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Resumo 

 

O gerenciamento de riscos tem como objetivo identificar os riscos que podem afetar o projeto, 

permitindo assim planejar respostas aos mesmos a fim de maximizar oportunidades e 

minimizar ameaças e impactos negativos no projeto. Diversas organizações relatam que 

possuem problemas frequentes relacionados a custos e prazos em projetos. Este trabalho tem 

como objetivo apresentar de forma prática como o gerenciamento de riscos, mesmo que 

aplicado de forma simplificada em uma empresa do ramo de manufatura tem possibilidade de 

obter grandes economias de recursos e até mesmo mudar completamente o resultado 

operacional de um projeto. Propondo um plano de gerenciamento de riscos, baseado nas ao 

Guia PMBoK® 5ª edição, este estudo de caso de um projeto real post mortem, da empresa 

ABC, de substituição de fornecedor de componente crítico de máquina de produção de 

grandes capacidades. Componente o qual é crítico devido aos seguintes pontos de vista; 

apresenta apenas algumas unidades de fornecedores internacionais, produzido somente sob 

demanda, com lead time de aproximadamente 2 meses para fabricação e um mês para 

transporte devido a dimensões e peso, além de altíssimo valor. O setor o qual produtividade e 

perdas de processos são itens chaves para o sucesso financeiro do negócio, demonstrando a 

importância de não negligenciar os riscos. 

 

 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Riscos. Indústria. Setor manufatura. Post mortem. 

    



 

 

Abstract 

The risk management has the objective to identify the risks that can affect the project, 

allowing to plan answers to them in order to maximize the opportunities and minimize the 

threats and negative impacts in the project. Many organizations relate that they have often 

problems related to cost and deadlines in projects. This work has the objective to present a 

practical form about how the risk management, even when applied in a simply way, in an 

enterprise belonging of the manufacturing sector can turn possible earn resources savings and 

even change completely the operational result in a project. Proposing a risk management plan, 

based on the guide PMBoK® 5
th

 edition, this study of case of a post mortem project, from the 

ABC enterprise, about changing supplier of a critical component for a machine with heavy 

production capacities. Component classified as critical due it be manufactured just for a few 

international suppliers, made just by order, with long lead time approximately 2 months to be 

manufactured and one month just for the transport due to the big dimensions and heavy 

weigh, beyond high added value. In the manufacturing sector the productivity and the process 

losses are key elements for the financial success of the business, demonstrating the 

importance of not neglect the risks. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 PROBLEMA 

Qual a grandeza de impacto ocasionado em projetos reais em que o gerenciamento de 

riscos é negligenciado em projetos?  

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Exemplificar com um projeto real, como a metodologia de gerenciamento de 

riscos em projetos poderia evitar perdas de capital. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Contextualizar no mercado global e local, o nível de maturidade do gerenciamento 

de riscos em empresas; 

b) Explicar o plano de gerenciamento de riscos; 

c) Detalhar projeto em que o gerenciamento de riscos não foi utilizado, detalhar 

eventos de riscos que se concretizaram e impactos no projeto; 

d) Propor Plano de Gerenciamento de Risco que poderia ter sido utilizado para este 

projeto (análise pós mortem), comparando com os resultados do projeto original. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O presente trabalho será baseado em uma análise de um projeto que ocorreu sem um 

bom plano de gerenciamento de riscos, ou seja, será realizado uma análise post mortem 

deste projeto e quais impactos poderiam ter sidos maximizados ou minimizados caso a 

ferramenta fosse aplicada no projeto de substituição de fornecedores da peça crítica XPTO 

na Indústria Química ABC. 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Em organizações em que as possuam baixa maturidade em boas práticas de 

gerenciamento de projetos ou que não utilizem das mesmas é mais fácil encontrar 

discrepâncias referentes ao retorno financeiro e payback do projeto quando comparado ao 
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inicial proposto. Muitas vezes relacionados com o negligenciamento de riscos, o que faz o 

valor dispendido ser muito maior do que o inicialmente planejado e em outros casos, 

problemas relacionados com o cálculo de viabilidade financeira do projeto, que 

geralmente oscilações e riscos não são levados em conta, em que dependendo do setor e 

produto poderia causar a inviabilidade total ou parcial do projeto. E na maioria das vezes, 

a aplicação mesmo de que forma simplificada das boas práticas de gerenciamento de 

projetos pode auxiliar a evitar grandes perdas monetárias e de recursos.  

1.5  METODOLOGIA 

O método utilizado no presente trabalho será a análise de um projeto post mortem, 

baseado em um projeto real. Será apresentada uma proposta de gerenciamento de riscos 

para este projeto, afim de evidenciar que as boas práticas de gerenciamento de riscos 

descritas no Guia PMBoK (2013), mesmo que utilizadas de maneira simples podem evitar 

grandes gastos de capital e até mesmo impedir o prosseguimento de um projeto, o qual 

não vai apresentar o resultado esperado incialmente, preservando capital da empresa. Por 

fim, será realizado a comparação do projeto que foi realizado sem um bom plano de 

gerenciamento de riscos com o proposto para verificar a economia de capital que poderia 

ter sido obtida se o mesmo fosse utilizado. 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O trabalho será desenvolvido em quatro etapas principais divididas estas em quatro 

capítulos principais, com maiores explicações e definições dentro dos próprios capítulos 

apresentados em estrutura de subtítulos.  Primeiramente será apresentado a 

problematização, motivo pelo qual este trabalho será realizado, bem como expor seus 

objetivos principais e específicos. 

No segundo capítulo será contextualizado a frequência de problemas relacionados a 

prazo e custos com projetos em diferentes companhias. Estendendo para o detalhamento 

de maturidade de boas práticas de gerenciamento riscos em organizações e até mesmo a 

estratificação desta maturidade por área de segmento. Ainda nesta etapa, será também 

apresentado as melhores práticas de gerenciamento de riscos. 
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No terceiro capítulo será apresentado um case real baseado em um projeto, 

confirmando o cenário levantado pela pesquisa no primeiro capítulo, de uma indústria 

Química fictícia pertencente a área de Manufatura o qual não houve utilização de técnicas 

formais de gerenciamento de riscos. Os valores foram descaracterizados para manter a 

confidencialidade da empresa e dos valores, porém a proporção entre eles foi mantida para 

possibilitar uma análise didática neste trabalho. Será proposto ainda nesta etapa, um plano 

de gerenciamento de riscos baseado nas melhores práticas de gerenciamento desta área de 

conhecimento. 

No quarto capítulo será apresentado quais os benefícios que poderiam ter sido obtidos 

no projeto em questão, realizando uma análise post mortem (“pós morte”) deste mesmo 

projeto se o plano proposto tivesse sido aplicado, e qual ordem de grandeza isto representa 

no projeto como um todo. 

Por fim, será descrito possíveis trabalhos que poderiam complementar ainda mais o 

estudo em questão. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

A PMSURVEY (2014), pesquisa realizada pelos Chapters do PMI (Project Management 

Institute) anualmente em diversos países e com diversas organizações, tem como o objetivo 

mapear as melhores práticas de gerenciamento de projetos que estão sendo utilizadas e quais 

resultados estão sendo obtidos com a sua utilização. 

De acordo com a Figura 1 - Aplicação de metodologia para Gerenciamento de Riscos, 

apenas 32% das organizações que responderam à pesquisa possuem uma metodologia formal 

para o gerenciamento de riscos em seus projetos, enquanto que a maioria das empresas possui 

apenas uma forma informal de gerenciar riscos ou não gerenciam riscos em seus projetos.  

 
FIGURA 1 - APLICAÇÃO DE METODOLOGIA PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS 

FONTE: PMI (2014) 
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Além disso é possível verificar que frequentemente as empresas encontram problemas 

com relação a custos e duração de seus projetos. 

Dentre as empresas entrevistadas, 50% delas tem problemas frequentes relacionados a 

custos e 69% tem problemas em relação a duração de seus projetos, conforme mostrados na 

Figura 2 – Frequência de Problemas Relacionados à Custos e Figura 3 - Frequência de 

Problemas Relacionados ao Tempo. 

 

 

FIGURA 2 - FREQUÊNCIA DE PROBLEMAS RELACIONADOS À CUSTO 

FONTE: PMI (2014) 
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FIGURA 3 - FREQUÊNCIA DE PROBLEMAS RELACIONADOS AO TEMPO 

FONTE: PMI (2014) 
 

Além disso, quando analisamos o amadurecimento do gerenciamento de riscos dentro 

das empresas por segmento, é possível perceber, evidenciado na Figura 4 - Maturidade 

Gerenciamento de Riscos por Segmentos, que o setor de manufatura é o que menos utiliza 

técnicas formais para o gerenciamento de riscos dos setores pesquisados.  
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FIGURA 4 - MATURIDADE GERENCIAMENTO DE RISCOS POR SEGMENTOS 

FONTE: PMI (2014) 
 

Confirmando este cenário levantado pela pesquisa, este trabalho tem como base 

utilizar a análise post mortem (pós morte) de um projeto de uma indústria Química 

pertencente a área de Manufatura, em que técnicas formais de gerenciamento de riscos não 

foram utilizadas. Através desta análise será apresentado um modelo de gerenciamento de 

riscos que poderia ser utilizado neste projeto, mostrando que é possível muitas vezes 

utilizando o gerenciamento de risco evitar o desastre de alguns projetos, possibilitar economia 

de recursos ou ainda maximizar os ganhos em projetos. 
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2.2 MELHORES PRÁTICAS GERENCIAMENTO DE RISCOS 

2.2.1 Definição de Risco 

Antes de começar a descrever as melhores práticas para o gerenciamento de 

riscos, é muito importante a clareza do conceito de riscos. Muitos pensam em riscos 

como eventos que geram impactos negativos nos projetos, porém risco não é somente 

um evento negativo. De acordo com o Guia PMBoK (5ª Edição, p. 310), o conceito de 

risco é definido por: 

“O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará 

um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, 

cronograma, custo e qualidade”. 

2.2.2 Estrutura do Gerenciamento de Riscos em Projetos 

A Figura 5 – Momento de iniciar o gerenciamento de riscos, descreve as 

principais etapas que devem ser contempladas pelo Gerenciamento de Riscos e em 

qual momento do projeto, as mesmas devem ser avaliadas.  

 
FIGURA 5 - MOMENTO DE INCIAR O GERENCIAMENTO DE RISCOS 
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FONTE: SALLES JR et al. (2010, p.37) 
É de fundamental importância, que as etapas de Planejamento do Gerenciamento dos 

Riscos, Identificação, Análise e Respostas aos riscos sejam feitas no começo do projeto, ou 

seja, no momento do seu planejamento inicial, para que possamos decidir pelo 

prosseguimento do projeto ou a inviabilização do mesmo de acordo com os riscos existentes 

identificados e respostas planejadas para os mesmos. Esta análise inicial, já com a avaliação 

dos riscos no projeto pode ser crucial para o sucesso ou fracasso do projeto. 

 

2.2.3 Planejamento do Gerenciamento de Riscos 

A etapa de planejamento do gerenciamento de riscos em projetos, tem como objetivo 

gerar o plano do gerenciamento de riscos.  

Este documento contém as diretrizes de como os riscos devem ser tratados e 

conduzidos neste projeto, e é construído com base em análise de informações e documentos 

fundamentais do projeto, como o Termo de Abertura do Projeto (TAP), Plano de 

Gerenciamento do Projeto, Registros das partes Interessadas, fatores ambientais da empresa e 

ainda ativos de processos organizacionais.  

Dentro do plano de gerenciamento de riscos encontramos informações referentes a 

metodologia, papéis e responsabilidades, orçamento destinado, prazos, categoria de riscos, 

definições e matriz de probabilidade e impacto dos riscos, formatos de relatórios e detalhes de 

como será realizado o acompanhamento e registros dos riscos no projeto. 

 

2.2.4 Identificação de Riscos 

É o processo que tem como objetivo identificar e documentar os riscos que podem afetar o 

projeto. A identificação de riscos se inicia com a própria revisão da documentação do projeto, 

pois informações como premissas, restrições, stakeholders, Estrutura Analítica do Projeto 

(EAP), Estrutura Analítica de Riscos (EAR), lições aprendidas de projetos semelhantes entre 

outras documentações são fontes de riscos que devem ser cuidadosamente analisadas. 
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 Diferentes técnicas de identificação de riscos podem ser utilizadas para esta etapa, podemos 

considerar como principais as seguintes técnicas: 

 Analogia 

o Comparar com cenários anteriores semelhantes, consultar dados de projetos 

anteriores, variação da taxa cambial, variáveis geográficas etc. 

