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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta uma análise do gerenciamento de riscos aplicado na construção de 

uma fábrica de celulose, obtida através de pesquisa bibliográfica e do estudo de caso de uma 

empresa de papel e celulose localizada no interior do Paraná - Brasil. A revisão bibliográfica 

foi baseada nos conceitos e processos de gerenciamento de riscos descritos no Guia PMBOK. 

O conhecimento tácito e as práticas de gerenciamento de riscos da construção foram 

descobertos pelos gerentes da empresa consultada. A pesquisa buscou esclarecer como o 

Gerenciamento de Riscos pode evitar impactos significativos nos objetivos do projeto, 

exemplificando através de riscos decorrentes nesta construção industrial, apresentando 

eventos ocorridos no planejamento e na execução da obra que causaram impactos no escopo, 

prazo, custo e qualidade. Como os objetivos do gerenciamento de riscos são aumentar a 

probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos 

eventos negativos, a gestão de riscos da construção estabeleceu os processos de 

gerenciamento de riscos conforme as boas práticas de gerenciamento do PMI. Foram 

aplicados os processos de: planejamento de riscos, identificação de riscos, análise qualitativa 

e quantitativa de riscos, planejamento das respostas aos riscos e controle dos riscos. A 

pesquisa tem o objetivo de analisar o sucesso da construção de uma fábrica de celulose pelo 

viés de Risco, cooperando também com a disseminação da cultura e informações de 

gerenciamento de riscos que poderão ser utilizadas por empresas, estudantes e aplicadas em 

obras semelhantes, contribuindo para o desenvolvimento do tema e da prática gerencial. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Riscos. Gerenciamento de Projetos. PMBOK. Análise de 

Riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research presents an analysis of the risk management applied in a construction of a pulp 

mill, obtained through of bibliography research and case study of a pulp and paper company 

located in the countryside of Paraná - Brazil. The bibliography review has been based on 

concepts and risk management processes described in the PMBOK. The tacit knowledge and 

the construction risk management practices were discovered by the consulted company 

managers. The research sought to clarify how the risk management can avoid significant 

impacts on project objectives, exemplifying through risks arising in this industrial 

construction, presenting events in the planning and execution of the work that caused impacts 

on the scope, schedule, cost and quality. As the risk management objectives are to increase 

the probability and impact of positive events and to reduce the probability and impact of 

negative events, the construction risk management established risk management processes as 

good practice of PMI management. They were applied the processes of: risk planning, risk 

identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, plan risk response and 

control risks. The research has the objective to analyze the successful of building a pulp mill 

by risk bias, also cooperating with the spread of culture and risk management information, 

which may be used by companies, students and applied in similar works, contributing to the 

theme development and of management practice.          

 

Key Words: Project Management. Risk Management. PMBOK. Risk Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este capítulo apresenta o projeto de pesquisa e sua estrutura, relata sua importância e 

comenta o desenvolvimento do trabalho. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 A pesquisa tem por objetivo responder a seguinte questão: 

 Como analisar o sucesso da construção de uma fábrica de celulose pelo viés de Risco? 

 Foi adotado um estudo de caso referente à construção de uma fábrica de celulose 

(também denominada de cliente / empresa / organização), que tem por objetivo a construção 

de uma fábrica industrial para a produção de 1,5 milhões de toneladas de celulose por ano. O 

regime de contratação de seus fornecedores para a construção e implantação é através do 

modelo de contratos EPCs (Engineering Procurement and Construction) Lump Sum Turnkey. 

 Segundo SCARAMUSSI (2012), o cliente possui um contrato para o empreendimento 

como um todo, de acordo com o qual a contratada será responsável pela implantação do 

projeto, a preço fixo e prazo determinado, de forma que este seja entregue "chave na mão". 

Nesse caso, há uma menor flexibilidade da contratante, já que esta negocia com uma parte 

somente e eventualmente deixa de obter benefícios que seriam possíveis em negociações 

individuais com diversas partes. Por outro lado, a demanda na organização interna da 

contratante é menor e há uma mitigação maior de problemas e riscos que podem surgir nas 

diversas interfaces que existem como na engenharia básica e de detalhamento, construção 

civil, gerenciamento, montagem, suprimentos e outros (SCARAMUSSI, 2012). 

 Este trabalho destaca a necessidade de um gerenciamento de riscos em uma construção 

de uma fábrica de celulose através de um planejamento de gerenciamento de riscos, com o 

propósito de evitar impactos significativos nos objetivos do projeto tais como escopo, 

cronograma, custo, qualidade e segurança. Uma das principais preocupações do gerente de 

projetos e sua equipe em relação ao assunto deve acontecer logo no início das atividades e 

refere-se ao planejamento do gerenciamento de riscos, que vem a ser uma breve reflexão 

inicial sobre as ações a serem tomadas com os riscos do projeto ao longo de sua concepção e 

desenvolvimento. 

 As dificuldades em atingir os objetivos dos projetos muitas vezes acontecem não por 

falta de recursos econômicos ou capitais humanos e sim por desconhecimento de gestão, falta 
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de maturidade em gestão de projetos ou pelas mudanças durante o projeto. O levantamento de 

requisitos deve ser capaz de gerar ações que atendam as necessidades e expectativas de todos 

os stakeholders, neste caso, acionistas, contratante, contratadas e subcontratadas, porém não é 

o que acontece na maioria dos projetos. Esta pesquisa busca esclarecer como o 

Gerenciamento de Riscos pode evitar impactos significativos nos objetivos do projeto, 

exemplificando através de riscos decorrentes nesta obra industrial. Portanto serão 

apresentados eventos ocorridos no planejamento e na execução da obra que causaram 

impactos no escopo, prazo, custo, qualidade e segurança. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

 Analisar o sucesso da construção de uma fábrica de celulose pelo viés de Risco. 

1.2.2 Objetivos específicos  

A pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever as boas práticas em gerenciamento de riscos. 

b) Relatar os fatos relevantes na construção da fábrica de celulose. 

c) Analisar os impactos gerados nos objetivos do projeto pelo viés de risco. 

d) Gerar lições aprendidas. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 A utilização de um plano de gerenciamento de riscos é fundamental para um 

andamento ideal de um projeto, faz-se necessário, pois a incidência de problemas inesperados 

e incertezas são constantes na construção de uma fábrica. Os impactos que os riscos geram no 

projeto podem ser minimizados utilizando as boas práticas de gerenciamento de riscos. 

 As boas práticas aplicadas nos processos de gerenciamento de projetos são 

referenciadas através do Guia PMBOK, 2013. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Alcançar metas que atendam as premissas estabelecidas em obras de construção 

industrial não é tarefa fácil, pois se exige muita dedicação e acima de tudo conhecimento por 

parte dos gestores, de todas as entregas e atividades descritas na EAP, para que os possíveis 
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riscos possam ser solucionados de forma eficiente, não impactando significativamente os 

prazos e consequentemente os custos, qualidade e a segurança do projeto.  

 Segundo o Guia PMBOK (2013), 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. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se 

ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, premissa, restrição 

ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados negativos ou positivos. As 

condições de risco podem incluir aspectos do ambiente da organização ou do projeto que 

contribuem para os riscos do projeto, tais como práticas imaturas de gerenciamento de 

projetos, falta de sistemas integrados de gerenciamento, vários projetos simultâneos ou 

dependência de participantes externos fora do controle direto do projeto (PMI, 2013). 

 Para ter êxito, a organização deve estar comprometida com uma abordagem proativa e 

consistente do gerenciamento dos riscos durante todo o projeto. É preciso fazer uma escolha 

consciente em todos os níveis da organização para identificar ativamente e buscar o 

gerenciamento eficaz dos riscos durante o ciclo de vida do projeto. Os riscos do projeto 

podem existir no momento em que o projeto é iniciado. Avançar um projeto sem focar o 

gerenciamento dos riscos de forma proativa pode causar mais problemas, surgidos em virtude 

de ameaças não gerenciadas. 

Cabe ao gestor do projeto antecipar-se com a implantação do gerenciamento de riscos 

evitando estes problemas e coordenar da melhor forma possível a contribuição de cada 

stakeholder com as informações necessárias para o perfeito andamento do projeto, evitando 

que os possíveis riscos possam impactar o cronograma do projeto. 

1.5 RELEVÂNCIA 

 A construção de uma fábrica de celulose para produção de 1,5 milhões de toneladas de 

celulose por ano exige um grande planejamento, pois envolvem muitas expectativas e 

necessidades da comunidade, das instituições governamentais, dos profissionais da 

construção, dos fornecedores, dos colaboradores e dos investidores. Uma pesquisa que 

demostre como a utilização de um plano de gerenciamento de riscos é fundamental para o 

andamento do projeto, faz-se necessário já que a incidência de problemas inesperados e 

surpresas são constantes em obras deste porte. Os impactos que os riscos geram no projeto 

podem ser minimizados utilizando as boas práticas de gerenciamento de riscos através dos 
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processos e ferramentas do Guia PMBOK e do aprendizado obtido através de lições 

aprendidas. 

Gerenciamento de risco consiste em identificar as possíveis incertezas e tentar 

controlá-las. Se tudo fosse puramente uma questão de sorte ou azar, o gerenciamento de riscos 

não teria sentido, e analisar tendências tampouco (SALLES, 2010). 

Geralmente não dispomos de 100% das informações necessárias para a tomada de 

decisões, o que caracteriza a incerteza. T.S. Elliot escreveu, parafraseando Sócrates, que “o 

que sabemos é que não sabemos”. Podemos dizer, então, que vivemos em um ambiente de 

incertezas, e que se quisermos ter algum domínio sobre acontecimentos futuros, devemos 

exercitar prevê-los (SALLES, 2010). 

Este exercício de previsão requer a disponibilidade de um conjunto de informações, 

pois segundo SALLES (2010): 

• Quando temos todas as informações sobre algo, temos absoluta certeza. Se tivermos 

absoluta certeza, isto não pode ser classificado como risco; é algo conhecido; 

• Quando temos informação parcial, ou estamos em um ambiente mutável, não temos certeza 

e, por ser uma incerteza, existe a probabilidade de ocorrer ou não; 

• Quando não temos absolutamente nenhuma informação, isto é o total desconhecimento; é 

algo que “a gente não sabe que não sabe”, total incerteza. (SALLES, 2010). 

2 METODOLOGIA  

2.1 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

 A pesquisa inicia-se no primeiro capítulo com a definição do problema, dos objetivos, 

da delimitação do tema, da justificativa e da relevância. E no segundo capítulo temos a 

definição da pesquisa bem como o planejamento da pesquisa. Na sequência a pesquisa está 

fundamentada na revisão teórica no terceiro capítulo e no quarto capítulo o estudo de caso. No 

quinto capítulo temos a análise do estudo de caso e no sexto capítulo as lições aprendidas. E 

fechando a pesquisa no sétimo capítulo com a conclusão. 

2.1.1 Propósito da pesquisa 

 Esta pesquisa não se trata de caráter exploratória, pois não pretende desenvolver a 

teoria da gestão de riscos, cujo tema está muito desenvolvido na literatura (YIN, 2005). 



17 

 

 Também não é explanatório, o propósito não consiste em explicar detalhadamente as 

razões pelas quais são ou não utilizadas determinadas ferramentas e técnicas na prática de 

gestão de risco da empresa. O objetivo não é definir a relação entre causa e efeito sobre 

porque não se responde sistematicamente aos riscos existentes na execução da obra (YIN, 

2005). 

 Refere-se a uma pesquisa descritiva, na qual se pretende descrever o que existe na 

literatura e o que é praticado na obra, visando o compartilhamento deste conhecimento e de 

lições aprendidas de gerenciamento dos riscos, possibilitando auxiliar no entendimento de 

gestão de riscos os pesquisadores acadêmicos e as empresas interessadas. 

2.1.2 Variáveis a serem pesquisadas 

 O objetivo desta pesquisa define algumas variáveis significativas como: a construção 

da fábrica, o risco, a prática gerencial e a ação gerencial. 

 A construção da fábrica de celulose é a unidade de análise. 

 O risco pode ser quantificado pelo número de itens identificados, utilizando-se os 

métodos apresentados na revisão bibliográfica. 

 A prática gerencial são as ações gerenciais praticadas pela empresa. 

 A ação gerencial, nesta pesquisa, se refere às técnicas, ferramentas, métodos, 

atividades ou tarefas descritas na literatura, independentemente de serem ou não praticadas 

pelas empresas construtoras. 

2.1.3 Estratégia de pesquisa 

 Como não há um conhecimento consolidado referente à percepção das organizações 

sobre os riscos, suas causas e seus efeitos, nem a possibilidade de estabelecer relações 

imediatas de causa e efeito; e ainda, não existe controle do pesquisador sobre as variáveis 

relevantes pesquisadas; não foi possível adotar o experimento como estratégia de pesquisa 

(YIN, 2005). 

 Devido ao fato das variáveis relevantes serem complexas, não podendo ser levantadas 

através de simples respostas a questionários, exigindo observação direta e coleta de outras 

evidências para a elaboração de uma descrição válida, não pode ser adotado o levantamento 

(survey) como estratégia de pesquisa (YIN, 2005).  

 Será adotada a estratégia de estudo de caso. 
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 Devido o problema de pesquisa referenciar-se a uma questão contemporânea do tipo 

“como” ou “por quê?” a estratégia de pesquisa do estudo de caso possui uma vantagem 

distinta (YIN, 2005). 

 Na realidade, trata-se de uma pesquisa multimétodo, pois alguns de seus resultados 

dependem exclusivamente da pesquisa bibliográfica, razão pela qual se pode afirmar que a 

estratégia de pesquisa é a revisão bibliográfica em conjunto com o estudo de caso. 

2.1.4 Comentários sobre a definição do projeto de pesquisa 

 De acordo com o que foi apresentado no item 2.1.2, trata-se de uma pesquisa 

descritiva, com quatro variáveis relevantes, do tipo multimétodo, com as estratégias de 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

 A unidade de análise é a construção da fábrica de celulose. 

 O objetivo principal é analisar o sucesso da construção de uma fábrica de celulose pelo 

viés de risco. 

2.2 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

2.2.1 Seleção do estudo de caso 

 O projeto de estudo de caso selecionado para esta pesquisa é a construção de uma 

fábrica de celulose situada no interior do Paraná. A empresa é brasileira fundada em 1899. 

 A idade da empresa é considerada útil para indicar que têm vencido as ameaças do 

setor por mais tempo, uma evidência preliminar de que existem práticas de gerenciamento de 

riscos. 

 A empresa do estudo de caso informará os riscos relevantes da obra em questão, 

cooperando para a disseminação da cultura e informações de gerenciamento de riscos que 

poderão ser utilizadas por empresas, estudantes e aplicadas a obras semelhantes tanto de 

maior ou de menor porte. 

2.2.2 Estratégia de análise dos dados 

 Será utilizada a estratégia de análise baseada em proposições teóricas. Será utilizada a 

técnica de construção da explanação do estudo de caso único (YIN, 2005). 

2.2.3 Desenvolvimento da pesquisa e coleta de dados 

 Serão realizadas as seguintes atividades: 
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1. Elaboração do protocolo de coleta de dados; 

2. Formulação do questionário da pesquisa; 

3. Desenvolvimento do estudo de caso; 

4. Análise do estudo de caso; 

5. Integrar as descobertas do estudo de caso com o conhecimento obtido através da revisão 

 bibliográfica; 

2.3 PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 A qualidade do estudo de caso é função da capacitação dos pesquisadores, da preparação 

para a coleta de dados e da definição do sistema utilizado nesta coleta. A validação dos resultados 

é conseguida através da definição do protocolo da pesquisa e da definição da fonte de evidências, 

(YIN, 2005). 

2.3.1 Protocolo de coleta de dados 

 O protocolo de coleta de dados será desenvolvido para preparar o pesquisador a se 

manter focado nos objetivos da pesquisa e facilitar a sua repetição por outros pesquisadores 

(YIN, 2005). 

