g
ra
çã
o 
 

E
sc
o
p
o
 

T
e
m
po
 

C
u
st
o
 

Q
u
a
lid
a
d
e
 

R
H
 

C
o
m
u
n
ic
a
çã
o
 

R
is
co
s 

A
q
ui
si
çõ
e
s 

Restrições 

Im
p
a
ct
o
 

Grau 
de 
risco 

Materiais comprados 
não chegarem na data 

previamente 
estabelecida. 

0,60                 x 

Escopo 0,30 0,18 
Tempo 0,30 0,18 

Custo 0,60 0,36 

Empresas contratadas 
para serviços 
específicos não 
comparecerem. 

0,20                 x 

Escopo 0,70 0,14 
Tempo 0,70 0,14 

Custo 0,40 0,08 

Falta de mão de obra 
qualificada. 

0,20   x               
Escopo 0,70 0,14 
Tempo 0,70 0,14 
Custo 0,20 0,04 

Manutenção mal feita 
em equipamentos. 

0,40       X           

Escopo 0,40 0,16 
Tempo 0,80 0,32 
Custo 0,80 0,32 

Aparecimento de 
serviços extras. 

0,50   X               
Escopo 0,80 0,40 
Tempo 0,70 0,35 
Custo 0,60 0,30 

Acidentes de trabalho. 0,20               X   
Escopo 0,50 0,10 
Tempo 0,80 0,16 
Custo 0,30 0,06 

 

 



31 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Risco identificado 

P
ro
b
a
b
ili
d
a
d
e
 Áreas do conhecimento   

In
te
g
ra
çã
o
  

E
sc
o
p
o
 

T
em

p
o
 

C
us
to
 

Q
u
a
lid
a
d
e
 

R
H
 

C
o
m
un
ic
aç
ã
o
 

R
is
co
s 

A
qu
is
iç
õ
e
s 

Restrições 

Im
p
a
ct
o
 

Grau 
de 
risco 

Atraso na manutenção 
dos equipamentos. 

0,40     X             
Escopo 0,60 0,24 
Tempo 0,70 0,28 
Custo 0,40 0,16 

Atraso no reinicio das 
plantas. 

0,40     X             
Escopo 0,30 0,12 
Tempo 0,20 0,08 
Custo 0,80 0,32 

Problemas de 
qualidade com o papel 

no reinicio de 
produção. 

0,20     X             

Escopo 0,30 0,06 
Tempo 0,30 0,06 

Custo 0,90 0,18 

 Necessidade de 
Retrabalho. 

0,50     X             
Escopo 0,70 0,35 
Tempo 0,70 0,35 
Custo 0,60 0,30 

Escopo mal elaborado. 0,20   X               
Escopo 0,80 0,16 
Tempo 0,80 0,16 
Custo 0,70 0,14 

Alterações no escopo 
dias antes da parada. 

0,20   X               
Escopo 0,80 0,16 
Tempo 0,80 0,16 
Custo 0,40 0,08 

Cronograma das 
atividades mal 
dimensionado. 

0,20     X             
Escopo 0,80 0,16 
Tempo 0,70 0,14 
Custo 0,40 0,08 

Materiais comprados 
de ultima hora. 

0,30       X           
Escopo 0,20 0,06 
Tempo 0,20 0,06 
Custo 0,50 0,15 

Afastamento de 
funcionários por 

doenças dias antes da 
parada. 

0,20   x               

Escopo 0,70 0,14 
Tempo 0,70 0,14 

Custo 0,10 0,02 

Falta de equipamento 
de segurança para 
funcionários e 
terceiros. 

0,30                 X 

Escopo 0,50 0,15 
Tempo 0,50 0,15 

Custo 0,10 0,03 
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Risco identificado 

P
ro
b
a
b
ili
d
a
d
e
 Áreas do conhecimento   

In
te
g
ra
çã
o
  

E
sc
o
p
o
 

T
em

p
o
 

C
us
to
 

Q
u
a
lid
a
d
e
 

R
H
 

C
o
m
un
ic
aç
ã
o
 

R
is
co
s 

A
qu
is
iç
õ
e
s 

Restrições 

Im
p
a
ct
o
 

Grau 
de 
risco 

Quantidade de 
almoços e lanches 
subdimensionados. 