 Entrevistas e opinião especializada 

o Possibilidade de adquirir informações importantes com pessoas que possuem 

maior conhecimento técnico ou vivência no assunto em questão. Exemplos 

também são contratação de consultoria no assunto ou mesmo pesquisa com 

stakeholders.  

 Brainstorming 

o Recomendado quando necessitamos levantar uma variabilidade e grande 

quantidade de informações em pouco tempo. 

 Delphi 

o Técnica utilizada de modo remoto e anônimo, evitando o lado negativo de 

questionamentos entre as pessoas e conflitos pessoais entre os integrantes do 

grupo. É organizada por facilitador que direciona o fluxo das informações e 

consolida as informações adquiridas.  

 Revisão de Documentação 

o Consulta a regulamentos, leis, normas internas, contratos, consulta a 

documentação de projetos anteriores, lições aprendidas, entre outros. 

 Representação Gráfica  

o Uso de ferramentas como Diagrama de Ishikawa, BPM (Business Process 

Management) e diagramas de influência. 

 Análise SWOT 

o Ferramenta que tem como objetivo examinar as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças da organização sponsor do projeto.  
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A análise das premissas de um projeto também deve ser avaliada do ponto de vista de 

riscos, isto porque desde a sua criação a premissa é um evento que está sendo considerado 

como certo para o projeto. 

Após a utilização das técnicas para identificação dos riscos, será gerado uma lista dos 

riscos identificados e quando possível, as possíveis respostas potenciais para estes riscos. Este 

registro de riscos serve de base para as próximas etapas do gerenciamento de riscos que irão 

avaliar e planejar respostas aos riscos que forem priorizados. 

 É extremamente recomendado que os riscos sejam agrupados em categorias, as quais 

servem para facilitar as análises posteriores a esta etapa de identificação. 

Esta subdivisão em categorias, deve ser realizada pelo critério definido no projeto, 

exemplos são fonte de riscos, setores afetados ou ainda mesmo em diferentes fases do projeto 

em que o risco pode ocorrer.  

Com estrutura similar a estrutura da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), os riscos 

agrupados em suas respectivas categorias geram a EAR (Estrutura Analítica de Riscos), 

documento que de forma visual e bem simplificada permite ver todas as categorias de riscos 

identificadas. Um exemplo deste tipo de documento, no caso de um projeto de implementação 

de software pode ser visualizado na Figura 5 - Exemplo de EAR (Estrutura Analítica de 

Riscos) de um projeto de implementação de Softwares. 
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FIGURA 6 - EXEMPLO DE EAR (ESTRUTURA ANALÍTICA DE RISCOS) DE UM PROJETO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARES 

FONTE: RODRIGUES (2013) 

 

2.2.5 Análise Qualitativa dos Riscos 

Após a identificação e registros dos riscos, de acordo com o Guia PMBoK (2013), é 

sugerido a realização de uma análise qualitativa dos riscos, conforme mostrado na Figura 6 - 

Diagrama do fluxo de dados do processo realizar a análise qualitativa dos riscos. 
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FIGURA 7 - DIAGRAMA DO FLUXO DE DADOS DO PROCESSO REALIZAR A ANÁLISE 

QUALITATIVA DOS RISCOS 

FONTE: GUIA PMBoK (2013, p.328) 
 

Esta análise qualitativa é feita com todos os riscos registrados primeiramente para 

evitar o desperdício de recursos em tratativas de riscos que não serão priorizados no projeto, 

seja pelo seu impacto baixíssimo ou mesmo por que sua probabilidade de ocorrer seja remota. 

Uma primeira análise dos riscos registrados pode ser realizada através de uma classificação 

utilizando uma matriz de probabilidade e impacto. Pode-se utilizar diferentes tabelas como 

matrizes de probabilidade e impacto, a sugerida pelo Guia PMBoK (2013) está ilustrada na 

Figura 6 – Matriz de probabilidade e impacto. 
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FIGURA 8 - MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO 

FONTE: GUIA PMBoK (2013, p.331) 
 

Esta avaliação de probabilidade e impactos podem ser realizadas através de entrevistas 

e reuniões com participantes selecionados, seja devido ao seu nível de experiência ou 

familiaridade com a categoria do risco em questão. Com esta classificação inicial é possível 

orientar a resposta aos riscos, priorizar ameaças com grande probabilidade de ocorrer, decidir 

por apenas monitorar ameaças com baixo impacto e baixa probabilidade de ocorrência, entre 

outros. 

Após a conclusão desta etapa de análise qualitativa, quando necessário os documentos 

de registros de riscos e registros de premissas devem ser atualizados. 

 

2.2.6 Análise Quantitativa dos Riscos 

De acordo com a priorização de riscos definidos na análise qualitativa dos riscos, com 

os respectivos critérios adotados, estes riscos devem ser medidos. Para este fim diversas 

técnicas podem ser utilizadas, como diagramas de tornado, cálculo do valor monetário 

esperado, diagrama da árvore de decisão e simulações numéricas. 



24 

 

Diagrama de Tornado 

Este tipo de diagrama tem como objetivo auxiliar a identificar os riscos que possuem 

maior potencial de impacto no projeto, considerando tanto impactos positivos quanto 

impactos negativos. Além disso, é possível verificar se determinados riscos possuem 

possibilidade de benefícios maiores do que ameaças, entre outros. É uma maneira rápida para 

analisar os riscos envolvidos, conforme exemplo da Figura 8 – Exemplo de Diagrama de 

Tornado. 

 
FIGURA 9 - EXEMPLO DIAGRAMA DE TORNADO 

FONTE: GUIA PMBoK (2013, p.331) 

 

Valor Esperado ou Valor Monetário Esperado 

Devido a necessidade de gerenciar os riscos independentemente da sua categoria, e 

para que possamos controlar, comparar e medir é necessário converter todos os riscos em uma 

mesma unidade. Uma unidade comum a todos os riscos é a unidade financeira ou monetária. 

O valor esperado é calculado pelo produto da probabilidade e do impacto de cada risco. 
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Diagrama de Árvore de Decisão 

 Este diagrama utiliza como base o valor monetário esperado dos diferentes caminhos 

possíveis para tomar decisões. Desta maneira é possível verificar os diferentes cenários e 

optar pelo melhor caminho provável, que é o que apresenta maior valor monetário final, 

conforme exemplo ilustrado na Figura 9 – Exemplo Árvore de Decisão, em que é possível 

verificar que a melhor opção esperada entre realizar o projeto de modo agressivo ou 

conservador é o cenário agressivo, permitindo um lucro esperado muito maior quando 

comparado ao conservador. 

 

 

FIGURA 10 - EXEMPLO ÁRVORE DE DECISÃO 

FONTE: RODRIGUES (2013) 
 

Simulação de Monte Carlo 

Esta técnica de simulações numéricas tem como objetivo fornecer uma distribuição 

probabilísticas dos resultados calculados, sendo muito utilizada para estimar a duração e 

custos mais provável de projetos. Diversos softwares podem ser utilizados para realizar estas 

simulações, entre eles o Excel (@Risk), Devize (Minitab), entre outros. Quanto maior a 
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quantidade de informações disponíveis de dados para as simulações, melhor o nível de 

confiabilidade dos resultados. Na Figura 10 – Exemplo Simulação Monte Carlo é possível 

verificar que o custo do projeto com 90% de confiabilidade de até R$ 238.623,41. 

 
FIGURA 11 - EXEMPLO SIMULAÇÃO MONTE CARLO 

FONTE: COSTA (2015, p.46) 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 CASE – PROJETO SUBSTITUIÇÃO FORNECEDOR PEÇA XPTO 

A fim de tornar mais claro o entendimento de como o gerenciamento pode contribuir e 

auxiliar na redução de desperdício de recursos e quando possível resultando ainda na 

otimização dos mesmos, utilizarei um exemplo de um projeto real de uma indústria química 

pertencente ao setor de manufatura. Para evitar a exposição de dados, os valores foram 

multiplicados por uma constante para descaracterização dos valores, porém mantendo a 

proporcionalidade para o estudo em questão. 

Para a fabricação dos produtos, a indústria ABC necessita de uma peça XPTO para 

viabilizar a produção de cada uma das suas linhas da planta, a qual é fornecida 

exclusivamente pelo fornecedor 1. Esta peça XPTO possui algumas características específicas 

como: 

 O tempo estimado de vida útil da peça XPTO é de aproximadamente 6 meses e 

pode ser retrabalhada enquanto outra peça XPTO é utilizada para retornar a máquina e rodar 

por mais 6 meses; 

 Peça é produzido somente sob encomenda e não é fabricada no Brasil, por este 

motivo o tempo de fabricação mais o tempo de entrega é de aproximadamente 3 meses; 

 Peça essencial para o funcionamento do maquinário, sem esta peça não é 

possível produzir nenhum produto; 

O gasto com o consumo de peças XPTO na empresa é elevado devido ao preço 

unitário da peça e pela fábrica ABC possuir várias linhas com diferentes tecnologias que 

necessitam da peça XPTO para produzir. O histórico de gastos anual, entre 2008 e 2013 

(período antes da implementação pode ser observado na Figura 8 – Gastos anuais com 

aquisição de peças XPTO. 
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FIGURA 12 - GASTOS ANUAIS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS XPTO 

FONTE: O Autor (2016) 

A área comercial da empresa, em busca de economia de recursos, realizou a 

prospecção de novos fornecedores. Foram encontrados outros dois fornecedores alternativos, 

conforme condições comerciais descritas resumidamente: 

 Fornecedor 2 – Valor da peça XPTO era menor do que a do fornecedor atual, 

economia em alguns modelos da peça XPTO de até 30% quando comparado ao fornecedor 1; 

 Fornecedor 3 – Valor da peça XPTO era ligeiramente maior do que a do 

fornecedor atual; 

Vislumbrado com o potencial de ganho, devido aos altos valores envolvidos em 

questão deste fornecimento, o setor comercial consultou apenas o responsável de compras 

global do grupo da empresa ABC, o qual tinha comprado uma peça XPTO deste fornecedor 

em outra planta nos EUA, e que a mesma funcionava perfeitamente.  

Somente com este relato e apoio corporativo decidiram que a partir daquela data, os 

novos pedidos da peça XPTO seriam realizados ao Fornecedor 2. A decisão foi tomada sem 

qualquer conhecimento, consulta e até mesmo comunicação da área técnica da empresa ABC. 

Após um tempo desta decisão, ao realizar uma busca no sistema foi percebido pela 

área técnica da empresa ABC que o todos os novos pedidos tinham sido realizados para o 

Fornecedor 2.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gastos com peças XPTO 

Total



29 

 

Neste momento iniciou-se a movimentação da área técnica para tentar impedir o 

prosseguimento dos pedidos todos de uma vez, visto que este novo fornecedor, nunca tinha 

sido testado na planta. Em virtude das peças XPTO com o fornecedor já tinham sido 

começadas a serem fabricadas, que os altos valores em questão não poderiam ser perdidos e 

que com o apoio do gerente global de compras corporativas, que defendia a tese de que as 

novas peças XPTO substituiriam perfeitamente as fornecidas pelo Fornecedor 1 os pedidos e 

fabricação destas peças continuaram sem interrupção.  

A área técnica da empresa ABC em uma tentativa de minimizar os riscos e tentar 

verificar a viabilidade da substituição da peça XPTO solicitou que fosse comprada em 

duplicidade neste momento peças do Fornecedor 1 para que em caso de falhas na nova peça 

fornecida pelo Fornecedor 2, a mesma pudesse ser substituída sem maiores impactos no 

volume de produção e em paralelo a isso, foi solicitado que as novas peças XPTO só seriam 

recebidas com certificado de qualidade com testes determinados pela área técnica, testes esses 

que garantiriam a qualidade e performance da peça XPTO. 

Apesar dos riscos levantados pela área técnica, apenas alguns meses após o início dos 

pedidos da peça XPTO, para as linhas de tecnologia mais novas da planta, as quais possuem 

velocidades elevadas, e nestes casos a qualidade da peça XPTO ainda é mais severa foram 

iniciadas solicitações de algumas peças para o Fornecedor 1. Porém devido aos altos valores 

envolvidos, a fim de controlar fluxo de caixa e valor total de peças em estoque, as peças 

foram sendo solicitadas de modo espaçado, conforme mostrado na Figura 9 - Solicitação de 

peças XPTO por fornecedor. 
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FIGURA 13 - SOLICITAÇÃO DE PEÇAS XPTO POR FORNECEDOR 

FONTE: O Autor (2016) 

Devido ao grande número de linhas e demandas de peças XPTO, para facilitar o 

entendimento abaixo é possível verificar a demanda de peças XPTO de uma linha em 

específico, para demostrar este “delay” nas aquisições das peças. 