2.3.1.1 Visão geral do estudo de caso 

 Um pesquisador único será o responsável pela realização da pesquisa, tendo 

experiência na área de gestão e execução de obras. O objetivo do estudo de caso é descrever a 

prática do gerenciamento de riscos na construção de uma fábrica de celulose, buscando uma 

validade externa suficiente para o compartilhamento de informações e disseminação da 

cultura de gerenciamento de riscos que possa ser útil ao maior número de pesquisadores e de 

empresas interessadas que for possível. 

2.3.1.2 Questões do estudo de caso 

 De acordo com os cinco níveis de questões de pesquisas apresentados por YIN (2005), 

serão utilizadas as seguintes questões: 

a) As questões a serem realizadas na organização; 

b) As questões gerais de entendimento que o pesquisador deve possuir ao questionar os 

entrevistados; 

c) As questões relacionadas com o estudo de caso único; 



20 

 

  As questões formuladas são as seguintes: 

a) Dos itens de riscos existentes em obras de construção, quais são identificados nesta obra? 

b) Dos métodos para priorização de riscos existentes na literatura, quais são utilizados nesta 

obra? 

c) Quais estratégias de respostas aos riscos são utilizadas nesta obra? 

d) Qual o procedimento adotado quando se detecta algum risco? 

e) Quais as pessoas que se envolvem com estas ações e quais as atividades e 

responsabilidades de cada uma? 

f) As respostas aos riscos são eficientes? 

g) Existe documentação? A empresa tem histórico do tratamento dos fatores de riscos? 

  As questões gerais de entendimento que o pesquisador deve possuir ao questionar os 

entrevistados são as seguintes: 

a) Quais as atitudes relacionadas a riscos que podem ser observadas na obra e na empresa? 

b) Há uma política de tratamento de riscos na obra e na empresa? Que ações ou documentos 

escritos a revelam? 

c) Qual é o nível de tolerância a riscos na obra e na empresa? 

d) Existem abordagens, categorias ou conceitos pré-definidos sobre riscos? 

e) São definidas responsabilidades ou funções diretamente relacionadas a riscos? 

f) Existe planejamento de longo, médio e curto prazo nesta obra? 

g) Existe percepção de risco neste profissional entrevistado? 

h) As questões sobre gerenciamento de riscos não deveriam ser realizadas a outro 

profissional? 

i) As informações deste entrevistado podem ser confirmadas por outro profissional? 

j) Quais as evidências que podem ser relacionadas com as respostas obtidas? 

  As questões relacionadas com o estudo de caso único são as seguintes: 

a) Quais os riscos mais identificados na obra? 

b) Quais métodos para priorização de riscos são utilizados na obra? 

c) Quais estratégias de respostas a riscos são mais utilizadas na obra? 

d) Qual o procedimento adotado quando se detecta algum risco na obra? 

e) As respostas aos riscos são obtidas com eficiência na obra? 

f) Como é praticado o planejamento de risco da obra? 
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2.3.1.3 Banco de dados 

 As evidências serão arquivadas em um banco de dados do pesquisador. 

2.3.1.4 Fonte de evidências 

 Conforme YIN (2005), das seis fontes de evidências citadas, serão utilizadas quatro 

conforme apresentado na Tabela 1. 

Fontes de Evidências Dados a serem coletados 

Entrevistas 
Entrevistas realizadas com pessoas chave da empresa. 

Entrevistas informais durante a coleta de dados. 

Observação direta 

Verificação da existência de software ou métodos 

desenvolvidos em planilha eletrônica para avaliação de riscos. 

Verificar critérios utilizados no tratamento de riscos na 

composição de preços e prazos da obra.  

Documentação 

Cópia em papel de formulários utilizados no gerenciamento de 

riscos.  

Documentos legais: contratos, orçamentos, cronogramas, 

editais, memoriais descritivos, relatórios de reivindicações, 

relatórios gerenciais.  

Documentação técnica ou contábil relacionada com 

ocorrências históricas de eventos relacionados com riscos.  

Registros em arquivos Arquivos digitais dos documentos citados acima 

Tabela 1 - Fontes de evidências utilizadas na pesquisa 

FONTE: O Autor, 2016 

2.3.2 Relatório do estudo de caso 

 Consiste em sintetizar os dados coletados através das fontes de evidência de acordo 

com uma estrutura analítica linear, com narrativas simples realçadas por tabelas, figuras e 

gráficos, da seguinte forma (YIN, 2005): 

a) Características da obra e da empresa; 

b) Descrição geral do estudo de caso; 

c) Grau em que é desenvolvido o gerenciamento de riscos na obra; 

d) Visão geral sobre a identificação e priorização dos riscos na obra; 

e) Panorama sobre as estratégias de respostas e as ações implementadas; 

f) Visão geral sobre o monitoramento e controle de riscos na obra; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO 

 Ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa do início ao 

término. As fases são geralmente sequenciais e os seus nomes e números são determinados 

pelas necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização(ões) envolvida(s) no 

projeto, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação (PMI, 2013). 

 O ciclo de vida do projeto pode ser definido ou moldado de acordo com aspectos 

exclusivos da organização, setor ou tecnologia empregada. Embora todos os projetos tenham 

um início e um fim definidos, as entregas e atividades específicas conduzidas neste ínterim 

poderão variar muito de acordo com o projeto. O ciclo de vida oferece uma estrutura básica 

para o gerenciamento do projeto, independentemente do trabalho específico envolvido. Os 

ciclos de vida do projeto podem variar ao longo de uma sequência contínua, desde abordagens 

previsíveis ou direcionadas por um plano em uma extremidade, até abordagens adaptativas ou 

acionadas por mudanças na outra (PMI, 2013). 

3.1.1 Características do ciclo de vida do projeto 

 Os projetos variam em tamanho e complexidade. Todos os projetos podem ser 

mapeados para a estrutura genérica de ciclo de vida conforme a Figura 1. Esta estrutura 

genérica é frequentemente referenciada na comunicação com a alta administração ou outras 

entidades menos familiarizadas com os detalhes do projeto (PMI, 2013). 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), a estrutura genérica do ciclo de vida geralmente 

apresenta as seguintes características: 

• Os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, atingem um valor máximo enquanto o 

projeto é executado e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado. A Figura 1 ilustra 

este padrão típico (PMI, 2013). 

• A curva típica de custo e pessoal podem não ser aplicadas a todos os projetos. Um projeto 

pode exigir despesas substanciais para assegurar os recursos necessários no início do seu 

ciclo de vida (PMI, 2013). 

• Os riscos e incertezas (como ilustrados na Figura 2) são maiores no início do projeto. Esses 

fatores diminuem ao longo da vida do projeto à medida que as decisões são tomadas e as 

entregas são aceitas (PMI, 2013). 
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• A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto, sem impacto 

significativo sobre os custos, é mais alta no início do projeto e diminui à medida que o 

projeto progride para o seu término. A Figura 2 ilustra a ideia de que os custos das 

mudanças e correções de erros geralmente aumentam significativamente à medida que o 

projeto se aproxima do término (PMI, 2013). 

 

Figura 1 - Níveis típicos de custo e pessoal na estrutura genérica do ciclo de vida de um projeto 

FONTE: PMI (2013) 

 Embora essas características continuem presentes até certo ponto nos ciclos de vidas 

de quase todos os projetos, elas não estão sempre presentes no mesmo grau. Os ciclos de vida 

adaptativos, em especial, são desenvolvidos com o intuito de manter o grau de influência das 

partes interessadas mais alto e os custos das mudanças mais baixos do que nos ciclos de vida 

previsíveis, ao longo de todo o ciclo de vida (PMI, 2013). 

 

 

Figura 2 - Impacto da variável com base no tempo decorrido do projeto 

FONTE: PMI (2013) 
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3.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

3.2.1 Definição de riscos 

 Podemos considerar que um evento ou uma condição incerta, caso ocorra, resultará um 

efeito positivo ou negativo em diversos objetivos de um projeto como, por exemplo, no 

escopo, cronograma, custo, qualidade e segurança. Uma possível causa pode ser um requisito, 

premissa, restrição ou mesmo uma condição que possibilite resultados positivos ou negativos 

(PMI, 2013). 

As condições de riscos podem incluir aspectos do ambiente da organização ou do 

projeto que contribuem para os riscos do projeto, tais como práticas imaturas de 

gerenciamento de projetos, falta de sistemas integrados de gerenciamento, vários 

projetos simultâneos ou dependência de participantes externos fora do controle 

direto do projeto (PMI, 2013, P. 310). 

 

 Considerando que não temos total certeza dos eventos que podem ocorrer em um 

determinado projeto e nem mesmo as totais incertezas, na Figura 3, podemos observar o 

Espectro do Gerenciamento de Riscos (SALLES, 2010). 

 

Figura 3 - Espectro do Gerenciamento de Riscos 

FONTE: SALLES, 2010 

 Somos envolvidos em todas as áreas de nossas vidas por incertezas e surpresas, a 

economia é movida pela incerteza, o futuro é feito de incertezas, a sociedade tem suas 

expectativas incertas. O risco é uma incerteza, porém gerenciar riscos é baseado na tomada de 

decisões em ambientes complexos, incertos e dinâmicos (SALLES, 2010). 

 Segundo Cleland e Ireland (1999), “a incerteza afeta bastante os resultados dos 

projetos”. Quando temos total certeza de algo, significa que temos informações suficientes 

para tomadas de decisões mais assertivas, no entanto, total incerteza nos mostra o quanto nos 

falta de informações. Na grande maioria dos projetos a falta de informação prejudica o 

planejamento, pois quando trabalhamos com planejamento estamos projetando o futuro do 

projeto, contudo, o futuro é por natureza incerto (SALLES, 2010). 
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3.3 VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Segundo PMBOK (2013), “os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o 

impacto dos eventos negativos no projeto”. A seguir são apresentadas as etapas do 

gerenciamento dos riscos do projeto conforme PMI (2013): 

• Planejamento do gerenciamento dos riscos – Processo de definição de como conduzir as 

atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. 

• Identificação dos riscos – Processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto 

e de documentação das suas características. 

• Realização de análise qualitativa dos riscos – Processo de priorização de riscos para 

análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua  probabilidade de 

ocorrência e impacto. 

• Realização de análise quantitativa dos riscos – Processo de analisar numericamente o 

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. 

• Planejamento das respostas aos riscos – Processo de desenvolvimento de opções e ações 

para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. 

• Controle dos riscos – Processo de implementação dos planos de respostas aos riscos, 

acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar  novos riscos e 

avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos  riscos durante todo o projeto. 

3.3.1 Planejamento do gerenciamento dos riscos 

 Um entendimento inicial sobre como serão tratados os riscos do projeto durante a sua 

formulação e desenvolvimento, deve ser estudado no início das atividades (SALLES, 2010). 

Assim como também, visa gerar diretrizes para que os processos possam ser conduzidos e 

elaborados de forma adequada (COSTA, 1ª ed.). 

 Na Figura 5, estão apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse 

processo, assim como, na Figura 6 é ilustrado o diagrama de fluxo de dados do processo, 

conforme o Guia (PMBOK, 2013). 
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Figura 4 - Visão geral do gerenciamento dos riscos do projeto 

FONTE: PMI, 2013 

 

 

Figura 5 - Planejamento do gerenciamento dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

     FONTE: PMI, 2013 
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Figura 6 - Diagrama do fluxo de dados do processo planejamento do gerenciamento dos riscos 

FONTE: PMI, 2013 

3.3.1.1 Planejamento do gerenciamento dos riscos: entradas 

3.3.1.1.1 Plano de gerenciamento do projeto 

 O gerenciamento de risco deve ser elaborado na concepção do projeto, desde o 

planejamento até a apresentação das respostas aos riscos, antecipando-se às tomadas de 

decisões subsequentes do projeto (momento de decisão de go/no-go do projeto) conforme a 

Figura 7 (SALLES, 2010). 

 

Figura 7 - Momento de iniciar o gerenciamento de riscos 

FONTE: SALLES, 2010 
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 Para a elaboração de um plano de gerenciamento de risco, é indispensável que os 

planos auxiliares do projeto bem como suas linhas de base estejam consolidados. Isto se deve 

ao fato de que a necessidade destas informações é a base para a concepção deste plano 

(SALLES, 2010). 

3.3.1.1.2 Termo de abertura do projeto 

 Com a elaboração do termo de abertura do projeto pode-se obter diversas informações 

fundamentais para as entradas como: requisitos, premissas e riscos de alto nível (PMI, 2013). 

3.3.1.1.3 Registro dos Stakeholders 

 O Registro dos stakeholders contém o detalhamento relacionado com o papel que cada 

stakeholder exerce no projeto (PMI, 2013). 

3.3.1.1.4 Fatores ambientais da empresa 

 Condições fora do controle da equipe do projeto podem restringir, direcionar ou 

influenciar o projeto de forma positiva ou negativa os resultados (PMI, 2013). 

3.3.1.1.5 Ativos de processos organizacionais 

 Planos, processos, bases de conhecimento, lições aprendidas entre outros podem ser 

utilizados e influenciados para a definição do plano de gerenciamento de riscos (PMI, 2013). 

3.3.1.2 Planejamento do gerenciamento dos riscos: ferramentas e técnicas 

3.3.1.2.1 Técnicas analíticas 

 Para a definição e entendimento do contexto geral de gerenciamento dos riscos do 

projeto, são utilizadas técnicas analíticas. São analisados neste contexto o grau de 

envolvimento dos stakeholders com relação aos riscos do projeto e a exposição estratégica aos 

riscos. Outras técnicas também são utilizadas para a avaliação de alto nível da exposição, 

como folhas de pontuação dos riscos. Através destas avaliações são apropriados recursos 

exclusivos para atender as atividades voltadas para o gerenciamento de riscos (PMI, 2013). 

3.3.1.2.2 Opinião especializada 

 As organizações possuem dois tipos de conhecimentos que são classificados em tácito 

e explícito. O tácito é difícil de ser entendido, pois é algo que está vinculado a experiência da 
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pessoa e ligado a valores, crenças e formação. Porém o conhecimento explícito pode ser 

transmitido em uma linguagem formal de fácil entendimento. Ou seja, a base do 

conhecimento de uma organização é a transformação do conhecimento tácito em explícito 

(TERRIBILI, 2015). 

 Para buscar algo mais abrangente para o plano de gerenciamento de risco, tem-se 

como boa prática a solicitação de opinião especializada de diversos profissionais de áreas 

específicas para o projeto em questão (PMI, 2013). 

3.3.1.2.3 Reuniões 

 As reuniões são necessárias para o desenvolvimento do plano de gerenciamento dos 

riscos. Elas são realizadas pelos stakeholders responsáveis por gerenciar o planejamento de 

riscos. As decisões de alto nível que conduzem as atividades de gerenciamento de riscos e as 

responsabilidades são definidas nestas reuniões (PMI, 2013). 

3.3.1.3 Planejamento do gerenciamento dos riscos: saída 

3.3.1.3.1 Plano de gerenciamento de riscos 

 Tem como objetivo garantir a coerência e uniformidade nos processos de 

identificação, análise, resposta e controle dos riscos na atuação do projeto, melhorando o seu 

desempenho buscando atingir os seus objetivos (COSTA, 1ª ed.). 