0,40                 X 
Escopo 0,20 0,08 
Tempo 0,20 0,08 
Custo 0,40 0,16 

Contratos de serviços 
mal elaborados. 

0,30   X               
Escopo 0,80 0,24 
Tempo 0,80 0,24 
Custo 0,50 0,15 

Materiais comprados 
diferentes dos 
especificados. 

0,30                 X 
Escopo 0,80 0,24 
Tempo 0,80 0,24 
Custo 0,70 0,21 

Liderança sem 
representatividade. 

0,20   x               
Escopo 0,30 0,06 
Tempo 0,60 0,12 
Custo 0,20 0,04 

Greve sindical 
durante a parada. 

0,10               x   
Escopo 0,90 0,09 
Tempo 0,90 0,09 
Custo 0,70 0,07 

Problema com 
transporte para área 

industrial. 
0,20               x   

Escopo 0,30 0,06 
Tempo 0,50 0,10 
Custo 0,30 0,06 

Estimativa de custos 
incorreta. 

0,30       X           
Escopo 0,20 0,06 
Tempo 0,40 0,12 
Custo 0,80 0,24 

FONTE: O AUTOR 

Da matriz de análise qualitativa de riscos podem ser retirados os riscos que 

tem o maior impacto para o projeto levando em consideração escopo tempo e custo, 

este riscos são: 

a) Necessidade de retrabalho 

b) Aparecimento de serviços extra. 

c) Atraso na manutenção dos equipamentos. 

d) Atraso no reinicio das plantas. 

e) Contratos de serviços mal elaborados. 

f) Estimativa de custo incorreta. 

g) Manutenção mal feita nos equipamentos. 
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h) Materiais comprados não chegarem a tempo na data previamente 

estabelecida. 

i) Materiais comprados diferentes dos especificados.  

As figuras abaixo apresentam os riscos identificados levando em conta o grau 

de risco por área de restrição: 

Figura 1-ESCOPO COMO ÁREA DE RESTRIÇÃO 

 
FONTE: O AUTOR 

Figura 2-CUSTO COMO ÁREA DE RESTRIÇÃO 

 
FONTE: O AUTOR 
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Figura 3-TEMPO COMO ÁREA DE RESTRIÇÃO 

 
FONTE: O AUTOR 
 

Na figura 4 apresentada abaixo podemos verificar que os riscos de maior 

impacto em escopo tempo e custo em paradas gerais de manutenção são os 

relacionados às áreas de escopo aquisições tempo e custo. 

Figura 4-ÁREAS DO CONHECIMENTO MAIS IMPACTANTES 

 
FONTE: O AUTOR 
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Para a realização da analise qualitativa (Tabela 5) foi realizado um 

comparativo entre os riscos ocorridos no caso real e os priorizados na analise 

qualitativa. Os riscos que aparecerem nas duas listas foram apontados com a 

probabilidade de 100 % de chance de ocorrer, os outros riscos que foram priorizados 

na analise qualitativa e não ocorreram no caso real às probabilidades e os impactos 

foram considerados a partir de dados históricos, planilhas de custo e auxilio de 

pessoas com experiência em paradas de manutenção. 

Tabela 5-ANÁLISE QUANTITATIVA 

Prioridade Natureza Evento/Risco Efeitos 
Probabilidade 

(%) 
Impacto 

Valor 
Esperado 

1 

Resultado na 
análise 

quantitativa e 
ocorridos no 
caso real. 

 Atraso no 
reinicio das 
plantas. 

Impacto no custo, 
pois afeta a 

produção já orçada 
para o período. 

100% 
R$ 

235.000,00 
R$ 

235.000,00 

2 

Resultado na 
análise 

quantitativa e 
ocorridos no 
caso real. 

   Materiais 
comprados não 
chegarem a 
tempo na data 
previamente 
estabelecida. 

Aumento no custo 
por ser necessário 
à compra de ultima 
hora com outros 
fornecedores. 

100% 
R$ 

170.000,00 
R$ 

170.000,00 

3 

Resultado na 
análise 

quantitativa e 
ocorridos no 
caso real. 

Manutenção 
mal feita nos 
equipamentos. 