 
FIGURA 14 - PEÇAS XPTO - LINHA 1 

FONTE: O Autor (2016) 

 

A peça XPTO encomendada ao Forcedor 2 em novembro de 2014, teve que ser 

instalada em máquina no em março de 2015 devido a um problema de manutenção que 

ocasionou a quebra da peça XPTO que estava na máquina sem possibilidade de reparo.  
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A nova peça fornecida pelo Fornecedor 2 não atendiam especificações necessárias para 

a linha e com esta peça não era possível produzir. Os testes de qualidade da peça solicitados 

pela área técnica, mesmo solicitados como obrigatórios e com reuniões com o Fornecedor 2 

não foram enviados para a empresa ABC, assim mesmo as operações de compras seguiram 

pelo departamento comercial. Desta forma a Linha 1 estava em uma situação complexa, 

devido a uma falha mecânica perdemos precocemente a peça XPTO que estava em máquina 

sem possibilidade de reparo. Outro ponto ainda mais grave era que devido ao “delay” na 

compra da mesma peça com o Fornecedor 1, esta peça ainda estava em fabricação e não 

estava disponível para instalação. Com isto foi necessário contar com a colaboração do 

Fornecedor 1 para tentar produzir a peça XPTO em um tempo menor e transportar a peça 

através de embarques aéreos. Além do mais a Linha 1, de produção contínua, permaneceu 

parada por 2 dias até que uma solução paliativa para recuperar uma antiga peça XPTO foi 

realizada para permitir a volta da Linha 1 com algumas restrições de produção. Como foi 

necessário recuperar uma peça XPTO que não era mais própria para a fabricação, alguns 

produtos não poderiam ser fabricados com a peça com este reparo. Até o recebimento da nova 

peça XPTO pelo Fornecedor 1, a Linha 1 produziu com restrições de produtos. 

De forma resumida, o não gerenciamento de riscos no projeto de substituição de 

fornecedores ainda ocasionou falhas da peça XPTO em outras 3 linhas. Deste modo, os gastos 

com a peça XPTO anualmente devido a necessidade de comprar peças XPTO do Fornecedor 

1 e Fornecedor 2 além de fretes, sem contar paradas de máquina e perdas devido a tentativas 

de utilizar peças do Fornecedor 2 subiu exponencialmente conforme descritos na Figura 11 - 

Evolução de gastos após tentativa de substituição de Fornecedor. Nas linhas em que 

modificando condições ideias de processos foi possível utilizar a peça XPTO do Fornecedor 2 

houve perda de produtividade em uma das dimensões do produto final, reduzindo a 

capacidade do equipamento em aproximadamente 0,5%, em uma linha de produção contínua, 

esta perda quando multiplicada por 24 horas e pelo período de duração da peça XPTO, 

significa uma perda significativa de material que poderia ter sido produzido. 
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FIGURA 15 - EVOLUÇÃO DE GASTOS APÓS TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FORNECEDOR 

FONTE: O Autor (2016) 
 

Além de problemas de qualidades em linhas, nas linhas em que foi possível utilizar a 

peça XPTO fornecida pelo Fornecedor 2 apresentou durabilidade da peça inferior quando 

comparada ao Fornecedor 1. A maior durabilidade apresentada era de no máximo metade da 

do Fornecedor 1, em que a maior parte delas não apresentava possibilidade de recuperação 

devido a desgaste prematuro e perda das principais dimensões da peça.  

Houve registros de peças substituídas em garantias mesmo entregues muito tempo após 

o período em que se necessitava a peça na empresa ABC, que a segunda peça também não 

funcionou. Sendo que ainda temos em estoque peças fornecidas pelo Fornecedor 2, em que 

não temos confiabilidade para utilização e que por este motivo ainda estão em estoque, 

conforme mostrado abaixo na Figura 12 - Participação peças XPTO na empresa ABC.  

 

FIGURA 16 - PARTICIPAÇÃO PEÇAS XPTO NA EMPRESA ABC 
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FONTE: O Autor (2016) 
  

Devido a inúmeros eventos de riscos que se concretizaram e que não estavam 

previamente planejados, foi desperdiçado uma grande quantidade de recursos em retrabalho, 

em perdas de material devido a tentativas de produzir com peça XPTO não conforme, em 

vários fretes aéreos, além de peças XPTO que não puderam ser recuperadas e cumprir o 

planejamento de funcionamento total de 12 meses (6 meses + Recuperação + 6 meses), além 

de alto capital imobilizado em peças XPTO que mesmo substituídas em garantia não tem 

confiabilidade para utilização, enquanto não tivermos opções seguras para substituição das 

mesmas. 
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3.2 CASE – PROPOSTA DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA 

PROJETO PÓS MORTE (POS MORTEM) 

O objetivo do presente item é mostrar como poderia ter sido realizado o planejamento 

do gerenciamento de riscos deste projeto. Para isto será utilizado como modelo o template 

criado por COSTA (2015), o qual será adaptado para o projeto analisado neste trabalho e que 

desta maneira seja possível comprovar que o gerenciamento de riscos, mesmo que realizado 

de modelo simples, poderia ter auxiliado a economizar recursos e problemas durante a 

execução deste projeto. O template original completo realizado por COSTA (2015) está 

disponível no capítulo 7. ANEXOS.  

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Nome do Projeto Substituição Fornecedor peça XPTO Versão: 01 

Elaborado por: Paulo Z. Ruiz Data: Maio/2016 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste plano é garantir coerência e uniformidade nos processos de identificação, 

análise, resposta e controle dos riscos a que está sujeito o projeto XPTO ao longo de todo o 

seu ciclo de vida, contribuindo para a melhoria do seu desempenho visando o alcance de seus 

objetivos. 

 

2. DEFINIÇÕES E GENERALIDADES 

 

Para efeito de definição, neste projeto entende-se como RISCO todo e qualquer evento ou 

condição incerta que, em caso de ocorrência, provocará um efeito positivo ou negativo no 

projeto. 

 

Os riscos que provocarem efeitos positivos serão chamados de OPORTUNIDADES e os que 

provocarem efeito negativo de AMEAÇAS. 
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O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (SGR) terá como base os processos 

abaixo descritos: 

 

 Planejar o Gerenciamento de Riscos – visa gerar diretrizes para os outros processos 

sejam realizados adequadamente; 

 Identificar Riscos – visa gerar uma lista de riscos o mais completa possível para o 

projeto; 

 Analisar Qualitativamente os Riscos – visa promover uma avaliação qualitativa dos 

riscos para que estes possam ser priorizados e, posteriormente, quantificados; 

 Analisar Quantitativamente os Riscos – visa promover uma avaliação quantitativa 

dos riscos e uma priorização para o processo de respostas; 

 Responder aos Riscos – visa gerar um conjunto de ações necessárias para minimizar 

as ameaças e maximizar as oportunidades do projeto, bem como definir os recursos 

necessários para implementá-las, seus responsáveis e os impactos em outras áreas de 

gerenciamento; e 

 Controlar os Riscos – visa acompanhar os riscos ao longo do projeto, verificando sua 

real ocorrência ou não, seus reais impactos no projeto e participar do processo de 

controle integrado de mudança do projeto. 

 

 

Existem várias FUNÇÕES e RESPONSABILIDADES que precisam ser desempenhadas ao 

longo dos processos. Nem todas as funções são instanciadas em todos os projetos, bem como 

outras poderão ser criadas, a critério do gerente de projeto. Dentre estas funções, existem: 

 

 Gerente do Projeto – responsável pela coordenação dos processos, aprovação do 

plano e integração dos processos de gerenciamento de riscos com outras áreas de 

conhecimento. 

 Coordenador de Riscos – profissional designado pelo gerente do projeto, responsável 

por coordenar os trabalhos necessários para a realização dos processos de 

gerenciamento de riscos. Dentre suas responsabilidades pode-se citar: a elaboração do 

plano de gerenciamento de riscos, coordenar o processo de identificação, acompanhar 

os processos de análise, coordenar e verificar a adequação das respostas aos riscos, 

verificar a eficácia das respostas aos riscos ao longo do processo de controle, manter 

atualizado o registro de riscos e coletar lições aprendidas, ao longo do projeto, 

relativas aos processos de gerenciamento de riscos. 
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 Especialista(s) – profissional ou grupo de profissionais com conhecimento ou 

experiência necessária para auxiliar o gerente ou o coordenador na realização dos 

processos.  

 Responsável(is) – profissional ou grupo de profissionais cuja função consiste em 

monitorar os riscos, implementar as respostas, verificar a necessidade de ações 

complementares, coletar lições aprendidas, reavaliar os riscos ao longo do projeto e 

informar ao coordenador/gerente o status dos riscos, bem como as discrepâncias 

ocorridas. 

 

O REGISTRO DE RISCOS é o documento que materializa a execução dos processos de 

identificação, análise, resposta e controle de riscos. 

 

A RESERVA GERENCIAL é a reserva alocada pela gerência do projeto destinada a 

responder a riscos que não foram identificados ou a complementar as ações anteriormente 

planejadas. 

Uma ação de CONTORNO é uma resposta a um risco não identificado anteriormente ou uma 

ação não planejada a um risco já identificado que requer uma ação complementar após sua 

ocorrência. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 

 Redução de custos através do desenvolvimento de novo fornecedor da peça XPTO na 

empresa ABC.  

 Valor o de estoque das peças XPTO não deve ultrapassar 40% do valor atual com 

peças; 

 Qualidade do material produzido não pode sofrer nenhuma alteração em virtude da 

substituição da peça XPTO; 

 O projeto de desenvolvimento e avaliação de novo Fornecedor deve ocorrer dentro do 

período de um ano. 

  

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DE GERÊNCIA  refere-se às diretrizes para 

uma correta e adequada integração do gerenciamento de riscos com outras áreas. 
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As áreas serão integradas por meio de reuniões mensais ou quando uma nova revisão dos 

riscos for realizada. 

 

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES de Gerenciamento de Riscos é o conjunto de softwares, 

equipamentos e infraestrutura de Tecnologia da Informação necessário para viabilizar a 

implantação dos processos de gerenciamento de riscos. 

 

O plano de gerenciamento de riscos, os riscos identificados, as respostas planejadas e todas 

as versões de eventuais atualizações podem ser encontradas na rede, conforme endereço 

\\EmpresaABC\Portfolio\Projeto 1\Gerenciamento de Riscos. As atualizações destas 

informações serão realizadas pelo Coordenador de Riscos do Projeto. 

 

STAKEHOLDERS 

 

Os principais stakeholders considerados para avaliação dos riscos neste projeto são Sponsor, 

Supervisores de Produção das linhas, Engenheiros de Processos, Engenheiros de Produção, 

Gerência de Qualidade, Compradores, Gerência Operacional, Gerência Controladoria, 

Fornecedor 1, Fornecedor 2 e Fornecedor 3. 

 

COMUNICAÇÃO DOS RISCOS refere-se a como os riscos serão comunicados, tanto com 

os stakeholders internos e externos ao projeto. 

 

A comunicação de riscos para os stakeholders internos deve ocorrer em reuniões presenciais 

mensais e/ou quando algum novo risco for identificado, tendo a sua formalização através de 

ata, que deverá ser enviada a todos os stakeholders em formato .pdf pelo Coordenador de 

Riscos.  

A comunicação aos stakeholders externos deve ocorrer de maneira similar aos stakeholders 

internos, porém com possibilidade de realização das reuniões presenciais ou utilização de 

teleconferências. Os registros e formalizações por e-mail são obrigatórios para todos os 

stakeholders. 

 

file://///EmpresaABC/Portfolio/Projeto%201/Gerenciamento%20de%20Riscos
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RESTRIÇÃO é todo fato ou fator de planejamento que limita as ações gerenciais. As 

restrições impostas a este plano são: 

  

Devido a criticidade da peça XPTO não será instalada nenhuma peça XPTO do Fornecedor 

2 sem que uma outra peça do Fornecedor 1 esteja disponível para que em eventuais 

problemas, a mesma possa ser substituída minimizando os impactos no volume de produção. 

 

PREMISSA é todo fato ou condição incerta que são assumidas como verdade para efeito de 

planejamento. As premissas assumidas neste plano são: 

 

Aumento do custo de estoque devido a necessidade de possuir em duplicidade peças do 

Fornecedor 1 e Fornecedor 2 durante execução do projeto. 