 Conforme o Guia PMBOK (2013), o plano de gerenciamento de riscos inclui: 

• Metodologia. Informações e ferramentas que podem ser utilizadas para realizar o 

gerenciamento de riscos; 

• Papéis e Responsabilidades. Elaborado a matriz de responsabilidades para cada  atividade 

do plano de gerenciamento de riscos; 

• Orçamento. Levantam-se os custos com base nos recursos designados, para incluir na 

linha de base e definem-se as regras para as reservas de contingência e gerenciamento; 

• Prazos. Estabelece os prazos que os processos de gerenciamento de riscos serão aplicados 

durante o ciclo de vida do projeto e também a definição das atividades de  gerenciamento 

de riscos dentro do cronograma do projeto; 
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• Categorias de riscos. É um agrupamento de possíveis causas de riscos organizadas por 

afinidade ou tipos, podendo ser representadas por uma Risk Breakdown Structure (RBS) ou 

estrutura analítica de riscos (EAR), conforme exemplo da Figura 8; 

 

Figura 8 - Exemplo de uma estrutura analítica dos riscos (EAR) 

FONTE: PMI, 2013 

• Definições de probabilidade e impacto dos riscos. Para uma adequada análise de risco, é 

necessária uma definição de vários níveis de probabilidade e impacto dos  risco 

específicos do projeto. A Tabela 2 apresenta a definição de impactos negativos para quatro 

objetivos do projeto. 

 

Tabela 2 - Definição de escalas de impactos para quatro objetivos do projeto 

FONTE: PMI, 2013 
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• Matriz de probabilidade e impacto. Segundo o PMBOK (2013), “é uma rede para o 

mapeamento de probabilidade de ocorrência de cada risco e o seu impacto nos objetivos do 

projeto caso tal risco ocorra”. A classificação do risco é dada pela organização de acordo 

com sua importância; 

3.3.2 Identificação dos riscos 

 A identificação dos riscos é vista como crítica, pois apenas os riscos conhecidos ou 

identificáveis podem ser solucionados (CARVALHO, 2005). 

 É o processo de identificação dos riscos positivos e negativos que podem impactar os 

objetivos do projeto assim como a documentação de suas características, tendo como foco o 

conhecimento e a capacidade de se antecipar aos eventos (PMI, 2013).  A Figura 9 ilustra o 

diagrama de dados do processo. 

 

Figura 9 - Identificação dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

FONTE: PMI, 2013 
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Figura 10 - Diagrama do fluxo de dados do processo Identificação dos riscos 

FONTE: PMI, 2013 

3.3.2.1 Identificação dos riscos: entradas 

3.3.2.1.1 Plano de gerenciamento dos riscos 

 Conforme o item 3.3.1.3.1, os papéis e responsabilidade, orçamento, prazo e as 

categorias de riscos que podem ser apresentadas na EAR conforme a Figura 8 são os 

principais elementos para a identificação dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.2.1.2 Plano de gerenciamento dos custos 

 Considera-se que cada recurso do orçamento é um agente potencial de risco, podendo 

ser associado aos custos, por exemplo: orçamentos apertados ou inviáveis (SALLES, 2010).  
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 O plano de gerenciamento dos custos fornece diretrizes para a identificação dos riscos 

em todo o projeto (PMI, 2013). 

3.3.2.1.3 Identificação de riscos nas demais áreas do conhecimento 

 Após a organização das informações do projeto, é necessário fazer o levantamento de 

novas incertezas e para isso utilizamos as diversas áreas do conhecimento para a identificação 

destes riscos (SALLES, 2010). 

 Com esta visão podemos obter as informações necessárias para a identificação dos 

riscos através do plano de gerenciamento de cronograma que visa às expectativas de prazo 

assim como, o plano de gerenciamento da qualidade, plano de gerenciamento de RH, Linha de 

base do escopo que tem as especificações do escopo do projeto, também é possível identificar 

os riscos pelas estimativas de custo e duração das atividades, registro dos stakeholders, 

documentos do projeto e de aquisição, como também através dos fatores ambientais da 

empresa e dos ativos de processos organizacionais (PMI, 2013). 

3.3.2.2 Identificação os riscos: ferramentas e técnicas 

3.3.2.2.1 Revisão de documentação 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), “pode ser feita uma revisão estruturada da 

documentação do projeto, incluindo planos, premissas, arquivos de projetos anteriores, 

acordos e outras informações”. 

3.3.2.2.2 Técnicas de coleta de informação 

 Podem-se utilizar algumas técnicas de coleta de informações conforme o Guia 

PMBOK (2013) nos apresenta: 

• Brainstorming. Com o objetivo de gerar uma lista dos riscos do projeto, reúnem-se alguns 

especialistas de cada área e demais stakeholders necessários através de um intermediador 

que utiliza técnicas de entrevista em grupo e de forma livre as ideias são fornecidas pelos 

participantes. Os riscos são então identificados e categorizados de acordo com o tipo (PMI, 

2013). 

• Técnica Delphi. Semelhantemente ao Brainstorming, porém realizado de forma anônima, 

o intermediador envia um questionário para os stakeholders e em seguida recebe este 

questionário preenchido com uma lista de riscos. Realiza-se uma consolidação das diversas 
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listas de riscos em uma única lista, este processo pode ser repetido várias vezes até que não 

se constate mais nenhuma novidade relevante (SALLES, 2010). 

• Entrevistas. A identificação dos riscos pode ser facilitada com a entrevista de 

especialistas, partes interessadas e pessoas experientes do projeto (PMI, 2013). 

• Análise da causa principal. Serve para identificar um problema e desenvolver ações 

preventivas para as causas que levaram ao problema (PMI, 2013). 

• Análise de premissas. A maioria dos projetos baseia-se em um conjunto de hipóteses, 

cenários e premissas. Identificam-se os riscos do projeto com base no caráter inexato, 

instável, inconsistente ou incompleto das premissas (PMI, 2013). 

3.3.2.2.3 Técnicas de diagramas 

 Diagrama de causa e efeito. Também conhecido como diagrama de Ishikawa ou 

espinha de peixe, são utilizados para identificar as causas dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.2.2.4 Análise SWOT 

 É uma abordagem de análise estratégica, considerando que todo projeto está associado 

a um negócio. Primeiramente devemos estar alinhado com o ambiente externo, a qual, o 

projeto está inserido e em seguida analisar a estratégia deste ambiente com o ambiente interno 

da empresa. A análise SWOT sintetiza como está o nível interno da empresa em relação ao 

externo (SALLES, 2010). 

 

Oportunidades (Opportunities) 
Tendências sociais, econômicas, comerciais, 

mercadológicas e políticas, com consequências 

potencialmente positivas para o projeto. 

Ameaças (Threats) 
Tendências sociais, econômicas, comerciais, 

mercadológicas e políticas, com consequências 

potencialmente negativas para o projeto. 

Forças (Strengths) 
Recursos e competências superiores de que se 

dispõe para explorar / alavancar oportunidades 

e minimizar ameaças. São fatos. 

Fraquezas (Weakness) 

Deficiências que inibem a capacidade de 

desempenho e deve ser superadas para explorar 

/ alavancar oportunidades e minimizar 

ameaças. São fatos. 

Tabela 3 - Elementos da análise SWOT 

FONTE: SALLES, 2010 
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Figura 11 - Modelo gráfico de análise SWOT 

FONTE: SALLES, 2010 

 Segundo SALLES (2010), “este modelo gráfico ratifica a existência de uma 

imprescindível e mandatória associação entre os componentes do ambiente externo (ameaças 

e oportunidades) e as do ambiente interno (forças e fraquezas)”. Cada quadrante tem um 

significado conforme a Tabela 4. 

Quadrante Características – Estratégia de ação 

Ameaça / Força Estamos prontos para enfrentar estas ameaças 

Oportunidade / Força Estamos prontos para capturar ou alavancar estas oportunidades 

Ameaça / Fraqueza Não estamos prontos para enfrentar estas ameaças 

Oportunidade / Fraqueza Não estamos prontos para capturar ou alavancar estas oportunidades 

Tabela 4 - Significado dos quadrantes da análise SWOT 

FONTE: SALLES, 2010 

 De acordo com a avaliação dos quadrantes da análise SWOT é que se obtêm as 

diretrizes para o desenvolvimento do plano de ação, pois os riscos foram identificados e 

somente a partir da análise dos riscos serão definidas as estratégias (SALLES, 2010). 

3.3.2.3 Identificação dos riscos: saídas 

3.3.2.3.1 Registro dos riscos 

 É onde o resultado da análise dos riscos e o planejamento das respostas aos riscos são 

registrados. Este registro obtém-se resultados dos outros processos de gerenciamento dos 

riscos elevando o nível de informações com o passar do tempo (PMI, 2013). 

 Tem-se início dos registros conforme o seguinte: 
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• Lista de riscos identificados. São descritos com a maior quantidade de detalhes de forma 

clara e objetiva. Pode ser utilizados descrições dos eventos, causas, impactos e efeitos. 

Estes registros servem para identificar riscos neste ou em futuros projeto (PMI, 2013). 

• Lista de respostas potenciais. Identificado os riscos de um projeto, geralmente já se 

obtém as respostas aos riscos que irão ser úteis para o plano de respostas (PMI, 2013). 

3.3.3 Realização de análise qualitativa dos riscos 

 Os riscos devem ser avaliados de acordo com o seu grau de exposição (Probabilidade 

x Impacto). Durante o projeto novos riscos podem ser identificados, devendo também passar 

pelo processo de análise qualitativa e focar nos riscos de alta prioridade (COSTA, 1ª ed.). 

 Conforme o Guia PMBOK (2013), as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas deste 

processo estão representadas pela Figura 12. A Figura 13 representa o diagrama de fluxo.  

 

Figura 12 - Realização de análise qualitativa dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

FONTE: PMI, 2013 

 

 

Figura 13 - Diagrama do fluxo de dados do processo Realização de análise qualitativa dos riscos 

FONTE: PMI, 2013 
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3.3.3.1 Realização de análise qualitativa dos riscos: entradas 

3.3.3.1.1 Plano de gerenciamento dos riscos 

 Conforme o item 3.3.1.3.1, os papéis e responsabilidade, orçamentos, cronograma, 

categorias de riscos, definição de probabilidade e impacto, matriz de probabilidade e impacto 

e a revisão das tolerâncias das partes interessadas, são os elementos principais para a análise 

qualitativa dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.3.1.2 Linha de base do escopo 

 As incertezas de projetos complexos podem ser avaliadas pela linha de base do escopo 

e projetos mais comuns tendem a ser mais fáceis de ser entendidos (PMI, 2013). 

3.3.3.1.3 Registro dos riscos 

 Na avaliação e priorização dos riscos são utilizadas as informações dos registros dos 

riscos conforme item 3.3.2.3.1 (PMI, 2013). 

3.3.3.1.4 Fatores ambientais da empresa 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), “os fatores ambientais da empresa podem fornecer 

uma visão e o contexto para a avaliação dos riscos”, como exemplo: 

• Estudo de projetos semelhantes por especialistas; 

• Banco de dados de riscos disponibilizados; 

3.3.3.1.5 Ativos de processos organizacionais 

 Planos, processos, bases de conhecimento, lições aprendidas entre outros podem ser 

utilizados e influenciados para a análise qualitativa dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.3.2 Realização de análise qualitativa dos riscos: ferramentas e técnicas 

3.3.3.2.1 Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos 

 Cada risco identificado é analisado pela sua probabilidade de ocorrência, e o impacto é 

avaliado de acordo com o efeito que pode ser causado nos objetivos do projeto, como custos, 

qualidade, cronograma, tanto nas ameaças como nas oportunidades (PMI, 2013). 
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3.3.3.2.2 Matriz de probabilidade e impacto 

 Com base na probabilidade e impacto são designadas as classificações de riscos. Estas 

regras de classificação podem ser geradas no processo de planejar o gerenciamento de riscos. 

A priorização e o grau de importância dos riscos são dados por ferramentas como a matriz de 

probabilidade e impacto, conforme a Figura 14. Através das combinações de probabilidade e 

impacto são classificados como alto risco, risco moderado e baixo risco (PMI, 2013). 

 

Figura 14 - Matriz de probabilidade e impacto 

FONTE: PMI, 2013 

3.3.3.2.3 Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos 

 Avalia o grau com que os dados referentes aos riscos são úteis para o gerenciamento 

de riscos e também o nível de compreensão, precisão, qualidade e integridade estes dados 

relacionados aos riscos (PMI, 2013). 

3.3.3.2.4 Categorização de riscos 

 Os riscos podem ser agrupados por afinidade, gerando as categorias, refinando e 

complementando a EAR. Este procedimento auxilia no processo de identificação dos riscos 

dos próximos projetos (SALLES, 2010). 
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 Segundo o Guia PMBOK (2013), “essa técnica ajuda a determinar os pacotes de 

trabalho, as atividades, as fases do projeto ou mesmo os papéis no projeto que podem levar ao 

desenvolvimento de respostas eficazes aos riscos”. 

3.3.3.2.5 Avaliação da urgência dos riscos 

 De acordo com a urgência dos riscos, as respostas devem ser de curto prazo. Alguns 

indicadores de prioridade detectam a probabilidade do risco, o tempo de resposta, sinais de 

alerta e a classificação (PMI, 2013). 

3.3.3.2.6 Opinião especializada 

 É fundamental na avaliação da probabilidade e impacto dos riscos para a localização 

na matriz conforme a Figura 14. Uma opinião especializada significa obter informações de 

pessoas experientes em projetos semelhantes que com sua experiência possibilite uma posição 

mais assertiva (PMI, 2013). 

3.3.3.3 Realização de análise qualitativa dos riscos: saídas 

3.3.3.3.1 Atualizações nos documentos do projeto 

• Atualização no registro dos riscos. O registro dos riscos deve ser atualizado conforme as 

novas informações vão surgindo como: análises de probabilidade e impacto, classificações 

dos riscos (PMI, 2013). 

• Atualizações no registro de premissas. Conforme as novas informações vão surgindo, o 

registro das premissas deve ser revisado para a inclusão das novas informações (PMI, 

2013). 

3.3.4 Realização de análise quantitativa dos riscos 

 A realização de uma análise quantitativa dos riscos fornece com maior precisão para 

uma análise mais adequada do projeto. Deve-se dimensionar a probabilidade e o impacto dos 

riscos sendo que a probabilidade será medida em porcentual e o impacto em diversas unidades 

como, elevação do custo, dias de atrasos no cronograma (SALLES, 2010). 

 A principal função deste processo é a quantificação dos riscos para fundamentar as 

tomadas de decisões, diminuindo as incertezas dos projetos (PMI, 2013). 
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 A Figura 15 mostra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo. A 

Figura 16 mostra o diagrama de fluxo. 

 

Figura 15 - Realização de análise quantitativa dos riscos: entrada, ferramentas e técnicas, e saídas 

FONTE: PMI, 2013 

 

 

Figura 16 - Diagrama do fluxo de dados do processo Realização de análise qualitativa dos riscos 

FONTE: PMI, 2013 

 

 O processo de análise quantitativa dos riscos tem como objetivo analisar o efeito dos 

riscos que foram priorizados no processo de análise qualitativa tendo impacto substancial nos 

objetivos do projeto (PMI, 2013). 



41 

 

3.3.4.1 Realização de análise quantitativa dos riscos: entradas 

3.3.4.1.1 Plano de gerenciamento dos riscos.  

 Conforme o item 3.3.1.3.1, fornece diretrizes, métodos e ferramentas para serem 

utilizados na análise quantitativa dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.4.1.2 Plano de gerenciamento dos custos. 

 Estabelece diretriz para o gerenciamento das reservas de riscos (PMI, 2013). 

3.3.4.1.3 Plano de gerenciamento do cronograma. 

 Estabelece diretriz para o gerenciamento das reservas de riscos (PMI, 2013). 

3.3.4.1.4 Registro dos riscos. 

 Serve como um ponto de referência para a análise quantitativa dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.4.1.5 Fatores ambientais da empresa. 

 Tem por finalidade a percepção e o contexto da análise dos riscos como: estudo de 

especialistas em projetos semelhantes e bancos de dados de riscos disponíveis (PMI, 2013). 

