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RESUMO 

Atualmente pode- se afirmar que existe um consenso na literatura de que o gerenciamento de 

riscos é fundamental para alcançar os objetivos do projeto. A definição de risco para a maioria 

das pessoas é uma consequência adversa, como perda financeira, perigo de acidente, catástrofes. 

No entanto, no gerenciamento de projetos, ele pode ser definido como um evento incerto ou 

condição que se vier a acontecer, tem um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. 

Diante do exposto, este trabalho irá analisar um como foi realizado o gerenciamento de riscos 

de uma empresa de engenharia, em um projeto de ampliação de subestações em uma indústria 

de veículos automotores e confronta-lo com a metodologia proposta pelo PMI no seu Guia 

PMBOK, 5ª edição, de 2012. 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos, riscos, gerenciamento de riscos, PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Nowadays we can affirm that there is a concensus in the literature that risk management is 

critical to achieving success in the projetct. For most of people, risk is defined with adverse 

consequence, such as financial loss, dangers of acidentes and catastrophe. However, in project 

management, it can be defined as an uncertain event or condition that comes to pass, it has a 

positive or negative effect on project objectives. Given the above, this study will analyze one 

as was held risk management of an engineering company, in a expansion of substations project 

in a motor vehicle industry and confronts it with the methodology proposed by PMI in its 

PMBOK Guide, 5th edition, 2012. 

Keywords: project management, risk, risk management, PMI 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em 1994, uma equipe de renomados gerentes de projetos foi contratada pelo 

Departamento de Defesa americano para aprimorar as técnicas de gerenciamento dos projetos 

contratados por esta instituição, tendo em vista que as técnicas adotadas até então, geralmente 

não apresentavam o resultado esperado. Dentre as várias sugestões elaboradas pelo grupo de 

trabalho, a que aparece em primeiro lugar é a adoção do gerenciamento de risco nos projetos 

(COSTA, 2014).  

 Com a proposta de consolidar as boas práticas do gerenciamento de projetos, o PMI1 

(Project Management Institute), instituição criada em 1969, sem fins lucrativos e atualmente 

uma das maiores associações para gerenciamento de projetos do mundo, lançou em 1983 a 

primeira edição do Guia PMBOK2 (Project Management Body of Knowledge) que fornece 

diretrizes para o gerenciamento de projetos. A versão mais recente do Guia foi lançada em 

2012, na sua 5ª edição. Além da elaboração do Guia, o Instituto oferece certificações em 

gerenciamento de projeto e em gerenciamento de riscos, elas são chamadas de PMP 

(Professional Management Project) e PMI- RMP (Professional Management Risk) 

respectivamente. Elas atestam o conhecimento e competência das boas práticas em 

gerenciamento de projetos e riscos.  

 Diante do surgimento de metodologias em gerenciamento de projetos e de riscos, Xavier 

(2011), em pesquisa realizada no ano de 2011, com 202 projetos no Brasil, procurou identificar 

as práticas e resultados do gerenciamento de projetos no Brasil. De acordo com sua pesquisa, 

60% dos projetos não foram feitos de forma sistematizada; o planejamento do gerenciamento 

de riscos e a análise quantitativa foram feitas em somente cerca de 30% dos projetos. Dessa 

forma, podemos constatar que no Brasil as boas práticas para o gerenciamento de riscos em 

projetos não são aplicadas em grande parte dos projetos. 

                                                 
1 O Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute PMI), é a uma das maiores associações 

para profissionais de gerenciamento de projetos. O trabalho do Instituto para a profissão auxilia mais de 700.000 

membros, profissionais certificados e voluntários em praticamente todos os países do mundo a aumentar o sucesso 

das suas empresas, evoluir em suas carreiras e tornar a profissão mais madura. 
2 Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) — Quinta Edição reflete a 

colaboração e o conhecimento de gerentes de projetos na ativa e fornece os fundamentos de gerenciamento de 

projetos da maneira como são aplicados em uma ampla variedade de projetos. Esse padrão com reconhecimento 

mundial fornece aos gerentes de projetos as ferramentas essenciais para exercer o gerenciamento de projetos e 

entregar resultados organizacionais. 
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 Tendo em vista a forma com que as empresas brasileiras encaram o gerenciamento de 

riscos em seus projetos, este estudo pretende investigar uma empresa de engenharia (doravante 

ENGE) especializada em elaborar projetos elétricos e executá-los para outras companhias. De 

modo específico, analisaremos um projeto de expansão de subestações em uma fábrica de 

veículos automotores, doravante MONTADORA, executado pela ENGE.  