Para evitar maiores impactos os testes de peças XPTO com o Fornecedor 2, não devem 

acontecer no mesmo mês com mais de uma linha simultaneamente. 

 

O TREINAMENTO necessário à implementação dos processos é fundamental para que estes 

sejam realizados de forma eficiente e oportuna. Desta forma ficam definidas abaixo a lista de 

treinamentos, participantes e responsabilidades dos treinamentos que necessitam ser 

realizados ao longo do projeto: 

 

Treinamento de Nivelamento - Para que seja realizado um nivelamento, todos os integrantes 

de equipe que participaram da identificação e análise de riscos devem participar de um 

treinamento básico de 8 horas, a ser realizado pelo Coordenador de Riscos, para 

alinhamento de conceitos e expectativas. 

 

REGISTRO DE RISCOS 

 

Os riscos devem ser registrados conforme template criado para este fim ProjetoXXX – 

Registro de Riscos e deverá ser assinado por todos os envolvidos na identificação e eventuais 

atualizações. O documento em versão digital e assinados ficarão disponibilizados na rede 
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juntamente com os outros documentos do projeto, disponível no seguinte 

endereço\\EmpresaABC\Portfolio\Projeto 1\Gerenciamento de Riscos. 

 

 

3. DIRETRIZES DE IDENTIFICAÇÃO 

Aqui deverão ser listadas as diretrizes do processo de identificação, tais como: 

 Os riscos identificados serão descritos com sua causa raiz e eventual impacto; 

 Devido à grande importância da peça XPTO para a fabricação dos produtos da 

fábrica ABC, bem como a demora em sua fabricação serão priorizados riscos 

voltados a qualidade dos produtos e impactos no volume de produção da fábrica 

ABC. 

 Os riscos serão identificados conforme as seguintes técnicas: 

o Entrevistas com especialista, brainstorming com equipe operacional, 

entrevistas com outras unidades da Fábrica ABC que já tiveram algum 

contato com o Fornecedor 2 e análise de histórico de fornecimento e 

reclamações do Fornecedor 1. 

 Quais as fontes de consulta de riscos; 

o Contratos, Padrões, Lições aprendidas, SWOT, Restrições, Premissas, Lições 

Aprendidas, etc. 

 Quem será o responsável por coordenar o processo; 

o Coordenador de Riscos, o qual assina este documento. 

 Quem participará do processo; 

o Participantes das áreas de Produção, Manutenção, Logística, Financeiro, 

Compras e Engenharia devem participar das atividades de avaliação aos 

riscos. 

 Onde os riscos serão registrados; 

o Conforme já citado neste documento o registro dos riscos identificados ficará 

disponível em versão digital no seguinte endereço\\10.20.0.2\Projeto 

1\Gerenciamento de Riscos. 

 Que categorias de risco serão utilizadas na Estrutura Analítica de Riscos (EAR); 

file://///10.20.0.2/Projeto%201/Gerenciamento%20de%20Riscos
file://///10.20.0.2/Projeto%201/Gerenciamento%20de%20Riscos
file://///10.20.0.2/Projeto%201/Gerenciamento%20de%20Riscos
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o Comercial \ Financeiro  

o Engenharia \ Operacional 

o Logística 

o Manutenção 

o Qualidade 

 Com que frequência os riscos deverão ser revisados;  

o Mensalmente, quando houver solicitação de mudança aprovada ou quando 

novo risco for identificado pela equipe do projeto. 

Ao fim do processo de identificação o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 

4. DIRETRIZES DE ANÁLISE QUALITATIVA 

O processo de Análise Qualitativa deverá ser realizado após a Identificação dos riscos. 

 

Cada risco identificado (Ameaças e Oportunidades) deverá ser medido em termos do seu grau 

de exposição (Probabilidade x Impacto). 

 

Riscos novos, que venham ser identificados a qualquer momento durante a execução do 

projeto, também precisam passar pelo processo de análise qualitativa a fim de verificar sua 

importância para o projeto e manter o registro atualizado. 

 

Aqui deverão ser listadas as diretrizes do processo de Análise Qualitativa, tais como: 

 Será utilizada matriz de probabilidade x impacto para avaliar qualitativamente os 

riscos, conforme Figura 17 – Tabela Probabilidade x Impacto. 

 Consulta lições aprendidas de outras plantas do grupo que utilizam a peça XPTO do 

Fornecedor 2 ou que já tentaram utilizar peças fornecidas por este ou outro 

fornecedor; 

 O responsável por esta etapa do processo será o Coordenador de Riscos; 

 Participantes desta etapa: Líder Operacional, Supervisor de Produção, Engenheiro 

de Processos, Gerente de Compras, Comprador. 

 As informações coletadas durante processo de Análise Qualitativa devem estar 

disponíveis juntamente com a documentação do projeto, conforme 

\\EmpresaABC\Portfolio\Projeto 1\Gerenciamento de Riscos\Análise Qualitativa. 

file://///10.20.0.2/Projeto%201/Gerenciamento%20de%20Riscos
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Os riscos classificados como acima de Alto ou Muito Alto deverão ser priorizados e levados 

para uma análise quantitativa. Os demais deverão ser aceitos e os recursos destinados a 

eventuais respostas serão providos pela Reserva Gerencial. 

 

Ao fim do processo de análise qualitativa o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 

 

5. DIRETRIZES DE ANÁLISE QUANTITATIVA 

O processo de Análise Quantitativa deverá ser realizado após a Análise Qualitativa apenas 

para os riscos considerados prioritários, segundo os parâmetros definidos. 

 

Cada risco (Ameaças e Oportunidades) deverá ser medido em termos do seu grau de 

exposição (Probabilidade x Impacto). 

 

Riscos novos, que venham ser identificados a qualquer momento durante a execução do 

projeto, também precisam passar pelo processo de análise qualitativa e se for o caso pela 

análise quantitativa a fim de verificar sua importância para o projeto e manter o registro 

atualizado. 

 

Serão analisados quantitativamente os riscos qualificados na etapa anterior, de forma 

qualitativa, categorizados como Alto e Muito Alto, com os critérios previamente 

estabelecidos. 

A estes riscos será utilizado o método do Valor Monetário Esperado, as possíveis respostas 

aos riscos, bem como as ações de contenção e contingência serão levantadas com 

especialistas das áreas de Engenharia \ Operacional, Qualidade, Manutenção e Comercial 

FIGURA 17 - TABELA PROBABILIDADE X IMPACTO 

FONTE: COSTA (2015, p.14) 
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em dia dedicado para este fim juntamente com treinamento básico para alinhamento dos 

conhecimentos sobre riscos. 

Ao fim do processo de análise quantitativa o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 

6. DIRETRIZES DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

Após a análise dos riscos, deverão ser planejadas respostas aos riscos de acordo com a 

priorização e as restrições estabelecidas neste plano. 

 

De acordo com os riscos e as prioridades definidas nos processos anteriores, poderão ser 

planejadas respostas para antes e/ou depois dos riscos. 

 

Repostas antes dos riscos serão consideradas como ações de CONTENÇÃO (ameaças) ou 

ALAVANCAGEM (Oportunidades). Respostas após os riscos são consideradas 

CONTINGÊNCIAS (Ameaças) ou APROVEITAMENTOS (Oportunidades). 

 

Dentre as respostas de CONTENÇÃO podem ser definidas ações de: Aceitar, Evitar, Mitigar 

ou Transferir. 

 

Dentre as respostas de ALAVANCAGEM podem ser definidas ações de: Aceitar, Provocar, 

Melhorar ou Compartilhar. 

 

Riscos novos, que venham ser identificados a qualquer momento durante a execução do 

projeto, também precisam passar pelo processo de planejamento de respostas. 

 

Para cada risco deverão ser definidos, se pertinente, parâmetros de respostas, tais como: 

 

 Se existem ações de Contenção / Alavancagem; 

 Recursos necessários para implementar as ações de Contenção / Alavancagem; 

 Se existem ações de Contingência / Aproveitamento; 

 Recursos necessários para implementar as ações de Contingência / Aproveitamento; 

 Momento de acompanhamento do risco; 

 Responsável pelo risco; 

 Gatilhos; 

A cada ocorrência de um risco planejado ou não este documento deverá ser atualizado. 
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As respostas planejadas para os riscos poderão ser definidas em um documento à parte 

designado como PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS que conterá os dados acima 

listados. 

 

Ao fim do processo de respostas o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 

 

7. DIRETRIZES DE CONTROLE DOS RISCOS 

O controle dos riscos é um processo contínuo e deverá ser realizado de duas formas: (i) 

monitorando e controlando os riscos, e (II) participando do processo de controle integrado de 

mudanças. 

 

7.1 MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 

 

O processo de monitorar e controlar os riscos consistirá em verificar se os riscos identificados 

ocorreram ou não, se os impactos previstos foram os previstos e se as ações previstas foram 

adequadas. Também deverá ser verificado se existem ações complementares a serem 

executadas em função da ocorrência dos riscos ou de uma eventual reavaliação dos riscos.  

 

O Registro de Riscos deverá ser atualizado sempre que alguma mudança ocorrer durante o 

processo de monitoramento e controle de riscos. Desta forma deverão ser registrados: 

 

 

 Impacto real dos riscos; 

 Custo real de respostas; 

 Discrepâncias ocorridas; 

 Ações complementares; 

 Recursos necessários das ações complementares; 

 Nova exposição dos riscos após as ações complementares; 

 Frequência com que os riscos deverão ser monitorados; 

A cada novo risco identificado ou ocorrência do mesmo, esta documentação deve ser 

reavaliada ou revalidada. 

 

7.2 CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 

 



44 

 

O processo de monitoramento e controle dos riscos também deve contribuir no processo de 

controle integrado de mudanças em coordenação com a área de integração e seguindo o plano 

integrado de mudança do projeto. No entanto, genericamente, sua função é: 

Sempre que for solicitada uma mudança no projeto o gerente do projeto ou o coordenador de 

riscos deverá avaliar se esta mudança solicitada provoca algum risco ao projeto (ameaça ou 

oportunidade). Além disso deverão ser registrados: 

 Novos riscos identificados associados à sua probabilidade e impacto se ocorrer; 

 Eventuais respostas aos riscos; e 

 Eventuais custos de respostas ao risco. 

Em caso de aprovação de uma mudança no projeto, os riscos identificados decorrentes desta 

mudança deverão passar formalmente por todos os processos de gerenciamento de riscos e 

documentados no registro de riscos. 

8. RESERVAS 

 

 Valor da Reserva de Contingência: R$3.000,00 

 Valor da Reserva Gerencial: 5% do valor do projeto; 

 Responsável por administrar as reservas: Gerente do Projeto; 

 Prioridades para o uso das reservas deverá ser manter o volume de produção.; 

9. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho de riscos são indicadores que podem ser utilizados para avaliar 

a eficiência na realização dos processos. Deverão ser coletados ao longo do processo de 

monitoramento e controle e deverão ser reportados para a gerência do projeto por meio de 

relatórios periódicos e ao final do projeto ou de acordo com a necessidade de cada projeto. Os 

processos de gerenciamento de riscos poderão possuir um ou mais indicadores. Alguns 

indicadores que podem ser coletados são os descritos abaixo, mas não se limitam a estes: 

IA (Indicador de Ameaças) = Quantidade de Ameaças Identificadas 

     Quantidade de Ameaças Reais 
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IO (Indicador de Oportunidades) = Quantidade de Oportunidades Identificadas 

             Quantidade de Oportunidades Reais 

 

II (Indicador de Impacto) = Impactos Previstos 

        Impactos Reais 

 

IR (Indicador de Resposta) = Quantidade de Recursos Planejados 

             Quantidade de Recursos Reais 

10. LIÇÕES APRENDIDAS 

O registro de lições aprendidas deverá ser realizado pelo Coordenador de Riscos 

obrigatoriamente a cada evento de risco ocorrido e ao final do projeto. Toda a 

documentação deverá estar disponível na rede na pasta de arquivos de projetos, neste caso 

especificamente em pasta destinada às lições aprendidas no local, conforme endereço 

\\10.20.0.2\Projeto 1\Gerenciamento de Riscos\Lições Aprendidas, e distribuída 

eletronicamente por e-mail a todos os envolvidos no projeto por e-mail. 

10. ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

Em virtude do processo de controle de riscos as diretrizes emanadas por este plano poderão 

ser alteradas. Desta forma, fica definido que o gerente do projeto e o coordenador de riscos 

ficam responsáveis por realizar a atualização deste plano e emitir novas diretrizes.  