3.3.4.1.6 Ativos de processos organizacionais. 

 Informações de projetos anteriores semelhantes podem influenciar a análise 

quantitativa dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.4.2 Realização de análise quantitativa dos riscos: ferramentas e técnicas 

3.3.4.2.1 Técnicas de coleta e apresentação de dados. 

• Entrevistas. Baseiam-se na experiência e no histórico para a quantificação da 

probabilidade e impacto dos riscos. Estas informações para serem usadas dependem do 

tipo de distribuição de probabilidades e necessitam da base lógica das faixas de riscos e das 

premissas para se obter uma visão clara e objetiva da confiabilidade e credibilidade da 

análise (PMI, 2013). 

• Distribuição de probabilidades. Demonstram a incerteza através das durações das 

atividades do cronograma e custos de partes do projeto. Algumas distribuições discretas 

são usadas para representar eventos incertos (PMI, 2013). 
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3.3.4.2.2 Técnicas de modelagem e análise quantitativa dos riscos 

• Análise de sensibilidade. É um método quantitativo de analisar o possível impacto de 

eventos de risco sobre o projeto, e também pode ser usada para determinar os níveis de 

tolerância aos riscos por parte dos interessados (HELDMAN, 2003). A análise de 

sensibilidade ajuda a determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial no 

projeto. Ela examina a extensão com que cada elemento do projeto afeta o objetivo que 

está sendo examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus 

valores de linha de base (PMI, 2013). 

• Análise do valor monetário esperado. É utilizado na análise da árvore de decisão 

conforme a Figura 17, com as oportunidades expressas em valores positivos e as ameaças 

expressas em valores negativos, é um conceito estatístico que calcula o resultado médio 

quando o futuro inclui cenários incertos (PMI, 2013). 

• Modelagem e simulação. Segundo o Guia PMBOK (2013), "a simulação de um projeto 

utiliza um método que converte as incertezas especificadas e detalhadas do projeto em 

possível impacto nos objetivos do projeto. As simulações são tipicamente executadas 

usando a técnica de Monte Carlo". 

• Esta técnica permite um tratamento probabilístico dos parâmetros do projeto para os quais 

existem incertezas associadas, como as estimativas de durações e de custos das atividades. 

As estimativas são representadas por distribuições estatísticas de probabilidades entre um 

valor mínimo e máximo possível (GALVÃO, 2006).  

• Como resultado, cronograma ou orçamento também passam a ser representado em termos 

probabilísticos, o que permite a análise de diversos cenários possíveis para o projeto, com 

diferentes chances de ocorrência. Esse tratamento quantitativo nos efeitos dos riscos leva a 

resultados mais realistas, fornecendo uma base mais sólida para a tomada de decisões 

(GALVÃO, 2006). 
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Figura 17 - Diagrama da árvore de decisão 

FONTE: PMI, 2013 

3.3.4.2.3 Opinião especializada 

 É necessária para a identificação dos impactos potenciais no custo e no cronograma, 

avaliação da probabilidade e para definir entradas. Também utilizada na interpretação dos 

dados, na identificação dos pontos fracos das ferramentas, assim como seus pontos fortes e 

determinar quando uma ferramenta específica pode ou não ser adequada (PMI, 2013). 

3.3.4.3 Realização de análise quantitativa dos riscos: saídas 

3.3.4.3.1 Atualizações nos documentos do projeto 

 As informações são atualizadas nos documentos dos projetos, sendo que estas análises 

podem incluir segundo o Guia PMBOK (2013) os seguintes: 
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• Análise probabilística do projeto. Onde são realizadas estimativas potenciais de custo e 

tempo, expresso numa distribuição de frequência acumulativa. Juntamente com as 

tolerâncias a riscos dos stakeholders permite o levantamento das reservas de contingência 

(PMI, 2013); 

• Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo. Os riscos existentes do projeto 

podem ser estimados através dos resultados da análise quantitativa dos riscos (PMI, 2013); 

• Lista priorizada de riscos quantificados. Possuem os riscos que apresentam a maior 

ameaça ou maior oportunidade, incluindo a possibilidade de ter o maior efeito na 

contingência de custos como também influenciar o caminho crítico (PMI, 2013); 

• Tendência nos resultados da análise quantitativa dos riscos. Como a análise é repetida, 

pode-se entender que há uma tendência que encaminhe a conclusões que afetam as 

respostas aos riscos. Mas é através dos novos conhecimentos realizados pela análise 

quantitativa dos riscos que devem refletir nas respostas aos riscos (PMI, 2013); 

3.3.5 Planejamento das respostas aos riscos 

 É um processo que tem por objetivo a elaboração de um plano de ações para 

maximizar as oportunidades e seus resultados, além de reduzir as ameaças minimizando os 

possíveis impactos ou probabilidade de um risco negativo (SALLES, 2010). 

 As respostas aos riscos do projeto podem ser afetadas e influenciadas se, em algum 

processo anterior houver algum erro ou falta de informações sobre os impactos ou sobre as 

probabilidades de ocorrência dos riscos, gerando respostas incoerentes ou sem consistências 

(SALLES, 2010). 

 A Figura 18 mostra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo. A 

Figura 19 mostra o diagrama de fluxo. 

 

Figura 18 - Planejamento das respostas aos riscos: entrada, ferramentas e técnicas, e saídas 

FONTE: PMI, 2013 
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Figura 19 - Diagrama do fluxo de dados do processo Planejamento das respostas aos riscos 

FONTE: PMI, 2013 

3.3.5.1 Planejamento das respostas aos riscos: entradas 

3.3.5.1.1 Plano de gerenciamento dos riscos.  

 Dentro do plano de gerenciamento de riscos há importantes componentes como papéis 

e responsabilidades, definições de análise dos riscos, informações que serão úteis para a 

elaboração de respostas específicas de acordo com a identificação de cada risco (PMI, 2013). 

3.3.5.1.2 Registro dos riscos. 

O registro dos riscos engloba os riscos identificados, as causas principais dos riscos, 

listas de respostas possíveis, os proprietários dos riscos, sintomas e sinais de alerta, a 

classificação relativa ou lista de prioridades dos riscos do projeto, riscos que exigem 

respostas em curto prazo, riscos para análise adicional e resposta, tendências nos 

resultados da análise qualitativa e uma lista de observação, que é uma lista de riscos 

de baixa prioridade dentro do registro dos riscos (PMI, 2013, P. 343). 

3.3.5.2 Planejamento das respostas aos riscos: ferramentas e técnicas 

 Conforme a identificação dos riscos e as prioridades determinadas nos processos 

anteriores, o planejamento de respostas poderão ser realizados antes e/ou depois dos riscos 

(COSTA, 1ª Ed.). 

 Segundo COSTA, 1ª Ed., "respostas antes dos riscos serão consideradas como ações 

de contenção (ameaças) ou alavancagem (oportunidades). Respostas após os riscos são 

consideradas contingência (ameaças) ou aproveitamento (oportunidades)". 
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 Durante a execução do projeto poderão ser identificados novos riscos que deverão 

passar também pelo processo de planejamento de respostas aos riscos. Parâmetros de 

respostas deverão ser definidos conforme a seguir, segundo COSTA, 1ª Ed.: 

• 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; 

• Gatilho; 

• Áreas que deverão ser planejadas em função das respostas elaboradas; 

• Com frequência as respostas deverão ser revisadas; 

 O Plano de resposta aos riscos é um documento que conterá os itens acima citados 

(COSTA, 1ª Ed.).  

3.3.5.2.1 Estratégias para riscos negativos ou ameaças 

 Para as respostas aos riscos negativos ou ameaças (contenção), podem ser definidas 

ações de: Aceitar, Evitar, Mitigar ou Transferir (COSTA, 1ª Ed.). 

Ameaças Oportunidades 

Aceitar Não Fazer Nada Aceitar Não Fazer Nada 

Evitar Levar a % para 0% Provocar Levar a % para 100% 

Mitigar Diminuir % e/ou $ Melhorar Aumentar % e/ou $ 

Transferir 
Mitigar com um 

Terceiro 
Compartilhar 

Melhorar com um 

Terceiro 

Tabela 5 - Estratégias de respostas aos riscos 

FONTE: COSTA, 1ª Ed. 

3.3.5.2.2 Estratégias para riscos positivos ou oportunidades 

 Para as respostas aos riscos positivos ou oportunidades (alavancagem), podem ser 

definidas ações de: Aceitar, Evitar, Mitigar ou Transferir conforme a Tabela 5           

(COSTA, 1ª Ed.). 
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3.3.5.2.3 Estratégias de respostas de contingência 

 Segundo SALLES (2010), "são ações planejadas agora, mas que serão efetuadas no 

momento em que o risco ocorrer, e que significarão custos futuros que precisam ser 

planejados em reservas financeiras". 

3.3.5.2.4 Opinião especializada 

 Opinião obtida através de especialistas e pessoas experientes em relação às ações a 

serem tomadas para determinados riscos específicos. A definição das respostas aos riscos será 

dada por qualquer pessoa com formação especializada, conhecimentos, habilidade, 

experiência ou treinamento (PMI, 2013). 

3.3.5.3 Planejamento das respostas aos riscos: saídas 

3.3.5.3.1 Atualização no plano de gerenciamento do projeto 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), o plano de gerenciamento do projeto pode ser 

atualizado pelos resultados obtidos no processo de respostas aos riscos e incluem, entre 

outros: 

• Plano de gerenciamento de cronograma, custos, qualidade, aquisições, RH. São 

atualizados com base nas alterações dos processos através das respostas aos riscos obtidas 

no plano de respostas aos riscos (PMI, 2013); 

• Linha de base do escopo. Conforme as respostas obtidas, novos trabalhos ou trabalhos 

omitidos gerados pelas respostas aos riscos e alterações da linha de base do escopo devem 

ser atualizados (PMI, 2013); 

• Linha de base do cronograma. Conforme as respostas obtidas, novos trabalhos ou 

trabalhos omitidos gerados pelas respostas aos riscos e alterações da linha de base do 

cronograma devem ser atualizados (PMI, 2013); 

• Linha de base dos custos. Conforme as respostas obtidas, novos trabalhos ou trabalhos 

omitidos gerados pelas respostas aos riscos e alterações da linha de base dos custos devem 

ser atualizados (PMI, 2013); 

3.3.5.3.2 Atualizações nos documentos do projeto 

 Quando o processo de Planejar as respostas aos riscos é realizado, vários documentos 

são atualizados e os riscos são incluídos no registro de riscos (PMI, 2013). 
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 Conforme o Guia PMBOK (2013), outras atualizações do projeto podem incluir: 

• Atualizações no registro das premissas. De acordo com as novas informações 

disponíveis através das respostas aos riscos, o registro das premissas deve ser atualizado. 

• Atualizações na documentação técnica. De acordo com as novas informações 

disponíveis através das respostas aos riscos, qualquer documentação deve ser revista. 

• Solicitações de mudanças. 

O planejamento de respostas a possíveis riscos pode muitas vezes resultar em 

recomendações de mudanças nos recursos, nas atividades, nas estimativas de custos 

e em outros itens identificados durante outros processos de planejamento. Quando 

tais recomendações são identificadas, as solicitações de mudança são geradas e 

processadas através do processo Realizar o controle integrado de mudanças (PMI, 

2013, P. 348). 

3.3.6 Controle dos riscos 

 Acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos 

riscos e avaliar a eficácia do processo de riscos durante o ciclo de vida do projeto é função do 

processo de Controlar os riscos (PMI, 2013). 

 Conforme o guia PMBOK (2013), a Figura 20 mostra as entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas desse processo. A Figura 21 mostra o diagrama de fluxo. 

 

 

Figura 20 - Controle dos riscos: entrada, ferramentas e técnicas, e saídas 

FONTE: PMI, 2013 
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Figura 21 - Diagrama do fluxo de dados do processo de Controle dos riscos 

FONTE: PMI, 2013 

 O processo de monitoramento e controle dos riscos consiste em verificar se os riscos 

identificados aconteceram ou não, se os impactos previstos foram os previstos e se as ações 

previstas foram adequadas. Deve ser analisado se há ações adicionais a serem executadas em 

função da ocorrência dos riscos ou de uma eventual reavaliação dos riscos (COSTA, 1ª Ed.). 

3.3.6.1 Controle dos riscos: entradas 

3.3.6.1.1 Plano de gerenciamento do projeto 

 Fornece informações para o monitoramento e controle dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.6.1.2 Registro dos riscos 

 O registro dos riscos é fundamental, pois envolve todos os valores do projeto, fazendo 

com que o planejado seja confrontado com o real (SALLES, 2010). 

3.3.6.1.3 Dados de desempenho do trabalho 

 Andamento das entregas, progresso do cronograma e custos incorridos são uns dos 

dados relativos aos resultados afetados pelos riscos do projeto (PMI, 2013). 
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3.3.6.1.4 Relatório de desempenho do trabalho 

 De acordo com os dados informados nos relatórios de desempenho do projeto, estes 

podem ter significativo impacto no controle dos riscos (PMI, 2013). 

3.3.6.2 Controle dos riscos: ferramentas e técnicas 

3.3.6.2.1 Reavaliação de riscos 

 Serve como uma atualização dos riscos, tanto riscos novos como os riscos 

desatualizados que precisam ser encerrados (PMI, 2013). 

3.3.6.2.2 Auditoria de riscos 

 Avaliam a documentação e a eficácia do processo de gerenciamento de riscos (PMI, 

2013). 

3.3.6.2.3 Análise de variação e tendências 

 Análises de valor agregado e outros métodos podem ser usados para avaliar o 

desempenho geral do projeto relativo a custos e cronograma (PMI, 2013). 

3.3.6.2.4 Medição de desempenho técnico 

 O grau de sucesso do projeto é medido através de medidas quantificáveis e objetivas 

durante a execução do projeto em relação ao cronograma (PMI, 2013). 

3.3.6.2.5 Análise de reservas 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), "a análise de reservas compara a quantidade restante 

de reservas para contingências com a quantidade de riscos restante a qualquer momento no 

projeto a fim de determinar se as reservas restantes são adequadas". 

3.3.6.2.6 Reuniões 

 Quanto maior a quantidade de discussões sobre riscos, maior é a probabilidade da 

identificação de ameaças e oportunidades no projeto (PMI, 2013).  
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3.3.6.3 Controle dos riscos: saídas 

3.3.6.3.1 Informações sobre o desempenho do trabalho 

 Algumas decisões do projeto são determinadas através das informações de 

desempenho do trabalho, advindas do processo de Controlar os riscos (PMI, 2013). 

3.3.6.3.2 Controle integrado de mudanças 

 Quanto à solicitação de uma mudança, deverá avaliar se esta mudança provocará 

algum risco ao projeto, devendo ser registrado, além disso, (COSTA, 1ª Ed.): 

• A probabilidade do risco ocorrer; 

• O impacto do risco; 

• Eventuais respostas aos riscos; 

• Eventuais custos de respostas ao risco; 

 Caso esta mudança seja aprovada, ela deverá passar por todos os processos de 

gerenciamento de riscos (COSTA, 1ª Ed.). 

3.3.6.3.3 Atualizações no plano de gerenciamento do projeto 

 As mudanças que forem aprovadas e afetarem o plano de gerenciamento dos riscos 

deverão ser atualizados e republicados (PMI, 2013). 

3.3.6.3.4 Atualizações nos documentos do projeto 

 Resultado do processo Controlar os riscos, as atualizações de documentos incluem os 

resultados de reavaliações de riscos, auditorias de riscos, revisões periódicas dos riscos, 

resultados reais dos riscos do projeto e resultado reais das respostas aos riscos (PMI, 2013). 

3.3.6.3.5 Atualizações nos ativos de processos organizacionais 

 De acordo com o gerenciamento dos riscos do projeto são obtidas informações que 

podem ser utilizadas em projetos futuros. Estas informações são atualizadas assim como 

modelos do plano de gerenciamento dos riscos, estrutura analítica dos riscos e lições 

aprendidas nas atividades de gerenciamento dos riscos do projeto. Estes documentos devem 

ser atualizados conforme a necessidade e no encerramento do projeto (PMI, 2013). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Este capítulo apresenta as características da empresa pesquisada no estudo de caso, o 

relacionamento mantido durante a pesquisa e as descobertas efetuadas sobre seu 

conhecimento tácito e suas práticas relacionadas com o gerenciamento de riscos. 