Aumento no tempo 
da realização da 

tarefa. 
100% 

R$ 
164.000,00 

R$ 
164.000,00 

4 

Resultado na 
análise 

quantitativa e 
ocorridos no 
caso real. 

  Aparecimento 
de serviços 
extra. 

Atraso no 
cronograma, 

impacto no escopo 
por alocação de 
mão de obra e no 

custo por 
necessidade de 

materiais e mão de 
obra. 

100% 
R$ 

100.000,00 
R$ 

100.000,00 

5 

Avaliados a 
partir de dados 
históricos e 
experiências 

de 
profissionais. 

  Necessidade 
de retrabalho. 

Aumento de tempo 
definido no 
cronograma, 

impacto no escopo 
por alocação de 
mão de obra e no 

custo por 
necessidade de 

materiais 
sobressalentes e 
mão de obra. 

50% 
R$ 

150.000,00 
R$ 75.000,00 
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Prioridade Natureza Evento/Risco Efeitos 
Probabilidade 

(%) 
Impacto 

Valor 
Esperado 

6 

Avaliados a 
partir de 
dados 

históricos e 
experiências 

de 
profissionais. 

  Atraso na 
manutenção 

dos 
equipamentos. 

Atraso no 
cronograma e 

impacto no escopo 
por alocação de 
mão de obra. 

40% 
R$ 

160.000,00 
R$ 

64.000,00 

7 

Avaliados a 
partir de 
dados 

históricos e 
experiências 

de 
profissionais. 

 Materiais 
comprados 

diferentes dos 
especificados.  

Atraso no escopo 
e cronograma, 
pois será 
necessário 
aguardar a 

chegada de outro 
materiais e no 
custo, pois 

compras de ultima 
hora encarece o 

preço. 

30% 
R$ 

175.000,00 
R$ 

52.500,00 

8 

Avaliados a 
partir de 
dados 

históricos e 
experiências 

de 
profissionais. 

  Contratos de 
serviços mal 
elaborados. 

Impacto no 
escopo, pois 
podem existir 
serviços não 

contemplado no 
escopo contratado 
e em tempo, pois 
com isso gera 

serviços extra não 
contidos no 
cronograma. 

30% 
R$ 

75.000,00 
R$ 

22.500,00 

9 

Avaliados a 
partir de 
dados 

históricos e 
experiências 

de 
profissionais. 

Estimativa de 
custo incorreta. 

Aumento do gasto 
ocasionando um 
fluxo negativo no 
orçamento da 

parada. 

30% 
R$ 

73.000,00 
R$ 

21.900,00 

FONTE: O AUTOR 

A tabela 6 refere-se às respostas levantadas com auxilio de especialistas da 

área para cada risco priorizado pela análise qualitativa e quantitativa. 
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Tabela 6-RESPOSTA AOS RISCOS 

Prioridade Evento/Risco Efeito Respostas 

1 
 Atraso no reinicio 
das plantas. 

Impacto no custo, pois 
afeta a produção já 

orçada para o período. 

Aumento no estoque pré-
parada para compensar 
possíveis atrasos. 

Manter mais pessoas no 
final da parada para 
auxilio caso exista 

trabalhos que estejam 
atrasando reinicio. 

2 

   Materiais 
comprados não 

chegarem a tempo 
na data 

previamente 
estabelecida. 

Aumento no custo por 
ser necessário à 

compra de ultima hora 
com outros 
fornecedores. 

Se possível sempre ter 
mais de um fornecedor 
cadastro do por material, 
manter a equipe de 

compras emergenciais 
até o final da parada e 
ter se possível pelo 
menos uma peça 
sobressalente em 

estoque. 

3 
Manutenção mal 

feita nos 
equipamentos. 

Aumento no tempo da 
realização da tarefa. 

Treinar manutentores na 
manutenção dos 

equipamentos, contratar 
empresas especializadas 
e verificação do trabalho 

antes de liberar 
equipamento. 

4 
  Aparecimento de 
serviços extra. 

Atraso no cronograma, 
impacto no escopo por 
alocação de mão de 
obra e no custo por 
necessidade de 

materiais e mão de 
obra. 