Este plano deverá ser revisto (aqui deverá ser definida a frequência de atualização do plano 

ou momentos específicos do projeto em que isso deverá ocorrer). 

 

Curitiba, 10 de Junho de 2016. 

 

____________________________        ____________________________ 

                Paulo Ruiz           João Carlos 

         Coordenador de Riscos     Gerente do Projeto 

 

 

file://///10.20.0.2/Projeto%201/Gerenciamento%20de%20Riscos
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3.2.1 Resultado Identificação dos Riscos 

Seguindo as diretrizes do plano de gerenciamento proposto no item anterior, 

foram registrados e identificados os seguintes riscos. 

 
TABELA 1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

FONTE: O Autor (2016) 

ID 
Data Descrição do Risco Categoria 

1 02/05/2016 

Possibilidade de desenvolver estoque local em fornecedores de 

até 6 meses, diminuindo assim valor de estoque em 

aproximadamente 50% 

Comercial 

2 02/05/2016 

Possibilidade de desenvolver estoque local em fornecedores de 

até 3 meses, diminuindo assim valor de estoque em 

aproximadamente 25% 

Comercial 

3 02/05/2016 

Tratamento superficial da peça XPTO baixo, ocasionando perdas 

de aproximadamente 10% devido a material produzido com má 

distribuição. 

Qualidade 

4 02/05/2016 

Tratamento superficial da peça XPTO perdendo aderência, 

limitação de produção dos produtos X1 e X2 (Perda de 15% do 

faturamento) mensal. 

Engenharia \ Operacional 

5 02/05/2016 

Necessidade de adaptação dos parâmetros de processos 

resultando em diminuição de área últi (redução de 

produtividade de 3%) 

Engenharia \ Operacional 

6 02/05/2016 
Material utilizado para confecção da peça gerando estática, 

aumento das perdas de processos em aproximadamente 10 %. 
Engenharia \ Operacional 

7 02/05/2016 

Resistência do material utilizado para confecção da peça XPTO 

inferior ao atual, resultando aumento de frequência de troca 

(aumento de 50% no consumo atual das peças XPTO). 

Manutenção 

8 02/05/2016 

Não entrega da peça XPTO pelo Fornecedor 2 em até 30 dias da 

data planejada, resultando em produção de apenas 90% da 

carteira. 

Logística 
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9 02/05/2016 

Falta de Assistência técnica do Fornecedor 2 em caso de 

problemas durante produção resultando em perdas de até 

5.000,00 kg 

Engenharia \ Operacional 

 10 02/05/2016 

1 Peça XPTO fornecida pelo Fornecedor 2 como amostra, 

economia de aproximadamente R$ 6.000,00 (Maior peça da 

planta) 

Comercial 

11 02/05/2016 
1 Peça XPTO fornecida pelo Fornecedor 2 como amostra, 

economia de aproximadamente R$ 3.000,00 (Peça mediana) 
Comercial 

12 02/05/2016 

Falta de Assistência técnica do Fornecedor 2 em caso de 

problemas durante produção resultando em perdas de até U$ 

15.000,00 

Engenharia \ Operacional 

13 02/05/2016 
Dimensional superior ao requisitado da peça XPTO resultando 

em quebra prematura da mesma. 
Qualidade 

14 02/05/2016 

Dificuldade de reparo emergencial devido em falta de "know 

how", gerando aumento de 10% de horas paradas por este 

motivo. 

Manutenção 

15 02/05/2016 

Consulta aos parâmetros de processos de linhas similares para 

manter perdas de start up similares a peça XPTO do Fornecedor 

1. 

Engenharia \ Operacional 

16 02/05/2016 
Não entrega da peça XPTO pelo Fornecedor 2 em até 60 dias da 

data planejada, resultando em parada da máquina por 40 dias. 
Logística 

17 02/05/2016 

Necessidade de adaptação dos parâmetros de processos 

resultando em aumento de área útil (aumento de produtividade 

de 3%) 

Engenharia \ Operacional 

18 02/05/2016 
Dimensional inferior ao requisitado da peça XPTO resultando 

em impossibilidade de utilização mesma. 
Qualidade 

19 02/05/2016 
Quebra da peça XPTO em virtude de desgaste prematuro, 

necessitando substituição imediata. 
Manutenção 

20 02/05/2016 

Marcas no produto devido a falhas de acabamento na região de 

emenda, ocasionando em necessidade de troca de da peça 

XPTO e perdas de aproximadamente U$ 10.000,00 

Qualidade 
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3.2.2 Resultado Análise Qualitativa dos Riscos  

Conforme as diretrizes do plano de gerenciamento proposto, foram registrados e 

analisados qualitativamente os seguintes riscos. 

TABELA 2 - ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

FONTE: O Autor (2016) 

ID Data Descrição do Risco Impacto Probabilidade 
Avaliação 

Qualitativa 

1 09/05/2016 
Possibilidade de desenvolver estoque local em 
fornecedores de até 6 meses, diminuindo assim 
valor de estoque em aproximadamente 50% 

Muito Alto Alta Muito Alto 

2 09/05/2016 
Possibilidade de desenvolver estoque local em 
fornecedores de até 3 meses, diminuindo assim 
valor de estoque em aproximadamente 25% 

Alto Muito Alta Muito Alto 

3 09/05/2016 
Tratamento superficial da peça XPTO baixo, 
ocasionando perdas de aproximadamente 10% 
devido a material produzido com má distribuição. 

Muito Alto Média Alta 

4 09/05/2016 
Tratamento superficial da peça XPTO perdendo 
aderência, limitação de produção dos produtos X1 
e X2 (Perda de 15% do faturamento) mensal. 

Muito Alto Média Alta 

5 09/05/2016 
Necessidade de adaptação dos parâmetros de 
processos resultando em diminuição de área útil 
(redução de produtividade de 3%) 

Muito Alto Média Alta 

6 09/05/2016 
Material utilizado para confecção da peça 
gerando estática, aumento das perdas de 
processos em aproximadamente 10 %. 

Muito Alto Média Alta 

7 09/05/2016 

Resistência do material utilizado para confecção 
da peça XPTO inferior ao atual, resultando 
aumento de frequência de troca (aumento de 
50% no consumo atual das peças XPTO). 

Muito Alto Média Alta 

8 09/05/2016 
Não entrega da peça XPTO pelo Fornecedor 2 em 
até 30 dias da data planejada, resultando em 
produção de apenas 90% da carteira. 

Muito Alto Média Alta 

9 09/05/2016 
Falta de Assistência técnica do Fornecedor 2 em 
caso de problemas durante produção resultando 
em perdas de até U$ 5.000,00 

Médio Muito Alta Alta 

 10 09/05/2016 
1 Peça XPTO fornecida pelo Fornecedor 2 como 
amostra, economia de aproximadamente R$ 
6.000,00 (Maior peça da planta) 

Muito Alto Baixa Alta 

11 09/05/2016 
1 Peça XPTO fornecida pelo Fornecedor 2 como 
amostra, economia de aproximadamente R$ 
3.000,00 (Peça mediana) 

Muito Alto Média Alta 

12 09/05/2016 
Falta de Assistência técnica do Fornecedor 2 em 
caso de problemas durante produção resultando 
em perdas de até U$ 15.000,00 

Alto Média Média 
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13 09/05/2016 
Dimensional superior ao requisitado da peça 
XPTO resultando em quebra prematura da 
mesma. 

Muito Alto Baixa Alta 

14 09/05/2016 
Dificuldade de reparo emergencial devido em 
falta de "know how", gerando aumento de 10% 
de horas paradas por este motivo. 

Médio Baixa Média 

15 09/05/2016 
Consulta aos parâmetros de processos de linhas 
similares para manter perdas de start up similares 
a peça XPTO do Fornecedor 1. 

Alto Baixa Média 

16 09/05/2016 
Não entrega da peça XPTO pelo Fornecedor 2 em 
até 60 dias da data planejada, resultando em 
parada da máquina por 40 dias. 

Muito Alto Muito Baixa Média 

17 09/05/2016 
Necessidade de adaptação dos parâmetros de 
processos resultando em aumento de área útil 
(aumento de produtividade de 3%) 

Muito Alto Muito Baixa Média 

18 09/05/2016 
Dimensional inferior ao requisitado da peça XPTO 
resultando em impossibilidade de utilização 
mesma. 

Muito Alto Muito Baixa Média 

19 09/05/2016 
Quebra da peça XPTO em virtude de desgaste 
prematuro, necessitando substituição imediata. 

Muito Alto Muito Baixa Média 

20 09/05/2016 

Marcas no produto devido a falhas de 
acabamento na região de emenda, ocasionando 
em necessidade de troca de da peça XPTO e 
perdas de aproximadamente U$ 10.000,00 

Alto Baixa Média 

 

3.2.3 Resultado Análise Qualitativa dos Riscos 

Para a realização das análises qualitativas dos riscos, além das diretrizes 

descritas no plano proposto foi utilizado o template Ferramenta de Gerenciamento de 

Riscos em Projetos, criado por SALLES E COSTA (2015). 

 

 



51 

 



52 

 

TABELA 3 - ANÁLISE QUANTITATIVA AMEAÇAS 

FONTE: O Autor – Adaptado de COSTA (2015) 

Lista de Ameaças Sensibilidade: 100% 

         
 Valores Totais das Ameaças $31.800  $31.800  $15.600  

 

          

No. Data Categoria Causa Raiz Efeito Prob Impacto Impacto Ajustado Valor Esperado Prioridade 

3 30/05/2016 Qualidade 
Tratamento superficial da peça 
XPTO baixo. 

Perdas de 
aproximadamente 10% 
devido a material 
produzido com má 
distribuição. 

50% $6.000  $6.000  $3.000  2 

4 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Tratamento superficial da peça 
XPTO perdendo aderência. 

Limitação de produção 
dos produtos X1 e X2 
(Perda de 15% do 
faturamento) mensal. 

50% $9.000  $9.000  $4.500  1 

5 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Necessidade de adaptação 
dos parâmetros de processos 
devido tecnologia utilizada 
pelo Fornecedor 2. 

 Diminuição de área últi 
(redução de produtividade 
de 3%) 

50% $800  $800  $400  8 

6 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Material utilizado para 
confecção da peça gerando 
estática. 

Aumento das perdas de 
processos em 
aproximadamente 10 %. 

50% $6.000  $6.000  $3.000  2 

8 30/05/2016 Manutenção 

Resistência do material 
utilizado para confecção da 
peça XPTO inferior ao do 
Fornecedor 1. 

Aumento de frequência de 
troca (aumento de 50% no 
consumo atual das peças 
XPTO). 

50% $3.000  $3.000  $1.500  4 

9 30/05/2016 Logística 
Não entrega da peça XPTO 
pelo Fornecedor 2 em até 30 
dias da data planejada. 

Desgaste da peça em 
utilização inviabiliza a 
resultando em produção 
de apenas 90% da 
carteira. 

50% $3.000  $3.000  $1.500  4 
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10 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Falta de Assistência técnica do 
Fornecedor 2. 

Perdas de material de até 
5.000,00 kg em tentativas 
de utilização da nova 
peça. 

80% $1.000  $1.000  $800  7 

12 30/05/2016 Qualidade 
Dimensional superior ao 
requisitado da peça XPTO.  

Quebra ou rompimento 
prematuro da peça. 

30% $3.000  $3.000  $900  6 
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TABELA 4 - ANÁLISE QUANTITATIVA OPORTUNIDADES 

FONTE: O Autor (2016) – Adaptado de COSTA (2015) 

Lista de Oportunidades Sensibilidade: 100% 

         
 Valores Totais das Oportunidades $31.500  $31.500  $20.400  

 

          

No. Data Categoria Causa Raiz Efeito Prob Impacto Impacto Ajustado Valor Esperado Prioridade 

1 30/05/2016 Comercial 
Possibilidade de desenvolver 
estoque local em fornecedores 
de até 6 meses. 

Diminuição do valor de 
estoque interno em 
aproximadamente 50% 

70% $15.000  $15.000  $10.500  1 

2 30/05/2016 Comercial 
Possibilidade de desenvolver 
estoque local em fornecedores 
de até 3 meses. 

Diminuição do valor de 
estoque interno em 
aproximadamente 25% 

80% $7.500  $7.500  $6.000  2 

3 30/05/2016 Comercial 
1 Peça XPTO fornecida pelo 
Fornecedor 2 como amostra. 