4.1 ESTUDO DE CASO 

4.1.1 Caracterização da empresa 

 O projeto de estudo selecionado para esta pesquisa é a construção de uma fábrica de 

celulose situada no interior do Paraná – Brasil. A empresa é brasileira e foi fundada em 1899. 

 A empresa é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, além de 

comercializar madeira em toras. Com 15 unidades industriais – 14 no Brasil, em sete Estados, 

e uma na Argentina. Com o novo projeto da construção da fábrica de celulose, a empresa 

pretende dobrar de tamanho em 2016 com a produção de 1,5 milhões de toneladas de celulose 

por ano. 

 O investimento total para a construção da nova fábrica de celulose é de R$ 5,8 bilhões, 

sendo R$ 1,8 bilhões via debêntures e cerca de R$ 4 bilhões via BNDES. Excluindo-se ativos 

florestais, melhorias em infraestruturas e impostos, e serão gerados 1,4 mil empregos durante 

a operação da fábrica e 8,5 mil empregos no auge da construção da fábrica. R$ 700 milhões 

de impostos gerados na fase de investimento e R$ 300 milhões de impostos por ano quando a 

fábrica estiver em operação, tendo a distribuição do ICMS incremental gerado pela nova 

fábrica a 12 municípios da região. 

 Com área total construída de 200 hectares, equivalente a 200 campos de futebol, a 

fábrica será autossuficiente na geração de energia elétrica, produzindo 270 MW de energia 

sendo que 120 MW serão utilizados pela fábrica e 150 MW serão disponibilizados no sistema 

elétrico brasileiro. Energia suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes. 

 Do total de floresta da organização, 107 mil hectares de florestas plantadas garantirão 

o abastecimento da nova fábrica sendo que o raio médio entre as florestas e a fábrica é de 72 

km, o que assegura a competitividade da nova planta. 

 Possuindo diversas certificações dentre elas a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Estas certificações são muito importantes porque servem de parâmetro para as constantes 
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melhorias em processos e produtos. Tais certificações confirmam o pioneirismo da 

organização em busca de atender as necessidades dos clientes por produtos de qualidade, 

ambientalmente correto e socialmente justo, antecipando as tendências de mercado. 

4.1.1.1 Política de sustentabilidade 

 Para a organização, sustentabilidade possui um profundo significado na história e na 

vida da empresa. É o fundamento maior da gestão dos negócios e um compromisso de longo 

prazo com os acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades. Das florestas 

às embalagens, existe um modelo de autossuficiência, respeito ao meio ambiente e estímulo 

ao desenvolvimento das comunidades que integra toda a cadeia produtiva. 

 Segundo a visão da empresa, acredita-se que sustentabilidade é criação contínua de 

valor, que privilegia o equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental. A empresa 

tem uma base florestal diferenciada e de gestão responsável, compromissada com a 

biodiversidade. Trabalha de forma colaborativa com seus clientes e fornecedores, sempre 

pautados pela inovação e melhoria constante de seus produtos e processos. Promove o 

engajamento e desenvolvimento de sua gente e comunidades onde atua, visando resultados 

crescentes e sustentáveis para toda a cadeia de valor, de forma integrada. 

 Atuando nos mercados interno e externo e fundamentando-se nos seguintes princípios 

de sustentabilidade para todas as atividades relativas aos seus produtos e serviços: 

1. Buscar a qualidade competitiva, visando à melhoria sustentada dos seus resultados, 

aperfeiçoando continuamente os processos, produtos e serviços para atender às 

expectativas dos clientes, colaboradores, acionistas, comunidade e fornecedores; 

2. Assegurar o suprimento de madeira plantada para as suas unidades industriais, de  forma 

sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais associados; 

3. Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva; 

4. Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais  relacionados a 

efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas; 

5. Promover o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e a busca da 

melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança; 

6. Praticar a responsabilidade social com foco nas comunidades onde atua; 

7. Atender à legislação e às normas aplicáveis ao produto, meio ambiente, saúde e segurança; 
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4.1.1.2 Estrutura organizacional 

 As organizações podem adotar várias estruturas organizacionais, que atribuem 

importância diferenciada ao gerenciamento de projetos, denominadas de: Estrutura 

Organizacional Funcional, Estrutura Organizacional de Projetos, Estrutura Matricial Leve 

com Expedidor ou Coordenador de Projetos, Estrutura Matricial Balanceada, Estrutura 

Matricial Forte (VARGAS, 2002b). 

 A empresa do estudo em questão atua com uma estrutura matricial forte, com seus 

gerentes e equipes de projetos alocados em tempo integral. A estrutura matricial do 

organograma é representada a seguir: 

 

 

Figura 22 - Organograma da direção geral 

FONTE: A Empresa 

 

Figura 23 - Organograma da gerência administrativa e financeira 

FONTE: A Empresa 
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Figura 24 - Organograma de implantação 

FONTE: A Empresa 

4.1.2 Atividade de pesquisa desenvolvida 

 O relacionamento do pesquisador com a empresa em questão desenvolveu-se desde o 

início das obras através dos serviços prestados de fiscalização e gestão de obras civis. A 

entrevista sobre os aspectos gerais de gerenciamento de riscos citado na pesquisa foi realizada 

com o profissional responsável pela gestão de risco e controle do projeto bem como a coleta 

de informações e dados da obra. 

4.1.3 Caracterização da Obra 

4.1.3.1 Subdivisão das áreas de processo 

 Para um melhor gerenciamento da construção da fábrica de celulose, foi definido que 

as diversas áreas de processos da fábrica seriam subdivididas em ilhas de processo, onde cada 

contratada (EPC) conforme definido no item 1.1, seria responsável pela área e por suas 

subcontratadas. A gestão da contratante foi acompanhada por coordenadores especialistas em 

cada área como: civil, mecânica, elétrica, eletrônica e demais especialidades para a gestão do 

projeto. A divisão das ilhas de processo ficou definida conforme a seguir: 
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1. Preparo de Madeira;    11. Turbo gerador; 

2. Linha de fibras;     12. Distribuição de energia; 

3. Secagem;      13. Linhas de transmissão; 

4. Caldeira de recuperação;    14. Subestação; 

5. Caldeira de força;     15. Dióxido de cloro; 

6. Caustificação e Fornos;    16. Clorato; 

7. Evaporação;     17. Oxigênio; 

8. ETA / ETAC;     18. Precipitadores eletrostáticos; 

9. ETE;      19. Rodovias; 

10. BOP;      20. Ferrovias 

4.1.3.2 Cronograma da obra 

 O cronograma da obra ficou previsto conforme a Tabela 6 a seguir, onde o início das 

obras ficou definido em 31/01/2014 com previsão de início da produção de celulose para 

01/03/2016.  Para que o sucesso da construção da fábrica de celulose ocorra conforme as 

expectativas de seus investidores são necessárias ações de gerenciamento de riscos 

responsáveis e comprometidas com as diretrizes do planejamento da obra.  

 

Tabela 6 - Cronograma de implantação 

FONTE: A Empresa 
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4.1.4 Processo de planejamento do gerenciamento dos riscos da obra 

 As definições do planejamento dos riscos do projeto foram abordadas em reuniões 

específicas conforme a Tabela 7, com a participação dos gerentes das ilhas de processos, 

diretores e profissionais especialistas de cada área. Nestas reuniões foram abordados os 

modelos organizacionais gerais para categorias de riscos, definições dos níveis de riscos 

conforme a Figura 25, probabilidade por tipo de riscos e impactos específicos. 

 As diretrizes do gerenciamento dos riscos do projeto estão descritas conforme a seguir: 

1 Riscos devem ser tradados, analisados e acompanhados; 

2 Gestão de riscos devem trazer resultados; 

3 Utilizar tempo dos gerentes de forma eficaz (menor consumo de tempo com maior 

efetividade); 

4 Tratar riscos por níveis; 

5 Ter análise qualitativa e quantitativa; 

 

 

Figura 25 - Nível de tratamento de riscos 

FONTE: A Empresa 
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Nível de Projeto Nível Coordenação Nível Gerência Área Nível Programa 

Reunião de Projeto 

(Semanal) 
Reunião de Coordenação 

(Quinzenal) 

Reunião Gerência de 

Área (Mensal) 
Reunião Comitê de 

Riscos (Bimestral) 

Cliente 

Gerenciadora 

Fornecedores 

Cliente 

Gerenciadora 

Gerentes 

Coordenadores 

Gestão de riscos 

Comitê de riscos 

- Discutem 

- Acompanham 

- Atualizam riscos 

- Plano de Ação 

- Atualizar riscos em nível 

de coordenação. 

- Escolher TOP 5 riscos. 

- Quantificar riscos. 

- Atualizar riscos da 

Área. 

- Escolher TOP 10 

riscos 

 

- Elencar / atualizar 

riscos em nível do 

Programa. 

- Escolher TOP 10 

riscos. 

- Suportar dados para 

empresa que fará 

apresentação para 

Comitê Diretivo. 

 

- Cliente lista TOP 5 riscos 

- Gerenciadora atualiza ata 

de reunião e Portal do 

Projeto 

- Cliente – Quantificação 

dos riscos / Decisões / 

Validar apresentações.   

- Gerenciadora - Atualizar 

Portal e Preparar 

apresentações TOP 5. 

- Gerentes – Escolher 

TOP riscos e validar 

informações. 

- Coordenação – 

Suporte gerencial 

Consumo de tempo: 

Gerentes - Nenhum   

Coordenador – Mínimo  

Gerenciadora – Atualização 

Portal 

Consumo de tempo: 

Gerentes - Nenhum 

Coordenador – Mínimo  

Gerenciadora - 

Portal/Apresentações 

Consumo de tempo: 

Gerentes - Mínimo 

Coordenador – Mínimo 

Gerenciadora – 

Mínimo (Atualização) 

Consumo de tempo: 

Gerentes - Mínimo 

Gestão Riscos / 

Gerenciadora – 

Apresentações 

Tabela 7 - Reuniões gerenciais de gestão de riscos 

FONTE: A Empresa 

 

Figura 26 - Agenda de reuniões de riscos e relatórios 

FONTE: A Empresa 
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Figura 27 - Reuniões de levantamento e acompanhamento de riscos 

FONTE: A Empresa 

4.1.5 Processo de identificação dos riscos da obra 

4.1.5.1 Identificação dos riscos 

 No início da obra identificou-se através dos parâmetros estabelecidos pela Gestão de 

Riscos que o projeto encontrava-se com um grau de exposição (Figura 28) de risco 41 (escala 

0 a 100) conforme a Tabela 8. Este grau caracteriza que o projeto estava exposto a uma 

situação Grave, e merecia que os seus riscos e suas respectivas ações de mitigação fossem 

acompanhadas de perto, seguindo o processo pré-estabelecido pela empresa. 

 

 

Figura 28 - Grau de exposição ao risco no início do projeto 

FONTE: A Empresa 
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Tabela 8 - Exemplo de parâmetros de grau de exposição aos riscos 

FONTE: A Empresa 

 Os riscos tratados como Gerenciais foram concentrados principalmente na região 

Grave (59%), portanto, foi imprescindível que as ações de mitigação previstas fossem 

implantadas no tempo correto, visando reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto 

dos riscos nos objetivos principais do Projeto (Prazo, Custo, Qualidade, Escopo e Segurança). 

A figura 29, a seguir, ilustra através de um gráfico de bolhas a distribuição dos riscos 

gerenciais nas escalas de probabilidade x impacto. 

 

Figura 29 - Distribuição de riscos no início do projeto 

FONTE: A Empresa 
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 No início do projeto haviam 76 riscos definidos como Gerenciais, 77 como 

Coordenador e 38 como Projeto. Esta proporção trouxe certa preocupação, já que era de se 

esperar que houvesse um volume maior de riscos nos níveis mais baixos e esta quantidade 

fosse reduzindo. No Entanto, havia uma dificuldade evidente no levantamento e mapeamento 

de riscos. 

 A incorporação de uma cultura de gerenciamento de riscos adotada pela empresa foi 

muito importante junto à equipe do projeto, que esteve constantemente atenta a identificar e 

tratar os riscos do Projeto. 

 Foi estabelecido como meta que cada Ilha de processo tivesse sempre 10 riscos 

Gerenciais. No entanto, apenas Recuperação e Utilidades, Gestão Geral e Infra Externa 

cumpriram a meta. As demais áreas possuíam 9 riscos gerenciais.  Mas com o andar do 

projeto e com as reuniões de Align Meeting as metas foram alcançadas. 

 A figura 30 apresenta os dados comentados anteriormente. 

 

Figura 30 - Distribuição dos riscos por ilha de processo no início do projeto 

FONTE: A Empresa 
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 Para cada Risco levantado foram definidas ações de mitigação. Cada ação possui 

sempre uma data de cumprimento e um responsável. A equipe de Gestão de Riscos fez o 

acompanhamento constante da evolução destas ações, seja através das reuniões quinzenais e 

mensais quanto através de comunicação oficial por e-mail. Além destas reuniões, eram 

realizadas reuniões diárias de 15 min. (PIP) onde os coordenadores de cada ilha de processo 

se reuniam com as empreiteiras para tratarem assuntos relacionados ao andamento da obra 

como SMSO, Prontidão, Caminho Crítico e Ritmo de obra. Estas reuniões identificavam os 

possíveis riscos e problemas para o andamento do projeto e imediatamente eram solucionados 

ou definidos processos para solucionar o problema em questão. 

 A Figura 31 a seguir apresenta apenas para os Riscos Gerenciais, a evolução das ações 

mitigadoras dos riscos gerenciais na fase inicial do projeto.

 

Figura 31 - Evolução das ações de mitigação (Riscos Gerenciais) 

FONTE: A Empresa 

 

 Na fase inicial do projeto 9% das ações estavam em atraso e existiam 190 ações de 

mitigação já concluídas. 

 

Figura 32 - Status das ações de riscos gerenciais no início do projeto 

FONTE: A Empresa 
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 Para que fosse possível entender onde estavam as principais fontes de riscos e assim 

concentrar os esforços gerenciais na sua mitigação, foi feita uma Análise de Causas de Riscos, 

que gerou os dois gráficos a seguir. 

 

Figura 33 - Fontes de riscos 

FONTE: A Empresa 

 Considerando os gráficos acima, as principais Fontes de Riscos do Projeto no início da 

obra foram: Construção e Montagem; Regulatório / Licenças / Meio Ambiente; Suprimentos. 

Portanto, os Gerentes e Coordenadores concentraram os esforços de trabalho nestes três 

pontos principais, a fim de buscar uma redução do Grau de Exposição aos Riscos do Projeto. 

4.1.5.1.1 Identificação dos riscos no início do projeto 

 A seguir serão exemplificados alguns riscos dos 191 identificados no início do projeto: 
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1. Civil 

 

Tabela 9 - Riscos identificados na civil no início do projeto 

FONTE: A Empresa 

 

 

Tabela 10 - Riscos identificados na civil no início do projeto 

FONTE: A Empresa 
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2. Gestão Geral 

 

Tabela 11 - Riscos identificados na gestão geral no início do projeto 

FONTE: A Empresa 

 

3. Infraestrutura externa 

 

Tabela 12 - Riscos identificados na infraestrutura externa no início do projeto 

FONTE: A Empresa 
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4.1.5.1.2 Identificação dos riscos no final do projeto 

 Ao final da construção da fábrica de celulose foram apresentados os principais riscos e 

suas respectivas ações de mitigação conforme descrito a seguir. 

 Foram apresentados 453 riscos mapeados. Destes, havia 15 riscos abertos que foram 

classificados como de grande relevância ou riscos gerenciais. 