Aumentar o numero de 
pessoas envolvidas na 
elaboração do escopo e 
definir data limite para 
congelamento do escopo 

sem exceções. 

5 
  Necessidade de 

retrabalho. 

Aumento de tempo 
definido no 

cronograma, impacto 
no escopo por 

alocação de mão de 
obra e no custo por 
necessidade de 

materiais 
sobressalentes e mão 

de obra. 

Treinar manutentores na 
manutenção dos 

equipamentos, contratar 
empresas especializadas 
e verificação do trabalho 

antes de liberar 
equipamento. 
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Prioridade Evento/Risco Efeito Respostas 

6 
  Atraso na 

manutenção dos 
equipamentos. 

Atraso no cronograma 
e impacto no escopo 
por alocação de mão 

de obra. 

Definição dos tempos das 
tarefas juntamente com 
pessoas com experiência 
na atividade e criação de 
uma equipe para apoio em 

serviços atrasados. 

7 

 Materiais 
comprados 

diferentes dos 
especificados.  

Atraso no escopo e 
cronograma, pois será 
necessário aguardar a 
chegada de outro 

materiais e no custo, 
pois compras de ultima 
hora encarecem os 

preços. 

Equipe de compras 
altamente treinada, 
colocar no fluxo de 

compra para materiais de 
parada a aprovação das 
áreas e ter uma e manter 

uma equipe para 
eventuais emergências até 

o final da parada.  

8 
  Contratos de 
serviços mal 
elaborados. 

Impacto no escopo, 
pois pode existir 
serviços não 

contemplado no escopo 
contratado e em tempo, 
pois com isso gera 
serviços extra não 

contidos no 
cronograma. 

Consulta dos supervisores 
das áreas de manutenção 

para definição dos 
escopos e evitar fechar 
contratos perto da parada 

geral. 

9 
Estimativa de 
custo incorreta. 

Aumento do gasto 
ocasionando um fluxo 
negativo no orçamento 

da parada. 

Melhorar a previsão dos 
custos e envolvimento de 
mais pessoas para auxilio 
na definição dos custos. 

FONTE: O AUTOR 
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6. CONCLUSÃO 
 

Analisando este trabalho podemos verificar que a quantidade de riscos que 

podem acontecer em uma parada geral de manutenção é enorme, e os prejuízos 

que podem trazer para a fabrica são muito grandes. 

 Como este empreendimento ocorre em um curto espaço de tempo e envolve 

muitas variáveis o gerenciamento de risco se torna algo muito complexo de ser feito 

porem extremamente importante. Como ficou evidenciado na análise quantitativa e 

qualitativa os riscos que mais impactam o projeto são os ligados ao tempo de 

manutenção em equipamentos que pode atrasar o reinicio da fábrica e os riscos 

ligados a aquisições de materiais. 

 Para a realização de um gerenciamento de riscos eficiente em paradas de 

manutenção em fábricas de papel é indispensável que ao final de cada parada 

sejam anotadas as lições apreendidas, que e o processo de gerenciamento da 

parada do próximo ano inicie-se. Conforme apontado pelo estudo realizado, os 

riscos ligados a aquisições de materiais e contratos são muito relevantes, com isso 

faz-se necessário ter respostas aos riscos da área de aquisições bem consolidadas 

como, por exemplo, ter uma equipe exclusiva de aquisições para a parada geral e 

durante a parada ter uma equipe 24h na planta para atender com rapidez os 

problemas que aparecerem. Os riscos ligados ao atraso na manutenção dos 

equipamentos também estão destacados na análise, para combater estes problemas 

deve-se avaliar os estoques de parada contando com atrasos e ter equipes extras 

disponíveis para auxiliar nos equipamentos mais críticos. 

 A utilização de especialistas e pessoas com experiência em paradas se 

mostrou muito importante na identificação e quantificação dos riscos, manter 

planilhas de custos e cronogramas de paradas já finalizadas também é essencial 

para a analise e aplicações nos processos de gerenciamento de riscos.  

 Como as paradas de manutenção são intrínsecas as fabricas de papel e 

celulose, a partir desta análise fica claro que o gerenciamento de risco pode auxiliar 

na redução de custos e problemas, e com isso diminuir a perda que as fábricas têm 

durante este período.  
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