Ecomomia de 
aproximadamente R$ 
6.000,00 (Maior peça da 
planta) 

40% $6.000  $6.000  $2.400  3 

4 30/05/2016 Comercial 
1 Peça XPTO fornecida pelo 
Fornecedor 2 como amostra. 

Ecomomia de 
aproximadamente R$ 
3.000,00 (Média dos 
valores da peça XPTO 
da planta) 

50% $3.000  $3.000  $1.500  4 
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TABELA 5 - RESPOSTAS DAS AMEAÇAS 

FONTE: O Autor (2016) – Adaptado de COSTA (2015) 

 

       
$3.980  

  
   

    

Valores Totais nas Respostas de Ameaças $15.600  
  

$6.100    $13.600  $3.980  
  

$0  $0  

                 
Informações Antes das Respostas Ações de Contenção Ações de Contingêngia  

No. Data Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 
Esp. 

Prioridade Resposta Estratégia 
Custo da 
Resposta 

Nova 
Prob 

Novo 
Impacto 

Novo 
Valor 

Esperado 

Nova 
Prioridade 

Resposta 
Custo da 
Resposta 

VE da 
Contingência 

3 30/05/2016 Qualidade 

Tratamento 
superficial 
da peça 
XPTO baixo. 

Perdas de 
aproximadamente 
10% devido a 
material 
produzido com 
má distribuição. 

$3.000  2 

Somente 
serão 
testadas 
peças XPTO 
do 
Fornecedor 
2, as quais 
forem 
comprovadas 
através de 
testes de 
laboratório 
que 
tratamento 
superficial é 
eficiente e 
capabilidade 
do processo 
de aplicação 
do mesmo é 
superior a 
Cpk = 1,33. 

Mitigar $700  3% $6.000  $180  7 

Cancelar o 
projeto de 
substituição 
de fornecedor. 

$0  $0  
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4 30/05/2016 
Engenharia 
\ 
Operacional 

Tratamento 
superficial 
da peça 
XPTO 
perdendo 
aderência. 

Limitação de 
produção dos 
produtos X1 e X2 
(Perda de 15% 
do faturamento) 
mensal. 

$4.500  1 

Manter peça 
XPTO de 
backup caso 
a peça do 
Fornecedor 2 
falhe. (Obs.: 
Fornecedor 1 
histórico sem 
nenhum 
registro de 
problemas 
de 
performance 
nos últimos 8 
anos). 

Mitigar $2.000  50% $500  $250  5 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção 
para 
diminuição 
dos impactos. 

$0  $0  

5 30/05/2016 
Engenharia 
\ 
Operacional 

Necessidade 
de 
adaptação 
dos 
parâmetros 
de 
processos 
devido 
tecnologia 
utilizada 
pelo 
Fornecedor 
2. 

 Diminuição de 
área últi (redução 
de produtividade 
de 3%) 

$400  8 

Manter peça 
XPTO de 
backup caso 
a peça do 
Fornecedor 2 
falhe. (Obs.: 
Fornecedor 1 
histórico sem 
nenhum 
registro de 
problemas 
de 
performance 
nos últimos 8 
anos). 

Mitigar $300  50% $100  $50  8 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção. 

$0  $0  

6 30/05/2016 
Engenharia 
\ 
Operacional 

Material 
utilizado 
para 
confecção 
da peça 
gerando 
estática. 

Aumento das 
perdas de 
processos em 
aproximadamente 
10 %. 

$3.000  2 

Manter peça 
XPTO de 
backup caso 
a peça do 
Fornecedor 2 
falhe. (Obs.: 
Fornecedor 1 
histórico sem 
nenhum 
registro de 
problemas 

de 
performance 
nos últimos 8 
anos). 

Mitigar $1.000  50% $500  $250  5 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção. 

$0  $0  
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8 30/05/2016 Manutenção 

Resistência 
do material 
utilizado 
para 
confecção 
da peça 
XPTO 
inferior ao 
do 
Fornecedor 
1. 

Aumento de 
frequência de 
troca (aumento 
de 50% no 
consumo atual 
das peças 
XPTO). 

$1.500  4   Aceitar   50% $3.000  $1.500  1 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção. 

$0  $0  

9 30/05/2016 Logística 

Não entrega 
da peça 
XPTO pelo 
Fornecedor 
2 em até 30 
dias da data 
planejada. 

Desgaste da 
peça em 
utilização 
inviabiliza a 
resultando em 
produção de 
apenas 90% da 
carteira. 

$1.500  4 

Manter peça 
XPTO de 
backup caso 
a peça do 
Fornecedor 2 
falhe. (Obs.: 
Fornecedor 1 
histórico sem 
nenhum 
registro de 
problemas 
de 
performance 
nos últimos 8 
anos). 

Mitigar $1.000  50% $1.000  $500  3 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção. 

$0  $0  

10 30/05/2016 
Engenharia 
\ 
Operacional 

Falta de 
Assistência 
técnica do 
Fornecedor 
2. 

Perdas de 
material de até 
5.000,00 kg em 
tentativas de 
utilização da nova 
peça. 

$800  7 

Realizar 
Contrato 
para que em 
caso de falta 
de suporte 
técnico da 
peça XPTO 
no momento 
de start up, 
perdas serão 
cobradas do 
Fornecedor 
2. 

Transferir $800  80% $1.000  $800  2 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção. 

$0  $0  

12 30/05/2016 Qualidade 

Dimensional 
superior ao 
requisitado 
da peça 
XPTO.  

Quebra ou 
rompimento 
prematuro da 
peça. 

$900  6 

Somente 
serão 
testadas 
peças XPTO 
do 
Fornecedor 
2, as quais 
forem 
comprovadas 
através de 
testes de 
laboratório 

Mitigar $300  30% $1.500  $450  4 

Instalar peça 
XPTO do 
Fornecedor 1 
disponibilizada 
como backup 
como ação de 
contenção. 

$0  $0  
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que 
comprimento 
é constante 
em toda a 
largura da 
peça, 
tolerância de 
2 cm. 
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TABELA 6 - MONITORAMENTO DE AMEÇAS 

FONTE: O Autor (2016) – Adaptado de COSTA (2015) 

 

Informações Antes das Respostas Outras Informações 

No. Data Categoria Causa Raiz Efeito 
Valor 
Esp. 

Prioridade 
Momento de 

Controle 
Resp. Controle Resp. Ação Gatilho 

3 30/05/2016 Qualidade 
Tratamento superficial da peça 
XPTO baixo. 

Perdas de aproximadamente 10% 
devido a material produzido com má 
distribuição. 

$3.000  2 
Recebimento da 
peça XPTO. 

Gerente de 
Compras 

Coordenador 
de Riscos 

Recebimento da peça sem 
certificado de qualidade ou 
peça não conforme. 

4 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Tratamento superficial da peça 
XPTO perdendo aderência. 

Limitação de produção dos produtos 
X1 e X2 (Perda de 15% do 
faturamento) mensal. 

$4.500  1 
Controle diário de 
produção 

Supervisão de 
Produção 

Coordenador 
de Riscos 

Rejeição de produtos X1 e X2 
10% maior do que a média 
diária do último ano. 

5 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Necessidade de adaptação dos 
parâmetros de processos devido 
tecnologia utilizada pelo 
Fornecedor 2. 

 Diminuição de área últi (redução de 
produtividade de 3%) 

$400  8 
Controle 
parâmetros de 
processos 

Engenheiro de 
Processos 

Coordenador 
de Riscos 

Perda de largura de produto 
acabado superior a 3% da 
largura total de 3600 mm 
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6 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Material utilizado para confecção 
da peça gerando estática. 

Aumento das perdas de processos 
em aproximadamente 10 %. 

$3.000  2 
Controle perdas 
de processos 

Engenheiro de 
Processos 

Coordenador 
de Riscos 

Falhas no material devido a 
estática em dois dias 
consecutivos. 

8 30/05/2016 Manutenção 
Resistência do material utilizado 
para confecção da peça XPTO 
inferior ao do Fornecedor 1. 

Aumento de frequência de troca 
(aumento de 50% no consumo atual 
das peças XPTO). 

$1.500  4 
Falha da peça 
XPTO 

Manutenção 
Coordenador 
de Riscos 

  

9 30/05/2016 Logística 
Não entrega da peça XPTO pelo 
Fornecedor 2 em até 30 dias da 
data planejada. 

Desgaste da peça em utilização 
inviabiliza a resultando em produção 
de apenas 90% da carteira. 

$1.500  4         

10 30/05/2016 
Engenharia \ 
Operacional 

Falta de Assistência técnica do 
Fornecedor 2. 

Perdas de material de até 5.000,00 
kg em tentativas de utilização da 
nova peça. 

$800  7         
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12 30/05/2016 Qualidade 
Dimensional superior ao 
requisitado da peça XPTO.  

Quebra ou rompimento prematuro da 
peça. 

$900  6 
Falha na 
instalação da 
peça XPTO 

Manutenção 
Coordenador 
de Riscos 
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TABELA 7 - RESPOSTAS OPORTUNIDADES 

FONTE: O Autor (2016) – Adaptado de COSTA (2015) 

Respostas das 
Oportunidades 

                    

                            

          
   

 

Valores Totais nas Respostas de Oportunidades 
$10.9

00     
$700    $31.500  $24.150  

 

              
Informações Antes das Respostas       Ações de Alavancagem 

N
o. 

Data 
Categori

a 
Causa Raiz Efeito 

Valor 
Espera

do 

Priorida
de 

Resposta 
Estraté

gia 
Custo da 
Resposta 

Nova 
Prob 

Novo 
Impacto 

Novo Valor 
Esperado 

Nova 
priorida

de 

1 
30/05/20

16 
Comerc
ial 

Possibilidade de 
desenvolver 
estoque local em 
fornecedores de 
até 6 meses. 

Diminuição 
do valor de 
estoque 
interno em 
aproximadam
ente 50% 

$5.00
0  

1 

Viagem 
para 
visitas ao 
Forneced
or para 
negociaç
ão. 

Melhor
ar 

$200  80% $15.000  $12.000  1 

2 
30/05/20

16 
Comerc
ial 

Possibilidade de 
desenvolver 
estoque local em 
fornecedores de 
até 3 meses. 

Diminuição 
do valor de 
estoque 
interno em 
aproximadam
ente 25% 

$2.00
0  

2 

Viagem 
para 
visitas ao 
Forneced
or para 
negociaç
ão. 

Melhor
ar 

$100  90% $7.500  $6.750  2 

3 
30/05/20

16 
Comerc
ial 

1 Peça XPTO 
fornecida pelo 
Fornecedor 2 
como amostra. 

Ecomomia de 
aproximadam
ente R$ 
6.000,00 
(Maior peça 
da planta) 

$2.40
0  

3 

Viagem 
para 
visitas ao 
Forneced
or para 
negociaç
ão. 

Melhor
ar 

$400  65% $6.000  $3.900  3 
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4 
30/05/20

16 
Comerc
ial 

1 Peça XPTO 
fornecida pelo 
Fornecedor 2 
como amostra. 

Ecomomia de 
aproximadam
ente R$ 
3.000,00 
(Média dos 
valores da 
peça XPTO 
da planta) 

$1.50
0  

4   Aceitar $0  50% $3.000  $1.500  4 
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TABELA 8 - PAINEL DE CONTROLE 

FONTE: O Autor (2016) 

Painel de Controle 

      
ANALISE DOS RISCOS   RESPOSTAS AOS RISCOS   CONTROLE DOS RISCOS   

      Descrição Valores Descrição Valores Descrição Valores 

Valor Base do Projeto  $10.000  Valor Base do Projeto - Original $10.000  Valor Base do Projeto (Fim do Planejamento) $3.200  

    Custo das Respostas - Ameaças ($6.100) Custo Real das Contingências $0  

  
Custo das Respostas - Oportunidades ($700) Custo Real dos Aproveitamentos $0  

  
 

Novo Valor Base do Projeto  $3.200  
Novo Valor Base do Projeto (Durante o 
Controle) $3.200  

Riscos -VE das Ameaças 
($15.600

) Riscos - VE das Ameaças ($3.980) Riscos - VE das Ameaças 
($3.980

) 

Riscos - VE das Oportunidades $20.400  Riscos - VE das Oportunidades $24.150  Riscos - VE das Oportunidades 
$24.15

0  

Valor Esperado do Projeto com 
Riscos $14.800  Valor Esperado do Projeto  $23.370  

  Melhor Caso $41.500  Melhor Caso $34.700  
  

Pior Caso 
($21.800

) Pior Caso 
($10.400

) 
  

      Impacto Total dos Riscos Valor Impacto Total dos Riscos Valores Impacto Total dos Riscos (Real) Valores 

Ameaças $31.800  Impacto Previsto das Ameaças $13.600  Impacto Real das Ameaças $0  

Oportunidades $31.500  Impacto Previsto das Oportunidades $31.500  Impacto Real das Oportunidades $0  

      

  
Reservas Planejadas Valores Reservas Ainda não Realizadas Valores 

  
VE Reserva de Contingência $500  VE Reserva de Contingência $0  

  
VE Reserva de Aproveitamento $0  VE Reserva de Aproveitamento $0  

      

  

Valores com Reservas (Conting. e 
Aprov.) Valores Valores com Reservas (Conting. e Aprov.) Valores 
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Valor Esperado do Projeto  $22.870  Valor Esperado do Projeto  

$23.37
0  

  
Melhor Caso $34.700  

  

  
Pior Caso 

($10.400
) 

  

      

  
Reserva Gerencial $0  Reserva Gerencial Restante $0  

      

  

Valores com Reservas + Reserva 
Gerencial Valores Valores com Reservas + Reserva Gerencial Valores 

  
Valor Esperado do Projeto  $22.870  Valor Esperado do Projeto  

$23.37
0  

  
Melhor Caso $34.700  

  

  
Pior Caso 

($10.400
) 

  



66 

 

4. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi mostrar que o gerenciamento de riscos pode auxiliar na 

economia de recursos e evitar que impactos ainda maiores ocorram em projetos. Mostrando 

que o setor de manufatura, em específico, é um setor carente na aplicação de métodos formais 

para o gerenciamento de riscos. O que de certa forma, surpreende tendo em vista os altos 

volumes produzidos e sendo uma área em que o volume e produtividade é chave para o 

sucesso do negócio.  