 Visando responder pró-ativamente aos elementos causadores de riscos, foram 

definidas 925 ações de mitigação, sendo que destas, 17 estavam ativas. Estas ações foram 

responsáveis por reduzir gradativamente o grau de exposição aos riscos do projeto que no 

final estava calculado como 11, caracterizando um grau de risco moderado. 

 Algumas áreas do projeto encontrava-se em um cenário crítico, o que demandava 

acompanhamento e controle cuidadoso visando eliminar as possibilidades de atraso na partida 

do projeto.  

 A Tabela 13 a seguir apresenta uma classificação qualitativa das áreas consideradas 

mais críticas no final do projeto, conforme indicação da Gerência Geral do Projeto. 

Caldeira de Recuperação 

ETE – Finalizar lagoas e terciário 

Ferrovia 

Secagem – linha de Pinus 

Tabela 13 - Ilhas de processos mais críticas no final do projeto 

FONTE: A Empresa 

 A Caldeira de Recuperação estava na fase final de montagem e comissionamento, 

necessitando concluir estas atividades e garantir a segurança para iniciar a partida. 

 A ETE tinha que terminar as obras da lagoa de aeração sul e terminar o terciário. A 

partida da segunda linha de fibras estava planejada para o dia 15/03/2016, e, portanto, havia 

maior quantidade de efluentes para tratamento. Embora remoto, havia o risco operacional de 

ter que parar momentaneamente a fábrica caso não houvesse como tratar eficientemente os 

efluentes. 

 A Ferrovia tinha o risco de atrasar ainda mais, devido a quantidade de chuvas e 

características do terreno, tendo instabilidade de taludes e cortes, que poderiam desabar 

sobre a linha. Com isso era necessário movimentar uma grande quantidade de terra, 
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podendo comprometer a data final, dependendo tão somente da quantidade de chuvas e da 

produtividade da movimentação da terra. As ações estavam sendo tomadas. 

 A Secagem, embora com boa produtividade, tinha o risco remoto de atrasar a partida 

de pinus. As ações, controle e monitoramento diário das atividades estavam em curso para 

garantir efetivamente alcançar a data de partida. 

 Adicionalmente a estas áreas, outros pontos mereciam atenção no período final: 

 Acidentes durante a partida dos equipamentos, atrasando a partida e colocando a vida das 

pessoas em risco; 

 Queima de equipamentos (exemplo painéis e motores) que poderiam comprometer a 

partida, principalmente para itens que não tem sobressalente; 

 Tecnologia de Informação (TI): as atividades de TI tinham grande atraso, devido 

principalmente a atraso que houve liberação de frentes de trabalho. Para garantir a partida 

sem impactos, foram priorizadas as atividades para que todas as atividades críticas de 

operação fossem atendidas. 

 Non Process Buildings, Aterro e Central de Compostagem: embora não atrasassem a 

partida, comprometiam o correto andamento operacional. O atraso destas obras estava 

sendo tratado para mitigar os impactos na operação da fábrica. 

 A tabela a seguir apresenta um resumo dos principais riscos gerenciais definidos no 

final do projeto para cada Ilha de processo. 

Gerenciais Classificação ID Risco (Incerteza) Causa + Impacto Total 

Automação, 

Elétrica e 

Energia. 

Aceitável 431 
Pleitos devido ao plano de 

recuperação 

Causa: Pleitos devido ao plano de 

recuperação de cronograma.  

Consequência: aumento de custos do 

projeto. 

1 

BOP, Eng. 

Mec. e 

Manutenção. 

  

Aceitável 

  

  

446 Atraso na ETE e Lagoas 

Causa: atraso na construção e 

montagem 

Impacto: não partida da linha de pinus 

1 

449 
Risco de impacto na operação e 

garantia por falta de câmeras 

de CFTV 

Causa: atraso na engenharia e no 

fornecimento de câmeras do CFTV 

Consequência: impactos na garantia 

dos equipamentos e na operação na 

planta 

1 

453 
Risco de atraso na partida do 

Turbo Gerador 2 

Causa: Produtividade da montagem 

com seu respectivo impacto no 

comissionamento. 

Impacto: atraso da entrada do TG2, 

custo da energia elétrica. 

1 
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Civil Interna 

  

Aceitável 

  

331 

Atraso na execução dos NPB 1ª 

etapa (bunker, administrativo, 

oficina e almoxarifado, depósito 

de insumos, depósito de 

inflamáveis, deposito de gases) 

Causa: a) Atraso no projeto de 

fundações dos equipamentos da 

oficina. b) Entrega da sala elétrica. c) 

Interferência com BOP (utilidades). d) 

Entrega equipamentos, principalmente 

Ponte Rolante. e) Falta de definição da 

gestora da cozinha industrial d. 

1 

451 

Atraso na execução dos NPB 2ª 

etapa (brigada de incêndio, 

vestiários, portarias, oficinas, 

treinamento e coberturas)    

Causa: atraso na engenharia e baixa 

produtividade 

Impacto:  

Atraso na entrega final das áreas. 

1 

Fibras e P. 

Químicas. 
Aceitável 435 

Pleitos na planta Dióxido de 

Cloro 

Causas: prováveis atrasos nos 

fornecimentos, chuvas além da média 

histórica, problemas civis na sala 

elétrica 

Consequências: aumento de custo. 

1 

Gestão Geral 

  

Moderado 

  

402 
Risco segurança no 

comissionamento 

Causa: Falta de plano específico para 

segurança e proteção ambiental no 

comissionamento. 

Impacto: Acidentes com afastamento 

durante os trabalhos de 

comissionamento. 

1 

452 
Atrasos na Partida da Linha de 

Pinus - Pátio de Madeiras / 

Linha de Fibras 

Causa: atrasos na montagem com seus 

respectivos impactos no 

comissionamento 

Impacto: atraso na entrega e start-up 

da linha de pinus 

1 

Aceitável 

406 

Falta de rastreabilidade das 

mudanças in loco 

principalmente durante o 

comissionamento 

Causa: Falta de um procedimento 

detalhado de controle de mudanças. 

Impacto: Falta de rastreabilidade da 

mudança e dificuldade de produção do 

as built e controle de custos. 

1 

Infraestrutura 

Externa 
Crítico 295 

Atrasar o cronograma da obra 

ferroviária 

Causas: Atraso na mobilização; Atraso 

na entrega de documentação para 

contratação; Escassez de mão de obra 

qualificada na região; 

Falta de material pétreo (britas) na 

região; Demora na remoção de 

interferências (postes de transmissão 

de energia elétrica). 

Consequência: atraso na entrega. 

1 

Infraestrutura 

Externa 
Moderado 392 

Ramal Paranaguá - Risco de 

atraso 

Causa: Negociação, Acordo com 

Comunidade, Elaboração do Projeto 

(DTA), Contratação (Recursos) e 

Prazo de Execução 

Impacto:  Transporte da Celulose até o 

Armazém será prejudicada. 

1 

Secagem e 

Acabamento 

  

Aceitável 

  

  

344 
Desvio/atraso na montagem dos 

equipamentos secadora e 

desaguadora 

Causas: 

a) Falha no projeto; 

b) Falha no atendimento ao projeto. 

c) Avaria 

Impacto: Retrabalho; Performance da 

planta; Start up da planta. 

1 

394 
Atraso no comissionamento da 

secagem. 

Causa: Falta de planejamento 

detalhado para o comissionamento 

Impacto: Atraso nas atividades de 

comissionamento. 

1 

Tabela 14 - Principais riscos gerenciais do final do projeto 

FONTE: A Empresa 
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4.1.5.2 Registro de riscos 

 Uma das ferramentas utilizadas para o registro dos riscos é a Ata de Reunião de 

Acompanhamento de Obra realizada semanalmente. A Tabela 15 exemplifica o modelo de 

preenchimento e logo abaixo as instruções. 

 

 

Tabela 15 - Modelo de ata de reunião de acompanhamento de obra 

FONTE: A Empresa 

 Instruções: 

 A tabela acima deverá ser preenchida e atualizada com os riscos levantados e com o 

status atual de cada ação de tratamento proposta.  O risco deve ser descrito de forma sucinta, 

porém, contemplando sempre: Causa, Risco e Impacto. 

 Exemplo: 

a) Por não haver mão de obra qualificada poderá ser verificado um alto índice de 

retrabalho que acarretam em atrasos na obra. 

b) Não foi previsto a utilização de bombas para drenagens das fundações o que gera o 

risco de desmoronamento das escavações dos blocos gerando atrasos na obra e riscos de 

acidentes. 

 Após a emissão da ATA, esta informação deve ser inserida no Registro de Riscos 

localizado no Portal do projeto, acrescentando algumas informações adicionais. 

 Para o grau de exposição do risco, utilizar o índice da Tabela 18. 
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4.1.6 Processo de análise qualitativa dos riscos da obra 

4.1.6.1 Critérios para análise qualitativa dos riscos 

 A análise qualitativa é realizada baseando-se nos critérios definidos para determinação 

da dimensão da probabilidade e impacto dos riscos. Estes critérios estão apresentados a 

seguir: 

Impacto 

 

Tabela 16 - Critério de determinação do impacto dos riscos 

FONTE: A Empresa 

Probabilidade 

 

Tabela 17 - Critério de determinação da probabilidade dos riscos 

FONTE: A Empresa 
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Matriz índice de exposição aos riscos 

 

Tabela 18 - Matriz índice de exposição aos riscos 

FONTE: A Empresa 

 

Índice de exposição aos riscos 

 

Figura 34 - Índice de exposição aos riscos 

FONTE: A Empresa 
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4.1.7 Processo de análise quantitativa dos riscos da obra 

4.1.7.1 Critérios para análise quantitativa dos riscos 

 A análise quantitativa foi realizada baseando-se nos impactos no prazo e custo do risco 

no projeto. 

 Análise de Prazo: Verificar quantos dias pode impactar a data final do projeto. 

 Análise de Custo: Verificar o impacto financeiro no projeto. 

 Como valores de referência, foram usados os valores históricos de projetos similares, 

valores de multas contratuais, estudos, entre outros. 

 Valor de referência utilizado: Perda de VPL da operação para o atraso de 1(um) mês 

no start-up: R$ 80 milhões. 

4.1.7.2 Ferramenta para análise quantitativa dos riscos 

 Com as inúmeras incertezas dentro do projeto, as possibilidades do projeto ser 

concluído dentro do prazo ou mesmo de atingir as metas financeiras são difíceis de prever. No 

entanto, a gestão de risco da obra dispõe de uma ferramenta de análise de risco por meio da 

simulação de Monte Carlo, o @RISK.  Esta ferramenta informa a probabilidade de ocorrência 

dos riscos do projeto, efetuando cálculos estatísticos e permitindo rastrear possíveis cenários 

futuros, informando também a probabilidade e riscos associados a cada cenário. Há a 

possibilidade de avaliar quais os riscos que se deseja mitigar ou evitar, e com base nessas 

informações, podem-se determinar as decisões mais assertivas nas situações de incertezas do 

projeto. A Tabela 19 a seguir demonstra um exemplo da aplicação da ferramenta @RISK do 

projeto em estudo referente aos riscos de custos e a Tabela 20 referente aos riscos de prazo: 
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Tabela 19 - Simulação de Monte Carlo para riscos de custos  

FONTE: A Empresa 
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Tabela 20 - Simulação de Monte Carlo para riscos de prazo 

FONTE: A Empresa 

 

 

 A seguir está descrito um resumo da metodologia aplicada à ferramenta @RISK para 

análise da simulação de Monte Carlo: 
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1. Definir parâmetros de probabilidade e impacto 

Impacto em Prazo, 

(prazo total igual a) 
Dias 

Impacto em Custos 

(custo total igual a) 
$ 

Efeito do 

Impacto 

Efeito do 

Impacto 

Aumento / Redução 

de Prazo menor que 
5 

Aumento / Redução 

de custo menor que 
500 mil Muito Baixo 0,1 

Aumento / Redução 

de Prazo menor que 
10 

Aumento / Redução 

de custo menor que 
1,2 mi Baixo 0,3 

Aumento / Redução 

de Prazo menor que 
15 

Aumento / Redução 

de custo menor que 
2,5 mi Médio 0,5 

Aumento / Redução 

de Prazo menor que 
20 

Aumento / Redução 

de custo menor que 
3,5 mi Alto 0,7 

Aumento / Redução 

de Prazo maior que 
30 

Aumento / Redução 

de custo maior que 
6 mi Muito Alto 0,9 

Obs.: para a primeira linha colocam-se riscos de crise, com probabilidade de 1% e valor a ser consensado. 

Tabela 21 - Parâmetros de probabilidade e impacto 

FONTE: A Empresa 

 

2. Distribuição de impacto 

Otimista: Ou entra manualmente ou calcula-se 50% do valor mais provável 

Mais provável: Entra valor manual 

Pessimista: Ou entra manualmente ou calcula-se 150% do valor mais provável 

 

Figura 35 - Exemplo de Simulação PERT 

FONTE: A Empresa 
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3. Distribuição de probabilidade 

 Será uma distribuição discreta, na qual se tem Sim ou Não, dependendo da 

probabilidade inserida manualmente. 

 

Figura 36 - Exemplo de Simulação Discreta 

FONTE: A Empresa 

4. Resultados 

 Serão definidos como resultados de contingência sugerida, informando 3 

possibilidades: P70, P75 e P80. 

 Também será informado o gráfico de tornado, na qual informa os riscos mais 

impactantes. 

4.1.8 Processo de planejamento das respostas aos riscos da obra 

 Dentre as estratégias de respostas aos riscos existentes na literatura, segundo o gestor 

de riscos entrevistado nesta pesquisa, todas foram utilizadas como, por exemplo: prevenir, 

transferir, aceitar, porém a mitigação foi a estratégia mais utilizada no projeto onde a 

ocorrência de riscos críticos e com alto impacto foram identificados em grande quantidade. 

 A mitigação de riscos é uma estratégia de respostas ao risco em que a equipe de gestão 

do projeto atua para diminuir a probabilidade de ocorrência, ou impacto do risco (PMI, 2013).  

 Neste projeto todos da organização eram responsáveis pela gestão de riscos, entretanto 

havia um setor responsável pela gestão de riscos delegando as ações para cada coordenador / 

gerente do projeto. 

 Na maioria dos casos as respostas aos riscos foram eficientes sendo acompanhadas e 

executadas de acordo com o planejado. 
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4.1.9 Processo de controle dos riscos da obra 

 O processo de monitoramento e controle dos riscos desenvolvido garantiu que os 

responsáveis fossem devidamente comunicados, proporcionando maior efetividade e 

consequentemente um baixo percentual de atividades atrasadas. 

 O controle dos riscos foi implementado através das mitigações realizadas nos riscos 

identificados do projeto, monitorando os riscos residuais, identificando os novos riscos e 

avaliando a eficácia do processo de riscos durante todo o projeto. 

5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Neste capítulo apresentamos uma síntese das descobertas sobre as técnicas existentes 

na literatura e sobre o conhecimento tácito na área de gerenciamento de riscos que foi 

aplicado no estudo, bem como alguns resultados obtidos. 

5.1 ESTUDO DE CASO 

5.1.1 Caracterização da empresa 

 A empresa do estudo selecionado para esta pesquisa é uma das maiores empresas do 

setor de papel e celulose do Brasil, possuindo diversas certificações dentre elas a ISO 9001, 

ISO 14001 e OHSAS 18001. Estas certificações são muito importantes porque servem de 

parâmetro para as constantes melhorias em processos e produtos. Tais certificações 

confirmam o pioneirismo da organização em busca de atender as necessidades dos clientes 

por produtos de qualidade, ambientalmente correto e socialmente justo, antecipando as 

tendências de mercado. 

 As informações da pesquisa foram fornecidas amplamente ao pesquisador através de 

entrevistas e compartilhamento de dados pelo gestor de riscos da empresa. 