 Baseado na forma em como foi realizado o gerenciamento de riscos deste projeto, o 

objetivo deste trabalho é identificar possíveis desvios do plano de gerenciamento de riscos da 

ENGE em relação às orientações do PMI e, a partir desta identificação, sugerir 

encaminhamentos para a melhoria dos pontos considerados frágeis do projeto em análise e dos 

projetos semelhantes que possam ser futuramente elaborados pela empresa. 

 Partindo do pressuposto de que as boas práticas em gerenciamento de riscos sugeridas 

pelo PMI subsidiam os gerentes de projetos em relação às decisões e estratégias a serem 

tomadas diante de um risco, teremos como objetivos específicos para este estudo: 1- Identificar 

os pontos do projeto que estão de acordo com as práticas do gerenciamento de risco sugeridas 

pelo PMI; 2- Identificar os pontos que não são observados ou não são contemplados para o 

gerenciamento de riscos deste projeto conforme orienta o PMI e 3- Sugerir encaminhamentos 

de aperfeiçoamento, segundo o PMI, que contemplem os pontos não observados ou não 

contemplados pelo projeto. 

 Ao final deste estudo, pretendemos responder a três perguntas que envolvem o caso a 

ser analisado: 1- Quais foram os pontos do projeto da empresa de engenharia que estão em 

consonância com o PMI? 2- Quais são os pontos do projeto da empresa de engenharia que não 

são contemplados no projeto? 3- Quais são os encaminhamentos, baseados no PMI, que podem 

aperfeiçoar os itens não observados ou não contemplados pela empresa de engenharia?  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo será apresentado a base teórica em torno dos assuntos que envolvem o 

tema em questão: o gerenciamento de riscos em projetos.  

 Serão apresentadas definições de riscos e gestão de riscos de diferentes autores, porém 

para este trabalho será considerado as definições e orientações para gerenciamento de riscos em 

projetos do Pmi descritas no Guia PMBOK, 5ª edição, publicado em 2012. Os motivos que 

levaram à escolha deste autor foi o reconhecimento global dos padrões sugeridos pelo guia e 

por ele conter um vocabulário comum entre os gerentes de projeto. 

2.1.  RISCOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Segundo (ISO 31000, 2008), as organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam 

influências e fatores internos e externos que tornam incerto se, e quando elas atingirão seus 

objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de 

"risco". 

 De acordo com (LOOSEMORE et al., 2006) risco é um fenômeno complexo que tem 

dimensões físicas, monetárias, culturais e sociais. Suas consequências vão muito além de danos 

físicos gerando também outros tipos de danos principalmente em bens financeiros 

 Para a maioria das pessoas, risco é sinônimo de consequências adversas, tais como 

perdas financeiras e perigos de acidentes e catástrofes (CARVALHO & RABECHINI, 2009). 

Mas de acordo com o Pmi (2012) o risco pode ser definido como um evento ou condição incerta 

que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. 

 Existem na literatura diversos modelos e guias disponíveis que ajudam as organizações 

a gerenciar da melhor forma os riscos, como a ISSO/ IEC, ABNT, os guias publicados pelo 

PMI e pela APM (Association for Project management). 

 De acordo com (GREY, 1995) a gerência de riscos é vista como sendo uma parte da 

gerencia de projetos. No entanto, o autor enfatiza que a contextualização de gerência de riscos 

varia na literatura e nas próprias organizações, sendo, ora vista como disciplina independente, 

ora como a própria razão da gerência de projetos, visto que, não havendo riscos, não haveria 

necessidade de gerenciamento de projetos, tornando- se esta, uma atividade meramente 

administrativa. 
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   (ALBENY, 2007) afirma que apesar de haver inúmeros livros, guias práticos e artigos 

sobre o tema gerenciamento de riscos, ele ainda não pode ser considerado uma área de estudo 

consolidada. Para o autor, a importância do gerenciamento de riscos tem ganhado 

reconhecimento e vem sendo discutido cada vez mais entre os estudiosos, mas ainda há um 

grande número de gerentes de projetos que devem abordar o estudo de forma mais aprofundada. 