 Foram apresentadas as melhores práticas de gerenciamento de riscos, e ilustrado com 

análise de um projeto post mortem, que mesmo quando utilizado de forma simples, mesmo 

que em um nível de maturidade iniciante, pode sim trazer bons resultados. 

No projeto apresentado neste trabalho em que foi realizado a tentativa de substituição 

da peça XPTO em diferentes linhas ao mesmo tempo, devido a riscos não previamente 

estimados e gerenciados, somente de fretes aéreos foi necessário trazer em regime 

emergencial a peça XPTO do Fornecedor 1, por cinco vezes, custando o equivalente à metade 

de uma peça XPTO somente em fretes. 

 Devido a necessidade de substituição das peças XPTO, durante período em que não 

havia disponível uma peça confiável do Fornecedor 1 para substituição, foi necessário manter 

o equipamento trabalhando abaixo da performance esperada, ocasionando perdas de 

faturamento de material na grandeza de aproximadamente 1.2 toneladas. Além disso durante 

tentativa de adaptação de processos para encontrar viabilidade de utilizar a peça do 

Fornecedor 2, sem o auxílio da equipe técnica do mesmo, gerando produção de scrap de 

aproximadamente 10 toneladas, custo equivalente a uma peça XPTO nova do Fornecedor 1. 

 Foram registrados também eventos em que a peça do Fornecedor 2 apresentou apenas 

metade da vida útil esperada, resultando adicional de aproximadamente R$2600,00. Perdas 

com disponibilidade de máquina devido a necessidade de trocas não esperadas, além de tempo 

de parada de máquinas em que não foi possível produzir com peça do Fornecedor 2 chegaram 

a aproximadamente 170 horas, resultando em um prejuízo adicional de aproximadamente R$ 

10.000,00. Além disso, restaram duas peças XPTO do Fornecedor 2, que mesmo após duas 

substituições não possuem confiabilidade para serem instaladas em máquina gerando um ativo 

imobilizado que não será utilizado na ordem de R$5.600,00. Para melhor visualização dos 
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impactos gerados pelos riscos que não foram planejados e gerenciados, segue Tabela 8 – 

Resumo Impactos Negativos. 

TABELA 9 - RESUMO IMPACTOS NEGATIVOS 

FONTE: O Autor (2016) 

Descrição Impacto Negativo 

Gastos com fretes aéreos  R$             1.681,35  

Peça XPTO - Linha 1  R$             3.511,16  

Peça XPTO - Linha 2  R$             2.722,77  

Vida Útil metade do esperado  R$             2.910,80  

Perdas com Processos (Aprox. 10 toneladas de perdas)  R$             2.648,58  

Perdas de “uptime” de máquinas (Aprox. 170 horas)  R$           10.064,62  

Redução de Produtividade (Perdas de faturamento de aprox. 1.2 ton)  R$                 211,89  

Total  R$           23.751,18  

 

Se o plano de gerenciamento de riscos fosse adotado conforme proposto neste trabalho, 

realizando o teste de substituição de fornecedor apenas com uma peça por vez, mantendo o 

backup de uma peça do Fornecedor 1 em estoque, o pior caso deste projeto considerando que 

todos os eventos negativos ocorressem e que nenhuma oportunidade se tornasse realidade, o 

total de perdas seria em torno de R$10.400,00, representando uma economia de pelo menos 

56,2% do valor que foi gasto durante tentativa de desenvolvimento de novo Fornecedor. 

Quando comparado ao projeto como um todo, em que mesmo com as dificuldades, as 

oportunidades idealizadas com o Fornecedor 2, fossem desenvolvidas e implementadas com o 

Fornecedor 1, o valor esperado de retorno do projeto seria aproximadamente R$23.000,00. 

Isto mostra que se o projeto tivesse seus riscos planejados e gerenciados, ao invés de prejuízo, 

o mesmo poderia ter tido um sucesso, mesmo que o resultado da troca de Fornecedor não 

fosse concluído, visto que as oportunidades, principalmente voltadas a fluxo de caixa e 

disponibilidade da peça XPTO puderam ser desenvolvidas com ambos os fornecedores, 

principal legado deste projeto. Quando comparado ao resultado final do case, esta diferença 

chega a 200%, ou seja, ao invés de prejuízo de R$23.000, mesmo com os problemas com o 

Fornecedor 2, com o gerenciamento de riscos o retorno do projeto mais provável seria de R$ 

23.000,00.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Um possível desdobramento deste trabalho que contribuiria muito para o modelo 

proposto seria uma proposta para análise de viabilidade de projetos. Desta maneira seria 

possível avaliar de modo mais precisos se mesmo com pequenas variações no tempo de vida 

útil do produto e/ou pequenas mudanças na performance do equipamento seriam toleráveis ou 

não para o sucesso do projeto, já inviabilizando o projeto durante a fase de concepção, 

evitando grandes perdas de recursos. 

Outro possível desdobramento seria propor uma metodologia para utilizar simulações 

de Monte Carlo para avaliação dos riscos em projetos que possuam uma base de dados 

robusta. 
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7. ANEXOS 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Nome do 
Projeto 

 Versão 

Elaborado Por  Data 

Aprovado Por   

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste plano é garantir coerência e uniformidade nos processos de 

identificação, análise, resposta e controle dos riscos a que está sujeito o projeto 

XPTO ao longo de todo o seu ciclo de vida, contribuindo para a melhoria do seu 

desempenho visando o alcance de seus objetivos. 

 

2. DEFINIÇÕES E GENERALIDADES 

 

Para efeito de definição, neste projeto entende-se como RISCO todo e qualquer 

evento ou condição incerta que, em caso de ocorrência, provocará um efeito positivo 

ou negativo no projeto. 

 

Os riscos que provocarem efeitos positivos serão chamados de OPORTUNIDADES 

e os que provocarem efeito negativo de AMEAÇAS. 

 

O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (SGR) terá como base os 

processos abaixo descritos: 

 

 Planejar o Gerenciamento de Riscos – visa gerar diretrizes para os outros 

processos sejam realizados adequadamente; 

 Identificar Riscos – visa gerar uma lista de riscos o mais completa possível 

para o projeto; 

 Analisar Qualitativamente os Riscos – visa promover uma avaliação 

qualitativa dos riscos para que estes possam ser priorizados e, 

posteriormente, quantificados; 
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 Analisar Quantitativamente os Riscos – visa promover uma avaliação 

quantitativa dos riscos e uma priorização para o processo de respostas; 

 Responder aos Riscos – visa gerar um conjunto de ações necessárias para 

minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades do projeto, bem como 

definir os recursos necessários para implementá-las, seus responsáveis e os 

impactos em outras áreas de gerenciamento; e 

 Controlar os Riscos – visa acompanhar os riscos ao longo do projeto, 

verificando sua real ocorrência ou não, seus reais impactos no projeto e 

participar do processo de controle integrado de mudança do projeto. 

 

 

 

Existem várias FUNÇÕES e RESPONSABILIDADES que precisam ser 

desempenhadas ao longo dos processos. Nem todas as funções são instanciadas 

em todos os projetos, bem como outras poderão ser criadas, a critério do gerente de 

projeto. Dentre estas funções, existem: 

 

 Gerente do Projeto – responsável pela coordenação dos processos, 

aprovação do plano e integração dos processos de gerenciamento de riscos 

com outras áreas de conhecimento. 

 Coordenador de Riscos – profissional designado pelo gerente do projeto, 

responsável por coordenar os trabalhos necessários para a realização dos 

processos de gerenciamento de riscos. Dentre suas responsabilidades pode-

se citar: a elaboração do plano de gerenciamento de riscos, coordenar o 

processo de identificação, acompanhar os processos de análise, coordenar e 

verificar a adequação das respostas aos riscos, verificar a eficácia das 

respostas aos riscos ao longo do processo de controle, manter atualizado o 

registro de riscos e coletar lições aprendidas, ao longo do projeto, relativas 

aos processos de gerenciamento de riscos. 

 Especialista(s) – profissional ou grupo de profissionais com conhecimento ou 

experiência necessária para auxiliar o gerente ou o coordenador na realização 

dos processos.  

 Responsável(is) – profissional ou grupo de profissionais cuja função consiste 

em monitorar os riscos, implementar as respostas, verificar a necessidade de 

ações complementares, coletar lições aprendidas, reavaliar os riscos ao longo 

do projeto e informar ao coordenador/gerente o status dos riscos, bem como 

as discrepâncias ocorridas. 
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O REGISTRO DE RISCOS é o documento que materializa a execução dos 

processos de identificação, análise, resposta e controle de riscos. 

 

A RESERVA GERENCIAL é a reserva alocada pela gerência do projeto destinada a 

responder a riscos que não foram identificados ou a complementar as ações 

anteriormente planejadas. 

Uma ação de CONTORNO é uma resposta a um risco não identificado 
anteriormente ou uma ação não planejada a um risco já identificado que requer uma 
ação complementar após sua ocorrência. 
 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Aqui deverão ser listados os objetivos do projeto em relação ao Escopo, Tempo, 

Custo e  Qualidade, para que se tenha noção de como o Gerenciamento de Riscos 

deverá ser alinhado a estes objetivos. 

 

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DE GERÊNCIA  refere-se às diretrizes para 

uma correta e adequada integração do gerenciamento de riscos com outras áreas. 

 

Aqui deverão ser listadas diretrizes de como as outras áreas de gerenciamento 

deverão ser integradas ao gerenciamento de riscos, bem como adaptações para 

processos e normas, leis ou regimentos organizacionais. 

 

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES de Gerenciamento de Riscos é o conjunto de 

softwares, equipamentos e infraestruturua de Tecnologia da Informação necessário 

para viabilizar a implantação dos processos de gerenciamento de riscos. 

 

Aqui o gerente informa quais serão os softwares utilizados, o ambiente tecnológico, 

local de armazenamento de informações, como acessá-las, responsabilidades e 

todas as informações referentes a este tópico. 

 

STAKEHOLDERS 
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Aqui deverão ser listados os principais stakeholders do projeto para que o 

Gerenciamento de Riscos possa atender às suas necessidades em relação aos 

riscos do projetos 

 

COMUNICAÇÃO DOS RISCOS refere-se a como os riscos serão comunicados, 

tanto com os stakeholders internos e externos ao projeto. 

 

Aqui deverão explicitados os meios de comunicação de riscos, a frequência com que 

devem ser comunicados os status dos riscos, as reuniões gerenciais que deverão 

ocorrer para tratar do assunto, bem como as responsabilidades sobre a 

comunicação dos riscos (quem elabora, quem recebe, que formato, etc). 

 

RESTRIÇÃO é todo fato ou fator de planejamento que limita as ações gerenciais. As 

restrições impostas a este plano são: 

  

Aqui devem ser listadas as restrições do planejamento de gerenciamento de riscos, 

tais como limites de recursos financeiros, materiais e humanos, limites de tempo, 

etc. 