5.1.2 Principais descobertas efetuadas na empresa 

5.1.2.1 Sobre o sucesso do projeto 

 A maioria dos projetos são temporários, seu sucesso é mensurado conforme a 

conclusão dentro das restrições de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e riscos, 

conforme acordado entre os gerentes de projetos e a equipe de gerenciamento (PMI, 2013). 
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 O sucesso do projeto está relacionado às últimas linhas de base aprovadas pelos 

stakeholders autorizados, sendo que o gerente de projetos é responsável pelo estabelecimento 

de limites reais e alcançáveis para o projeto e por sua execução das linhas de base aprovadas 

(PMI, 2013). 

 Para que o sucesso do projeto da construção da fábrica de celulose deste estudo fosse 

alcançado conforme o planejado, dentro do prazo, custo, escopo e qualidade, foi necessário a 

dedicação e comprometimento de todos os envolvidos no projeto, tanto os coordenadores 

como gerentes assim como toda a equipe do projeto. Porém, dedicação e comprometimento 

com o projeto apenas não são suficientes para o sucesso, é preciso ter maturidade e 

conhecimento em gestão de riscos e garantir que as ameaças e oportunidades que possam 

surgir estejam identificadas e registradas dentro do plano de gerenciamento de riscos, pois 

quando estes riscos acontecerem, eles possam ser analisados e colocados em prática conforme 

as respostas que foram planejadas e principalmente controlá-los. 

 Pode-se considerar que este projeto procurou utilizar de forma eficiente e objetiva as 

boas práticas do gerenciamento de riscos, de forma a mitigar os riscos existentes e 

principalmente delegando o controle de riscos por toda a equipe do projeto. Com estas ações 

foi possível promover a “cultura da gestão de riscos” proporcionando a empresa um elevado 

grau de maturidade em gestão de riscos que consequentemente alcançou o sucesso do projeto. 

5.1.2.2 Sobre a importância atribuída ao gerenciamento de riscos 

 A empresa avalia o gerenciamento de riscos como importante e essencial para o 

gerenciamento de projetos. As empresas fornecedoras do projeto têm a impressão de que o 

investimento nas atividades de gerenciamento de riscos é significativo e afirmam que nem 

sempre existem recursos para seu financiamento, mas na maioria dos casos a falta de gestão 

de riscos é por falta de conhecimento de seus profissionais. 

5.1.2.3 Sobre o planejamento de gerenciamento dos riscos 

 Planejar os processos de gerenciamento de riscos é importante para garantir que o 

nível, o tipo e a visibilidade do gerenciamento de riscos sejam compatíveis com o risco e com 

a importância do projeto para a organização, reservando tempo e recursos para as atividades 

de gerenciamento de riscos e também estabelecendo um critério comum para a avaliação dos 

riscos (PMI, 2013). 
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 O gerenciamento de risco deve ser elaborado na concepção do projeto, desde o 

planejamento até a apresentação das respostas aos riscos, antecipando-se às tomadas de 

decisões subsequentes do projeto (SALLES, 2010). 

 As reuniões são necessárias para o desenvolvimento do plano de gerenciamento dos 

riscos. Elas são realizadas pelos stakeholders responsáveis por gerenciar o planejamento de 

riscos. As decisões de alto nível que conduzem as atividades de gerenciamento de riscos e as 

responsabilidades são definidas nestas reuniões (PMI, 2013). 

 As definições do planejamento dos riscos do projeto foram abordadas em reuniões 

específicas, com a participação dos gerentes das ilhas de processos, diretores e profissionais 

especialistas de cada área. Nestas reuniões foram abordados os modelos organizacionais 

gerais para categorias de riscos, definições dos níveis de riscos, probabilidade por tipo de 

riscos e impactos específicos. 

 O gerenciamento dos riscos do projeto teve uma estrutura que direcionou a forma de 

abordar e conduzir as atividades, sendo isto necessário para sistematizar as atividades de 

gerenciamento de riscos, aumentando assim as garantias do sucesso do projeto. 

5.1.2.4 Sobre a identificação dos riscos 

 A identificação dos riscos é vista como crítica, pois apenas os riscos conhecidos ou 

identificáveis podem ser solucionados (CARVALHO, 2005). 

 É o processo de identificação dos riscos positivos e negativos que podem impactar os 

objetivos do projeto assim como a documentação de suas características, tendo como foco o 

conhecimento e a capacidade de se antecipar aos eventos (PMI, 2013). 

 Para cada risco levantado foram definidas ações de mitigação. Cada ação possuía 

sempre uma data de cumprimento e um responsável. A equipe de Gestão de Riscos fez o 

acompanhamento constante da evolução destas ações, seja através das reuniões quinzenais e 

mensais quanto através de comunicação oficial por e-mail. Além destas reuniões, eram 

realizadas reuniões diárias de 15 min (PIP) onde os coordenadores de cada ilha de processo se 

reuniam com as empreiteiras para tratarem assuntos relacionados ao andamento da obra como 

SMSO, Prontidão, Caminho Crítico e Ritmo de obra. Estas reuniões identificavam os 

possíveis riscos e problemas para o andamento do projeto e imediatamente eram solucionados 

ou definidos processos para solucionar o problema em questão. 
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 A incorporação de uma cultura de gerenciamento de riscos adotada pela empresa foi 

muito importante junto à equipe do projeto, que esteve constantemente atenta a identificar e 

tratar os riscos do Projeto. Assim como a cultura de gerenciamento de riscos, adoção de metas 

de identificação de riscos e as ações de mitigação foram fundamentais para o processo de 

identificação de riscos. 

5.1.2.5 Sobre a análise qualitativa dos riscos 

Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de riscos para 

análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de 

ocorrência e impacto. O principal benefício deste processo é habilitar os gerentes de 

projetos a reduzir o nível de incerteza e focar os riscos de alta prioridade (PMI, 

2013, P. 328). 

 

 A análise qualitativa do projeto em questão foi realizada baseando-se nos critérios 

definidos para determinação da dimensão da probabilidade e impacto dos riscos e utilizando 

uma matriz de índice de exposição aos riscos, sendo possível priorizar os riscos existentes no 

projeto e também definir as estratégias utilizadas para responder a cada um deles, 

possibilitando manter o foco nos riscos de alta prioridade. 

5.1.2.6 Sobre a análise quantitativa dos riscos 

 A análise quantitativa é o processo que tem como foco a análise numérica de cada 

risco e suas consequências aos objetivos do projeto, além de avaliar os riscos gerais do projeto 

(VARGAS, 2002b).  

 As análises quantitativas de riscos são usadas para analisar matematicamente o efeito 

de riscos priorizados através da análise qualitativa, quando se faz necessário responder aos 

riscos de uma forma mais precisa (VARGAS, 2002b). 

  Devido às inúmeras incertezas dentro do projeto, as possibilidades do projeto ser 

concluído dentro do prazo ou mesmo de atingir as metas financeiras foram difíceis de prever. 

No entanto, a gestão de risco da obra utilizou uma ferramenta de análise de risco por meio da 

simulação de Monte Carlo, o @RISK.  Esta ferramenta informa a probabilidade de ocorrência 

dos riscos do projeto, efetuando cálculos estatísticos e permitindo rastrear possíveis cenários 

futuros, informando também a probabilidade e riscos associados a cada cenário. Houve a 

possibilidade de avaliar quais os riscos que se desejou mitigar ou evitar, e com base nessas 

informações, puderam determinar as decisões mais assertivas nas situações de incertezas do 

projeto. 
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5.1.2.7 Sobre as respostas aos riscos 

Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de opções e ações 

para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. O 

principal benefício deste processo é a abordagem dos riscos por prioridades, 

injetando recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de 

gerenciamento do projeto, conforme necessário (PMI, 2013, P. 342). 

 

 Dentre as estratégias de respostas aos riscos existentes na literatura, segundo o gestor 

de riscos entrevistado nesta pesquisa, todas foram utilizadas como, por exemplo: prevenir, 

transferir, aceitar, porém a mitigação foi a estratégia mais utilizada no projeto onde a 

ocorrência de riscos críticos e com alto impacto foram identificados em grande quantidade. 

 Na maioria dos casos as respostas aos riscos foram eficientes sendo acompanhadas e 

executadas de acordo com o planejado. 

5.1.2.8 Sobre o controle dos riscos 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), “controlar os riscos é o processo de implementação 

de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento 

dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de 

riscos durante todo o projeto”.  

 O processo de monitoramento e controle dos riscos desenvolvido garantiu que os 

responsáveis fossem devidamente comunicados, proporcionando maior efetividade e 

consequentemente um baixo percentual de atividades atrasadas. 

 O controle dos riscos foi implementado através das mitigações realizadas nos riscos 

identificados do projeto, monitorando os riscos residuais, identificando os novos riscos e 

avaliando a eficácia do processo de riscos durante todo o projeto. 

5.1.3 Resultados obtidos 

5.1.3.1 A ideia 

 A ideia principal do gerenciamento de riscos da construção da fábrica de celulose do 

estudo em questão foi resumida nos seguintes itens: 

1. Ampliar o grau de análise de riscos do projeto; 

2. Identificar os riscos que afetaram o projeto; 

3. Definir o grau de mitigação obtido pelas ações propostas; 

4. Transformar escala qualitativa em escala quantitativa; 
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5. Quantificar os benefícios obtidos pelas ações proativas; 

5.1.3.2 A solução 

 A solução para a gestão de risco do projeto foi a mensuração dos impactos das ações 

proativas sob os custos do projeto através da valoração dos riscos. Com isso, buscando 

construir uma perspectiva quantitativa a partir de uma informação qualitativa dos riscos. A 

análise qualitativa foi uma forma de priorização dos riscos e suas ações. Segregando os riscos 

mapeados pelo grau de criticidade (probabilidade x impacto). 

 Foi estabelecido o impacto financeiro em semanas pelo atraso no start up do Projeto 

equivalente a R$ 20 milhões/semana de atraso. 

 Os benefícios da solução puderam estabelecer perspectiva quantitativa do impacto das 

ações de mitigação implementadas, não necessitando de informações complexas, mas as 

mesmas da análise qualitativa, além de considerar a ponderação financeira da EAP e 

contribuindo para as tomadas de decisões.  

5.1.3.3 A metodologia 

 Utilizado os seguintes itens para o desenvolvimento da gestão de riscos: 

1. Análise do grau de risco (probabilidade x impacto) antes do tratamento e após o tratamento 

para todos os riscos mapeados; 

2. Tradução dos impactos para semanas e das semanas para custos, considerando 

R$20mi/semana;  

3. Ponderação dos impactos considerando EAP ao qual o risco está inserido; 

4. Cálculo da economia estimada obtida pelas ações; 

5.1.3.4 As referências 

 Utilizado os seguintes itens como referência: 

1. Pesos financeiros do orçamento de controle; 

2. Nível de Fase por Projeto da EAP de controle; 

3. Cronograma Master; 

4. Planilha de Riscos – Análise individual das ações de mitigação; 
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5.1.3.5 Os resultados 

• 23% dos riscos mapeados ocorreram, porém na sua maioria com impacto menor do que o 

esperado inicialmente; 

• Estimada uma contribuição de R$ 71,8 milhões em economias pela implementação das 

ações proativas dos riscos (base de análise conservadora);  

• Processo simples que gera uma nova interpretação dos riscos do empreendimento e da 

oportunidade de redução dos custos finais; 

 A seguir segue os resultados apresentados de alguns dos riscos por gerências e ilhas de 

processo: 

1. Gerência Geral: 

 128 - Atraso na liberação dos equipamentos na Alfândega. 

 Risco ocorreu, porém em um grau de impacto mais baixo do que esperado  inicialmente.  

 Economia estimada: R$ 714.713,31  

2. Preparo de Madeiras: 

328 - Atraso no fornecimento do tambor descascador. 

Risco não ocorreu. Ações de mitigação foram 100% eficazes. 

Economia estimada: R$ 143.500,00  

3. Linha de Fibras: 

155 - Falta de sobressalentes necessários para start-up em tempo hábil para Pátio de 

Madeiras e Linha de Fibras. 

 Risco não ocorreu, mas ainda encontrava-se aberto, sendo necessária a continuidade do 

trabalho de mitigação. 

Economia estimada: R$ 1.782.000,00  

4. Secagem: 

51 - Baixa qualidade da construção e montagem.  

Risco não ocorreu. 

Economia estimada: R$ 714.000,00 

5. Caldeiras de Força e Recuperação: 

96 - Atraso na sopragem de vapor das linhas de alta pressão. 

Risco não ocorreu, mas ainda encontrava-se aberto, sendo necessária a continuidade do 

trabalho de mitigação. 
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Economia estimada: R$ 457.500,00  

6. Caustificação: 

 95 - Atrasos no aterro das áreas de Caustificação e Fornos de Cal. 

 Risco ocorreu, porém em um grau de impacto mais baixo do que esperado  inicialmente. 

 Economia estimada: R$ 2.630.000,00  

7. Evaporação: 

266 - Atraso da Montagem da Evaporação. 

Risco não ocorreu. Ocorreram atrasos intermediários com a devida recuperação ao longo 

do projeto.  

Economia estimada: R$ 505.500,00.  

8. ETE / ETA / ETAC: 

324 - ETE - Interferência de obras civis com montagem mecânica. 

Risco ocorreu, porém em um grau de impacto mais baixo do que esperado  inicialmente. 

Economia estimada: R$ 881.397,27  

9. Plantas Químicas: 

181 - Atrasos na engenharia de detalhamento. 

Risco ocorreu, porém em um grau de impacto mais baixo do que esperado  inicialmente. 

Economia estimada: R$ 225.500,00  

10. BOP: 

3 - Qualidade e atraso na entrega da documentação das EPCs necessárias para o BOP. 

Risco ocorreu, porém em um grau de impacto mais baixo do que esperado  inicialmente. 

Economia estimada: R$ 1.811.887,46  

11. Elétrica / Automação / Instrumentação: 

176 - Atraso nas entregas dos itens de contrato de frame. 

Risco não ocorreu.  

Economia estimada: R$ 545.500,00  

12. Civil Interna: 

164 - Abastecimento inadequado de concreto. 

Risco ocorreu, porém em um grau de impacto mais baixo do que esperado  inicialmente. 

Economia estimada: R$ 1.956.390,53  
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6 LIÇÕES APRENDIDAS 

6.1 CONCEITO 

 Segundo o Guia PMBOK (2013), o conceito de lições aprendidas apresentado no 

glossário é: “o conhecimento adquirido durante um projeto que mostra como os eventos foram 

abordados ou devem ser abordados no futuro, com o objetivo de melhorar o desempenho 

futuro”. 

 Estão implícitos três valores: “evidenciar o erro, para não cometê-lo novamente”, 

“evidenciar o erro, mostrando a solução” e “mostrar o que deu certo, para potencializar o 

acerto” (TERRIBILI, 2015). 

6.2 OBJETIVOS 

 Uma empresa com uma base de dados contendo as Lições Aprendidas tem diversas 

finalidades e possibilidades, entre elas segundo (TERRIBILI, 2015): 

 Correção e melhoria de processos e procedimentos; 

 Apoio ao planejamento; 

 Criação de checklists (listas de verificação); 

 Auxílio na solução de problemas pontuais; 

 Utilização ampla; 

6.3 METODOLOGIA 

               

Figura 37 - Metodologia 

FONTE: A Empresa 
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 Em geral as histórias são apresentadas no formato de narrativas e ao final apresenta-se 

uma síntese da lição, procurando responder, quatro questões básicas visando à retenção da 

informação (TERRIBILI, 2015): 

• O que deu certo? 

• Como aplicar em outros projetos? 

• O que deu errado? 

• Como evitar novas ocorrências? 