 Para Loosemore et al. (2006, p.86):  

uma gestão de risco eficaz fornece uma melhor base para tomar decisões nos níveis 

estratégicos, táticos e operacionais, fornecendo um robusto, lógico, sistemático e 

transparente processo fiscalizável que utiliza a melhor experiência disponível para 

fornecer uma compreensão clara do potencial perfil de riscos e as opções para lidar 

com ele. 

 De acordo com o Pmi (2012, p.309) 

o gerenciamento dos riscos do projeto é uma área do conhecimento, ou seja, representa 

um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem um campo 

profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de especialização. 

Ainda de acordo com o autor, 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.  

2.2. GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS 

 Existe na literatura diversos estudos sobre o gerenciamento de riscos em projetos. 

(ROVAI, 2005) propôs a criação de um modelo estruturado para a gestão de riscos de projetos 

com base na identificação das principais lacunas existentes na literatura de riscos de projetos e 

também a partir das principais deficiências das práticas percebidas.  

(WEBER, 2012) sugeriu um modelo de gerenciamento de riscos aplicando na fase de 

análise do risco uma abordagem multicritério para auxiliar nas decisões e estratégias a serem 

tomadas e com isso evitar que os riscos venham a impedir o projeto de alcançar seus objetivos. 

  (NAKASHIMA & CARVALHO, 2004) analisaram a incorporação do gerenciamento 

de riscos no processo de desenvolvimento de produtos nas empresas de autopeças, 

fundamentado no Planejamento Avançado da Qualidade- Advanced Product Quality Planning, 

enfatizando as entregas do projeto de desenvolvimento preconizadas pelo Processo de 

Aprovação Parcial das Entregas- Production Parts Approval Process (PAPP). 

 (DOMINGUES, 2010) estudou a melhoria do processo de gerenciamento de riscos nos 

processos de refino de petróleo, em uma empresa integrada do setor de energia. 
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2.3. METODOLOGIA DO PMI  

 De acordo com o Pmi (2012, p.309), o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os 

processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e controle de 

riscos de um projeto. As definições de cada um dos processos serão descritas a seguir. 

2.3.1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as 

atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. O principal benefício deste processo é 

que ele garante que o grau, tipo, e visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais 

tanto aos riscos quanto à importância do projeto para a organização. O plano de gerenciamento 

dos riscos é vital na comunicação, obtenção de acordo e apoio das partes interessadas para 

garantir que o processo de gerenciamento dos riscos seja apoiado e executado de maneira 

efetiva. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 

2.1.  

 

 

Figura 2.1 Processo de planejar o gerenciamento de riscos: entradas, técnicas e ferramentas, e 

saídas 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.313) 

ENTRADAS
1- PLANO DE GERENCIAMENTO 

DO PROJETO
2- TERMO DE ABERTURA DO 

PROJETO.
3- REGISTRO DAS PARTES 

INTERESSADAS.
4- FATORES AMBIENTAIS DA 

EMRPESA.
5- ATIVOS DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS

FERRAMENTAS E 
TÉCNICAS

1- TÉCNICAS ANALÍTICAS.
2- OPNIÃO ESPECIALIZADA.

3- REUNIÕES

SAÍDAS
1- PLANO DE 

GERENCIAMENTO 
DE RISCOS
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 O autor ainda enfatiza que o planejamento cuidadoso e explícito aumenta a 

probabilidade de êxito dos outros processos de gerenciamento dos riscos, além de fornecer 

recursos e tempo suficientes para as atividades de gerenciamento dos riscos, e para estabelecer 

uma base acordada para a avaliação dos riscos. 

2.3.2. IDENTIFICAR OS RISCOS 

 Identificar os riscos é o processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto 

e de documentação de suas características. O principal benefício desse processo é a 

documentação dos riscos existentes e o conhecimento e a capacidade que ele fornece à equipe 

do projeto de antecipar os eventos. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo 

estão ilustradas na Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 Processo de identificar os riscos: entradas, técnicas e ferramentas, e saídas 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.319) 

ENTRADAS
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QUALIDADE.
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DOS RECURSOS HUMANOS.
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7. ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS 
ATIVIDADES.

8. ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DAS 
ATIVIDADES.