 

PREMISSA é todo fato ou condição incerta que são assumidas como verdade para 

efeito de planejamento. As premissas assumidas neste plano são: 

 

Aqui devem ser listadas as premissas do planejamento de gerenciamento de riscos. 

 

O TREINAMENTO necessário à implementação dos processos é fundamental para 

que estes sejam realizados de forma eficiente e oportuna. Desta forma ficam 

definidas abaixo a lista de treinamentos, participantes e responsabilidades dos 

treinamentos que necessitam ser realizados ao longo do projeto: 
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Aqui serão listados os treinamentos, os participantes, os responsáveis, bem como 

toda a informação necessária para que eles possam ser realizados. 

 

REGISTRO DE RISCOS 

 

Aqui deverá ser descrito o formato, modelos, padrões ou qualquer outra informação 

sobre como os riscos do projetos serão registrados ao longo do projeto. 

 

3. DIRETRIZES DE IDENTIFICAÇÃO 

Aqui deverão ser listadas as diretrizes do processo de identificação, tais como: 

 Forma como os riscos serão descritos (causa raiz e efeito); 

 Que tipos de riscos deverão priorizados: 

o Internos, externos, riscos macro, todos os tipos, etc 

 Que técnicas serão utilizadas para identificar os riscos; 

o Analogias, Entrevistas, Brainstorming, Delphi, Brainwriting, 

Diagramação, Revisão de Documentos, etc. 

 Quais as fontes de consulta de riscos; 

o Contratos, Outros Planos, Normas Internas, Leis, Regulamentos, 

Padrões, Lições aprendidas, SWOT, Restrições, Premissas, Lições 

Aprendidas, etc. 

 Quem será o responsável por coordenar o processo; 

 Quem participará do processo; 

 Onde os riscos serão registrados; 

 Que categorias de risco serão utilizadas na Estrutura Analítica de Riscos 

(EAR); 

 Com que frequência os riscos deverão ser revisados; e 

 Outros itens pertinentes. 

Ao fim do processo de identificação o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 
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4. DIRETRIZES DE ANÁLISE QUALITATIVA 

O processo de Análise Qualitativa deverá ser realizado após a Identificação dos 
riscos. 
 
Cada risco identificado (Ameaças e Oportunidades) deverá ser medido em termos 
do seu grau de exposição (Probabilidade x Impacto). 
 
Riscos novos, que venham ser identificados a qualquer momento durante a 
execução do projeto, também precisam passar pelo processo de análise qualitativa a 
fim de verificar sua importância para o projeto e manter o registro atualizado. 
 
Aqui deverão ser listadas as diretrizes do processo de Análise Qualitativa, tais como: 

 Que métodos serão utilizados para medir os riscos; 

 Quais as fontes de consulta; 

 Quem será o responsável por coordenar o processo; 

 Quem participará do processo; 

 Onde os riscos serão registrados; 

 Quais os parâmetros de priorização (tolerância ao risco); 

 Com que frequência os riscos deverão ser revisados; e 

 Outros itens pertinentes. 

Seguem exemplos de formas de se avaliar o risco qualitativamente. No entanto, 

outras formas podem ser definidas de acordo com o projeto ou a empresa: 

Parâmetros de Probabilidade Parâmetros de Impacto 

Muito Baixa 1% < p < 20% Muito Baixo Abaixo de A% do Orçamento 

Baixa 21% < p < 40% Baixo Entre A e B % do Orçamento 

Média 41% < p < 60% Médio Entre B e C % do Orçamento 

Alta 61% < p < 80% Alto Entre C e D % do Orçamento 

Muito Alta 81% < p < 99% Muito Alto Acima de D % do Orçamento 

 

Aqui deverão ser listados os parâmetros de priorização/tolerância/aceitação dos 

riscos, como por exemplo: 
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Os riscos classificados como acima de Médios ou Amarelos deverão ser priorizados 

e levados para uma análise quantitativa. Os demais deverão ser aceitos e os 

recursos destinados a eventuais respostas serão providos pela Reserva Gerencial. 

 

Ao fim do processo de análise qualitativa o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 

5. DIRETRIZES DE ANÁLISE QUANTITATIVA 

O processo de Análise Quantitativa deverá ser realizado após a Análise Qualitativa 
apenas para os riscos considerados prioritários, segundo os parâmetros definidos. 
 
Cada risco (Ameaças e Oportunidades) deverá ser medido em termos do seu grau 
de exposição (Probabilidade x Impacto). 
 
Riscos novos, que venham ser identificados a qualquer momento durante a 
execução do projeto, também precisam passar pelo processo de análise qualitativa e 
se for o caso pela análise quantitativa a fim de verificar sua importância para o 
projeto e manter o registro atualizado. 
 

Fonte: PMI 
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Aqui deverão ser listadas as diretrizes do processo de Análise Quantitativa, tais 

como: 

 Que métodos serão utilizados para medir os riscos; 

o Valor Esperado, Simulação de Monte Carlo, outro. 

o Para cada método utilizado deverão ser definidos: 

 Quais as fontes de consulta; 

 Quem será o responsável por coordenar o processo; 

 Quem participará do processo; 

 Onde os riscos serão registrados; 

 Quais os parâmetros de priorização (tolerância ao risco); 

o Exposição, GUT, ABC, Urgência, Pesos, Análise Multi-Critério, 

Comparação aos Pares, etc. 

 Diretrizes específicas do método; 

 Com que frequência os riscos deverão ser revisados; e 

 Outros itens pertinentes. 

Ao fim do processo de análise quantitativa o Registro de Riscos deverá ser 

atualizado. 

 

6. DIRETRIZES DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

Após a análise dos riscos, deverão ser planejadas respostas aos riscos de acordo 
com a priorização e as restrições estabelecidas neste plano. 
 
De acordo com os riscos e as prioridades definidas nos processos anteriores, 
poderão ser planejadas respostas para antes e/ou depois dos riscos. 
 
Repostas antes dos riscos serão consideradas como ações de CONTENÇÃO 
(ameaças) ou ALAVANCAGEM (Oportunidades). Respostas após os riscos são 
consideradas CONTINGÊNCIAS (Ameaças) ou APROVEITAMENTOS 
(Oportunidades). 
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Dentre as respostas de CONTENÇÃO podem ser definidas ações de: Aceitar, Evitar, 
Mitigar ou Transferir. 
 
Dentre as respostas de ALAVANCAGEM podem ser definidas ações de: Aceitar, 
Provocar, Melhorar ou Compartilhar. 
 
Riscos novos, que venham ser identificados a qualquer momento durante a 
execução do projeto, também precisam passar pelo processo de planejamento de 
respostas. 
 
Para cada risco deverão ser definidos, se pertinente, parâmetros de respostas, tais 
como: 
 

 Se existem ações de Contenção / Alavancagem; 

 Recursos necessários para implementar as ações de Contenção / 

Alavancagem; 

 Nova exposição ao risco após as respostas; 

 Se existem ações de Contingência / Aproveitamento; 

 Recursos necessários para implementar as ações de Contingência / 

Aproveitamento; 

 Momento de acompanhamento do risco; 

 Responsável pelo risco; 

 Gatilhos; 

 Áreas que deverão ser replanejadas em função das respostas elaboradas; 

 Com que frequência as respostas deverão ser revisados; e 

 Outros itens pertinentes. 

 
As respostas planejadas para os riscos poderão ser definidas em um documento à 
parte designado como PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS que conterá os 
dados acima listados. 
 
Ao fim do processo de respostas o Registro de Riscos deverá ser atualizado. 

7. DIRETRIZES DE CONTROLE DOS RISCOS 
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O controle dos riscos é um processo contínuo e deverá ser realizado de duas 
formas: (i) monitorando e controlando os riscos, e (II) participando do processo de 
controle integrado de mudanças. 
 
7.1 MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 
 
O processo de monitorar e controlar os riscos consistirá em verificar se os riscos 
identificados ocorreram ou não, se os impactos previstos foram os previstos e se as 
ações previstas foram adequadas. Também deverá ser verificado se existem ações 
complementares a serem executadas em função da ocorrência dos riscos ou de uma 
eventual reavaliação dos riscos.  
 
O Registro de Riscos deverá ser atualizado sempre que alguma mudança ocorrer 
durante o processo de monitoramento e controle de riscos. Desta forma deverão ser 
registrados: 
 
 

 Impacto real dos riscos; 

 Custo real de respostas; 

 Discrepâncias ocorridas; 

 Ações complementares; 

 Recursos necessários das ações complementares; 

 Nova exposição dos riscos após as ações complementares; 

 Frequência com que os riscos deverão ser monitorados; 

 Frequência com que os riscos serão reavaliados. Durante as reavaliações 

deverá ser observado: 

o Se os riscos identificados anteriormente ainda existem; 

o Se as probabilidades e impactos ainda são pertinentes; 

o Se as respostas previstas ainda são pertinentes; 

o Se os recursos previstos ainda são pertinentes; 

o Se existem novos riscos;  

o Se os momentos de respostas ainda são pertinentes; 

o Se os responsável pelo risco ainda é adequado; 
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o Se existem novos gatilhos; e 

o Outros itens pertinentes. 

7.2 CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 
 

O processo de monitoramento e controle dos riscos também deve contribuir no 

processo de controle integrado de mudanças em coordenação com a área de 

integração e seguindo o plano integrado de mudança do projeto. No entanto, 

genericamente, sua função é: 

Sempre que for solicitada uma mudança no projeto o gerente do projeto ou o 

coordenador de riscos deverá avaliar se esta mudança solicitada provoca algum 

risco ao projeto (ameaça ou oportunidade). Além disso deverão ser registrados: 

 A probabilidade do risco ocorrer; 

 O impacto do risco; 

 Eventuais respostas aos riscos; e 

 Eventuais custos de respostas ao risco. 

Em caso de aprovação de uma mudança no projeto, os riscos identificados 

decorrentes desta mudança deverão passar formalmente por todos os processos de 

gerenciamento de riscos e documentados no registro de riscos. 

8. RESERVAS 

Aqui devem ser definido se haverá reservas para o projeto e como elas deverão ser 
administradas. Alguns itens que poderão fazer parte destas diretrizes são: 
 

 Valor da Reserva de Contingência; 

 Valor da Reserva de Aproveitamento; 

 Valor da Reserva Gerencial; 

 Responsável por administrar as reservas; 

 Autonomia em relação ao uso das reservas; 

 Prioridades para o uso das reservas; 
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 Se as reservas farão ou não parte do orçamento do projeto; e 

 Outros itens pertinentes. 

9. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho de riscos são indicadores que podem ser utilizados 

para avaliar a eficiência na realização dos processos. Deverão ser coletados ao 

longo do processo de monitoramento e controle e deverão ser reportados para a 

gerência do projeto por meio de relatórios periódicos e ao final do projeto ou de 

acordo com a necessidade de cada projeto. Os processos de gerenciamento de 

riscos poderão possuir um ou mais indicadores. Alguns indicadores que podem ser 

coletados são os descritos abaixo, mas não se limitam a estes: 

IA (Indicador de Ameaças) = Quantidade de Ameaças Identificadas 
     Quantidade de Ameaças Reais 
 

IO (Indicador de Oportunidades) = Quantidade de Oportunidades Identificadas 
             Quantidade de Oportunidades Reais 
 

II (Indicador de Impacto) = Impactos Previstos 
        Impactos Reais 
 

IR (Indicador de Resposta) = Quantidade de Recursos Planejados 
             Quantidade de Recursos Reais 

10. LIÇÕES APRENDIDAS 

Aqui deverão ser listadas algumas diretrizes sobe como as lições aprendidas sobre o 

gerenciamento de riscos deverão ser coletadas e armazenadas. 

 Quem coleta; 

 Quando coleta; 

 Onde armazena; 

 Como se distribui; 

 Quem recebe; 
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 Qual formato. 

10. ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

Em virtude do processo de controle de riscos as diretrizes emanadas por este plano 

poderão ser alteradas. Desta forma, fica definido que o gerente do projeto e o 

coordenador de riscos ficam responsáveis por realizar a atualização deste plano e 

emitir novas diretrizes.  

Este plano deverá ser revisto (aqui deverá ser definida a frequência de atualização 

do plano ou momentos específicos do projeto em que isso deverá ocorrer). 

 

Local, Data. 

 

____________________________        ____________________________ 

        Nome de quem Elaborou   Nome de quem Aprovou 

  Função no Projeto         Função no Projeto 

 