 

Figura 38 - Modo de trabalho 

FONTE: A Empresa 

6.4 LIÇÕES APRENDIDAS DO ESTUDO DE CASO 

6.4.1 Questões para reflexão 

 Segue abaixo algumas questões de reflexão utilizadas pela empresa do estudo de caso 

para registro de Lições Aprendidas: 

a) O cronograma necessitou de ajustes? Quais foram os ajustes realizados e por quê? 

b) O planejamento necessitou de ajustes? Quais foram os ajustes realizados e por quê? 

c) O processo de gerenciamento de mudanças foi efetivo? O que poderia ter funcionado 

melhor? 

d) Que dinâmicas de equipe e estratégias de comunicação poderiam ter sido utilizadas para 

um desempenho ainda mais eficaz? 

e) Os objetivos do projeto foram atingidos? Que mudanças poderiam ser propostas para 

projetos semelhantes no futuro? 

f) O que funcionou bem no projeto? Isso poderia ter sido feito ainda melhor? Como? 

g) Que problemas foram encontrados e como foram resolvidos? 

Apresentar resultados 

Revisar a planilha e 
colocar no Portal 

Enviar a planilha aos 
Coordenadores 

Apresentar a planilha 
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h) Existem processos internos que podem ser melhorados para atender as expectativas do 

cliente/projeto? De que forma? 

i) O que é necessário para assegurar que as expectativas sejam atendidas em um próximo 

projeto? 

j) O que é necessário para assegurar que falhas não sejam repetidas em um próximo projeto? 

k) A lição aprendida ajuda a evitar o fracasso ou uma situação crítica? 

l) É uma métrica mensurável? 

m) Agrega valor a empresa ou aos clientes? 

n) É transferível para outros projetos? 

o) É aplicável para vários usuários? 

p) Tem longevidade? 

q) Diferencia a organização de seus concorrentes? 

r) Traz orientações objetivas e sugestões para aperfeiçoamento/resolução da questão? 

6.4.2 Lições aprendidas da construção da fábrica de celulose 

 Durante o ciclo de vida do projeto foram elaboradas lições aprendidas no início, 

durante e no final do projeto. A seguir apresentaremos algumas lições aprendidas do projeto 

em estudo contendo a situação, sugestões de melhorias e ganhos esperados. 

6.4.2.1 Painel resumo de lições aprendidas 

Lições Aprendidas levantadas 272 

Solução a ser mantida 40 

Solução a ser melhorada 21 

Problemas 211 

 

Figura 39 - Solução x Problemas 

FONTE: A Empresa 
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Figura 40 - Ganho esperado 

FONTE: A Empresa 

 

 

Figura 41 - Áreas de impacto 
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6.4.2.2 Exemplo de registro de uma lição aprendida 

 A seguir está um exemplo de registro de uma das 272 lições aprendidas registrada em 

forma de planilha: 

Item: 9 

Processo/ Disciplina do Negócio: Gestão do projeto 

Área: Gerência 

Problema ou Solução? Problemas 

Problema ou Solução a ser mantida (o que realmente aconteceu): Falta de critérios de 

aceitação de avanços dificultaram a fiscalização dos apontamentos de avanço entregues pelas 

contratadas. 

Histórico / Descrição (descrição resumida do porquê da ocorrência): Não foram definidos 

critérios claros de aceitação de avanços nas EAPs das contratadas. 

Lição Aprendida (o que deve ser feito igual/diferente na próxima vez): Detalhar os 

critérios de aceitação de avanço. 

Ganho Esperado: Gestão 

Impacto do Ganho: Projetos futuros 

Prioridade: 1 Alta 

Confidencial: Não 

6.4.2.3 Lições aprendidas na construção da fábrica de celulose 

 Devido ao grande número de lições aprendidas levantadas no projeto (272), 

mencionaremos apenas algumas mais relevantes com objetivo de exemplificá-las. 

Lição 01 - EAP 

Situação: As EAPs foram utilizadas, porém foram dados pesos incorretos em diversas 

atividades; 

Sugestões: 

1. Garantir que as atividades da EAP tenham código de forma a poder gerar curvas e filtros 

de acordo com a necessidade do projeto. Exemplo: EAPs das atividades críticas, EAP por 

sistemas, EAPs por área, EAPs por coordenador, etc.  

2. Ter um processo bem estruturado para garantir EAP com “qualidade” (ex. criar workshop 

de EAP com participação de Planejamento + Coordenação). 
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3. Contrato com aprovação prévia do planejador e possibilidade de trocar a pedido  do 

cliente. 

Ganhos: 

1. Ter curvas das EAPs disponíveis por Sistema, Criticidade, Coordenador, Área, etc. 

2. Ter curvas com menos erros. 

3. Melhor distribuição de pesos nas atividades. 

Lição 02 – Cronogramas 

Situação: Cronogramas foram usados, porém o Caminho Crítico e a qualidade geral das 

estruturas dos cronogramas não foram adequadas; Atividades sem codificação, sem recursos e 

não  integrados; 

Sugestões: 

1. Item contratual: Métricas de cronograma e Código de Atividades (mesmo código  da EAP); 

2. Workshop de caminho crítico (Cliente); 

3. Contrato - Cronogramas desenvolvidos por fase com atividades detalhadas; 

4. Garantir maior integração dos Cronogramas das EPCs (Ex.: Civil, Montagem e Elétrica 

entregam cronogramas separados e não integrados); 

5. Atualizar os take-off de quantitativo no projeto para ter EAPs mais representativas; 

Ganhos: 

1. Cronogramas podem ser filtrados por sistema, criticidade, etc; 

2. Ganho de Produtividade ou Alternativas de Execução após Worskhop de Caminho Crítico; 

3. Planejamento mais próximo da realidade da obra; 

Lição 03 – Gestão de Riscos 

Situação: Foram realizadas análises de riscos: War Room (Prontidão), Align e reuniões. Não 

foram realizadas análises quantitativas de riscos junto aos EPC. 

Sugestões:  

1. Item Contratual - utilização de @Risk para análise de Riscos de Prazo e os relatórios 

mensais devem ter análise quantitativa dos top 10 riscos; 

2. Fazer worskhop de riscos com EPCs no início do projeto; 

3. Fazer workshop de riscos com os coordenadores para suportar análise quantitativa de Prazo 

e Custo do projeto; 

Ganhos: 

1. Predição do nível de confiança de atingir a data de finalização do cronograma e 

identificação clara de riscos e oportunidades via simulação estatística; 
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2. Suporte no desenvolvimento do valor de contingência baseado no risco; 

Lição 04 – War Room 

Situação: Utilizado o War Room com sucesso. Por não ser item contratual, teve dificuldade 

de implantação em diversas ilhas de processo. Discutido com todos coordenadores, que 

entendem essa como uma melhor prática a ser mantida no projeto. 

Sugestões:  

1. Item Contratual - alocar reunião diária; 

2. Contrato Gerenciadora – Gestão da condução do War Room; 

3. Around the Clock – Estudo de tempos e movimentos (Ex. (A) concreto – horário de 

trabalho 1 hora mais cedo. (B) Melhoria da utilização de máquina);  

4. Planejamento semanal dos próximos 15 dias em campo; 

5. Análise de Causa Raiz com Supervisores de campo; 

Ganhos:  

1. Ter Gestão Diária da Produtividade como um valor da gestão de Projetos Cliente; 

2. Desenvolver a análise crítica da análise de Produtividade; 

3. Não acreditar na palavra do contratado: ter dados para acompanhar a produtividade; 

4. Análise de Tendência Diária; 

5. Melhoria de comunicação; 

Enraizar a cultura de questionar o contratado: Para cada atividade não iniciada, perguntar: 

1. Quais recursos? Estão no site? Estão liberados para trabalhar? Tem material necessário? 

2. A área está liberada? 

3. Quais são os impeditivos? 

4. Quais as interferências? 

5. Tem alguma atividade no caminho crítico (ex. montagem de andaime, concreto, atividades 

com máquinas) que se começar mais cedo, terminaria mais cedo? (Around the Clock) 

Lição 05 – Gestão de contratos 

Situação: As atividades de gestão de contrato são executadas pelos coordenadores. Não há 

um processo do que se espera de resultados de gestão de contratos. Têm-se muitos pontos de 

melhoria para conseguir melhorar a gestão de contratos, principalmente itens relacionados à 

gestão de pleitos. 

Sugestões:  

1. Contratar consultoria para desenvolver “Manual de Gestão de Contratos e  Projetos” e 

treinamento; 
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2. Edital / Contrato – Consultoria para revisão dos itens para garantir gestão de pleito futura; 

3. Reforçar necessidade de: 

- Fazer Resumo do Contrato (Datas, Obrigações, etc); 

- Garantir que não haja atraso obrigações do cliente; 

4. Gestão de Documentos: RDOs, RNCs, Cartas, Notificações, etc; 

5. Gestão de Pleitos; 

Ganhos: 

1. Gestão dos pleitos; 

2. Gestão do fluxo de informações e documentos do Contrato; 

3. Iniciar Gestão de Pleitos desde o Edital, garantindo mitigação dos pleitos; 

4. Definir claramente responsabilidades de gestão de contrato e verificar necessidade de 

papéis específicos para gestão de contratos; 

Lição 06 – Gestão de documentação 

Situação: Existe um Centro de Documentação estabelecido e exercendo suas atividades, mas 

há demora na execução do fluxo de RDOs. 

Sugestões:  

1. Equipe de CDOC estabelecida no início do projeto; 

2. RDO Online; 

3. Caso não se adote RDO Online, melhoria na ferramenta para gestão de entregas de RDO; 

4. Contrato: colocar que empresas tem que seguir o fluxo do CDOC, inclusive data de entrega 

e revisão do RDO; 

Ganhos: 

1. Acompanhamento das atividades – RDO 

2. Maior aderência ao processo; 

3. Possibilidade de notificar contratualmente em caso de não aderência ao fluxo de 

documentação; 
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7 CONCLUSÃO 

7.1 Sobre as boas práticas de gerenciamento de riscos 

 O risco de um projeto é um evento ou uma condição incerta que pode provocar uma 

consequência positiva ou negativa em um ou mais objetivos do projeto. Um risco pode ter 

uma ou mais causas e caso realmente ocorra terá um ou mais impactos (PMI, 2013).  

 Portanto, entender o gerenciamento de riscos, os fatores que estão envolvidos nessa 

atividade, as diversas perspectivas e possibilidades dessa área de conhecimento são um grande 

passo para que gerentes sejam mais eficientes, os projetos possam ser encaminhados a seus 

objetivos de forma mais controlada e possam ser entregues no prazo, dentro do orçamento e 

com a qualidade desejada pelos clientes (COSTA, 1ª ed.). 

 Porém, para que um processo de gerenciamento de riscos seja eficiente são necessários 

levantamentos concretos para se quantificar os riscos de um projeto. Estimativas subjetivas 

podem induzir os gerentes a erros, tornando o processo de gerência falho e não alinhado com 

os objetivos da organização (COSTA, 1ª ed.). 

 Contudo, esta pesquisa abordou em seu referencial teórico a aplicação das boas 

práticas de gerenciamento de projetos baseando-se principalmente no Guia PMBOK 2013, 

onde os processos de gestão de riscos puderam ser evidenciados ao longo do estudo de caso 

da construção da fábrica de celulose.  

 Com a aplicação destes processos de gerenciamento de riscos pôde-se observar que o 

gerenciamento de riscos provocou uma mudança cultural na equipe do projeto, pois deixou de 

ser reativa (gerenciando a crise) tornando-se pró-ativa (gerenciando o risco), evitando-se os 

problemas antes que eles surgissem. A antecipação daquilo que poderia dar errado passou a 

fazer parte do dia-a-dia da equipe. Pôde-se também constatar que as consequências negativas 

de não se implantar uma Gestão de Riscos são os recursos gastos com problemas que 

poderiam ter sido evitados, surpresas desagradáveis que poderiam ocorrer, decisões tomadas 

sem uma real noção das consequências futuras e a redução na probabilidade de sucesso do 

projeto. 

 Conclui-se que a implementação do Gerenciamento de Riscos não garante o sucesso 

dos projetos, no entanto, melhora o processo decisório e ajuda a evitar surpresas, aumentando 

assim as suas chances de sucesso. 
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7.2 Sobre os fatos relevantes na construção da fábrica de celulose 

 Pode ser verificado que a importância do gerenciamento de risco na empresa está 

evidenciada em seu organograma de implantação, onde a Gestão de Riscos e Controle está 

locada no mesmo nível do planejamento no organograma, ficando claro que a empresa tem 

maturidade para o Gerenciamento de Riscos. 

 Contudo, para que o sucesso do projeto da construção da fábrica de celulose deste 

estudo fosse alcançado conforme o planejado, dentro do prazo, custo, escopo e qualidade, foi 

necessário a dedicação e comprometimento de todos os envolvidos no projeto, tanto os 

coordenadores como gerentes assim como toda a equipe do projeto. 

 Pode-se considerar que este projeto procurou utilizar de forma eficiente e objetiva as 

boas práticas do gerenciamento de riscos, de forma a mitigar os riscos existentes e 

principalmente delegando o controle de riscos por toda a equipe do projeto. Com estas ações 

foi possível promover a “cultura da gestão de riscos” proporcionando a empresa um elevado 

grau de maturidade em gestão de riscos que consequentemente alcançou o sucesso do projeto. 

 Além destes pontos relevantes, o processo de identificação dos riscos abordado pela 

organização foi de grande importância. Pois para cada risco levantado foram definidas ações 

de mitigação, cada ação possuía sempre uma data de cumprimento e um responsável. A 

equipe de Gestão de Riscos fez o acompanhamento constante da evolução destas ações onde 

identificavam os possíveis riscos e problemas para o andamento do projeto e imediatamente 

eram solucionados ou definidos processos para solucionar o problema em questão. 

 A identificação dos riscos é vista como crítica, pois apenas os riscos conhecidos ou 

identificáveis podem ser solucionados (CARVALHO, 2005). 

 Portanto, o ponto mais relevante para o sucesso do projeto foi a aplicação do processo 

de identificação de riscos em conjunto com a estratégia de respostas de mitigação, onde 

alguns riscos ocorreram mas com impactos menos relevantes como o esperado inicialmente e 

outros riscos que não ocorreram. 

7.3 Sobre a análise dos impactos gerados nos objetivos do projeto 

 Uma das preocupações mais relevantes do projeto, além da qualidade, custo e 

segurança foi o prazo de entrega das obras. Pois foi avaliado que o impacto financeiro em 

semanas pelo atraso no start up do Projeto equivale a R$ 20 milhões/semana de atraso. 
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 Sendo assim, as mitigações das ameaças referentes à entrega da obra e 

comissionamento de equipamentos para o perfeito funcionamento da fábrica, tiveram que ser 

intensificadas por toda a equipe do projeto, tornando assim possível a entrega da obra dentro 

do prazo planejado. 

7.4 Sobre as lições aprendidas 

 A importância da expressão “Lições Aprendidas” pode ser verificada no Guia 

PMBOK 2013, onde esta aparece mencionada 76 vezes. Isto mostra o quanto é importante 

para o gerenciamento de projetos a aplicação de Lições Aprendidas. Estas Lições fazem parte 

dos Ativos de Processos Organizacionais, incluindo as políticas de organização, os 

procedimentos, os processos, os modelos e as bases de conhecimento específicas da 

organização (TERRIBILI, 2015). 

 Com a maturidade da equipe de gestão do projeto pôde-se observar o valor dado para 

as Lições Aprendidas na construção da fábrica de celulose do estudo em questão. Pois com as 

Lições Aprendidas levantadas ficaram evidentes as necessidades, melhorias e novas 

estratégias necessárias para se atingir o sucesso do projeto. Com as Lições Aprendidas 

levantadas foi possível documentar a experiência adquirida ao longo do projeto e registrar os 

problemas ocorridos, e como eles foram, ou deveriam ter sido resolvidos. 

 Contudo, além dos registros e documentação das Lições Aprendidas, é de fundamental 

importância a divulgação das mesmas, pois é uma maneira de evitar que tais problemas 

voltem a ocorrer e que se utilizem as boas práticas aplicadas, tendo como objetivo principal, 

preparar a empresa para novos projetos. 
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