9. REGISTRO DAS PARTES 
INTERESSADAS.

10. DOCUMENTOS DO PROJETO
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12. FATORES AMBIENTAIS DA 
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS

1. REVISÕES DE DOCUMENTAÇÃO.
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3. ANÁLISE DE LISTAS DE VERIFICAÇÃO.

4. ANÁLISE DE PREMISSAS.

5. TÉCNICAS DE DIAGRAMAS.
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7. OPINIÃO ESPECIALIZADA

SAÍDAS
REGISTRO DOS RISCOS
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 Os participantes das atividades de identificação dos riscos podem incluir o gerente do 

projeto, membros da equipe do projeto, a equipe de gerenciamento dos riscos (se for designada), 

clientes, especialistas nos assuntos externos à equipe do projeto, usuários finais, outros gerentes 

de projetos, partes interessadas e especialistas em gerenciamento dos riscos. Embora essas 

pessoas sejam as principais participantes na identificação dos riscos, todo o pessoal do projeto 

deve ser encorajado a identificar riscos. 

 Identificar os riscos é um processo iterativo porque novos riscos podem surgir ou se 

tornar evidentes durante o ciclo de vida do projeto. A frequência da iteração e participação em 

cada ciclo variará de acordo com a situação. 

 O formato das especificações dos riscos deve ser consistente para garantir que cada risco 

seja compreendido claramente e sem equívocos a fim de proporcionar a análise e o 

desenvolvimento de respostas eficazes. A especificação dos riscos deve oferecer a capacidade 

de comparar o efeito relativo de um risco em relação a outros riscos no projeto. O processo deve 

envolver a equipe do projeto de modo que ela possa desenvolver e manter um sentido de 

propriedade e responsabilidade pelos riscos e ações associadas de resposta aos riscos. As partes 

interessadas externas à equipe do projeto podem fornecer informações objetivas adicionais. 

 De acordo (TCHANCOVA, 2002) a identificação do risco deve ser analisada de uma 

forma mais ampla. O gestor deve estar concentrado não somente no que deve ser segurado ou 

mitigado, ele ainda complementa dizendo que o processo de identificação dos riscos pode ser 

iniciado com perguntas básicas como: 

 Como os recursos organizacionais podem ser ameaçados? 

 Quais efeitos podem impedir a organização de atingir suas metas? 

 Quais possibilidades favoráveis podem ser encontradas? 

 Ainda de acordo com Tchancova (2002, P. 290-297), é errado pensar que a identificação 

de riscos é uma atividade pontual e que é realizada quando a organização é estabelecida e os 

riscos atuais são identificados. As mudanças no ambiente exigem uma atenção continua para a 

identificação de novos riscos. De acordo com o autor, um dos objetivos principais dos gestores 

de risco é que eles sejam informados sobre essas alterações no ambiente econômico, para serem 

capazes de interpreta-las de acordo com sua influência sobre os recursos da organização. 
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2.3.3. REALIZAR 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. As entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas desse processo estão ilustradas na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 Processo de qualificar os riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.328) 

 Ainda de acordo com o PMI, o processo realizar a análise qualitativa dos riscos avalia a 

prioridade dos riscos identificados usando a sua probabilidade relativa ou plausibilidade de 

ocorrência, o impacto correspondente nos objetivos do projeto se os riscos ocorrerem, assim 

como outros fatores, como o intervalo de tempo para resposta e a tolerância a riscos da 

organização associada com as restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto. 

Essas avaliações refletem a atitude da equipe do projeto e das outras partes interessadas do 

projeto em relação ao risco. Portanto, uma avaliação eficaz requer a identificação explícita e o 

gerenciamento das abordagens dos riscos dos principais participantes no processo realizar a 

análise qualitativa dos riscos. Caso essas abordagens dos riscos gerem parcialidade na avaliação 

dos riscos identificados, tal parcialidade deve ser identificada e corrigida com atenção. 
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 O estabelecimento de definições dos níveis de probabilidade e impacto pode reduzir a 

influência da parcialidade. A criticidade do tempo das ações relativas aos riscos pode aumentar 

a importância do risco. 

 Uma avaliação da qualidade das informações disponíveis sobre os riscos do projeto 

também ajuda a esclarecer a avaliação da importância do risco para o projeto.  

 O processo realizar a análise qualitativa dos riscos normalmente é um meio rápido e 

econômico de estabelecer as prioridades do processo planejar as respostas aos riscos e define a 

base para o processo Realizar a Análise quantitativa dos riscos, se necessária. O processo 

realizar a análise qualitativa dos riscos é realizado regularmente durante todo o ciclo de vida do 

projeto, como definido no plano de gerenciamento dos riscos do projeto 

2.3.4. REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos é o processo de analisar numericamente o 

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. O principal benefício desse 

processo é a produção de informações quantitativas dos riscos para respaldar a tomada de 

decisões, a fim de reduzir o grau de incerteza dos projetos. As entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Processo de realizar a análise quantitativa dos riscos: entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.334) 

 O processo realizar a análise quantitativa dos riscos é executado nos riscos que foram 

priorizados pelo processo realizar a análise qualitativa dos riscos como tendo impacto potencial 

e substancial nas demandas concorrentes do projeto. O processo realizar a análise quantitativa 

dos riscos analisa o efeito desses riscos nos objetivos do projeto. Ele é usado principalmente 

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

direcionam a análise quantitativa, o processo pode ser usado para atribuir uma classificação de 

prioridade numérica àqueles riscos individualmente.  

 O processo realizar a análise quantitativa dos riscos geralmente segue o processo realizar 

a análise qualitativa dos riscos. Em alguns casos, pode não ser possível executar o processo 

realizar a análise quantitativa dos riscos devido à insuficiência de dados para desenvolver os 

modelos apropriados. O gerente de projetos deve usar a sua opinião especializada para 

determinar a necessidade e a viabilidade da análise quantitativa dos riscos. A disponibilidade 

de tempo e orçamento e a necessidade de especificações qualitativas ou quantitativas sobre os 

riscos e impactos determinarão o (s) método (s) a ser (em) usado (s) em qualquer projeto 

específico. O processo realizar a análise quantitativa dos riscos deve ser repetido, quando 

necessário, como parte do processo controlar os riscos para determinar se o risco geral do 
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projeto diminuiu satisfatoriamente. As tendências podem indicar a necessidade de mais ou 

menos foco nas atividades de gerenciamento dos riscos. 

2.3.5. PLANEJAR 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. As 

entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 Processo de planejar as respostas aos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.342) 

 

2.3.6.  CONTROLAR OS RISCOS 

 O controle de riscos é o processo de implementação de planos de respostas às ameaças 

e oportunidades, acompanhamento, monitoramento, identificação de novos riscos e avaliação 

da eficácia do processo durante todo o projeto. O principal benefício desse processo é a 
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melhoria do grau de eficiência da abordagem dos riscos no decorrer de todo o ciclo de vida do 

projeto a fim de otimizar continuamente as respostas aos riscos. As entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Processo de controlar os riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.349) 

As respostas planejadas aos riscos que estão incluídas no registro dos riscos são executadas 

durante o ciclo de vida do projeto, mas o trabalho do projeto deve ser continuamente monitorado 

em busca de riscos novos, modificados e desatualizados. O processo controlar os riscos utiliza 

técnicas, como análises de variações e tendências, que requerem o uso das informações de 

desempenho geradas durante a execução do projeto. Outras finalidades do processo Monitorar 

os riscos determinam se: 

 As premissas do projeto ainda são válidas; 

 A análise mostra um risco avaliado que foi modificado ou que pode ser desativado; 

 As políticas e os procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo seguidos; e 

 As reservas para contingências de custo ou cronograma devem ser modificadas de 

acordo com a avaliação atual dos riscos. 

 O processo controlar os riscos pode envolver a escolha de estratégias alternativas, a 

execução de um plano de contingência ou alternativo, a adoção de ações corretivas e a 
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modificação do plano de gerenciamento do projeto. O responsável pela resposta ao risco 

mantém o gerente de projetos periodicamente informado sobre a eficácia do plano, os efeitos 

imprevistos e qualquer correção necessária para tratar o risco adequadamente. O processo 

controlar os riscos também engloba a atualização nos ativos de processos organizacionais, 

incluindo os bancos de dados de lições aprendidas e os modelos de gerenciamento dos riscos 

do projeto, para benefício de projetos futuros. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Será apresentado a seguir a metodologia que será aplicada para este estudo. 

3.1. TIPOLOGIA 

 O objetivo deste trabalho é analisar como foi realizado o gerenciamento dos riscos de 

um projeto de uma empresa de engenharia em um projeto de instalação de subestações elétricas 

em uma indústria de veículos. 

 Pode- se classificar uma pesquisa com base nos seus objetivos ou com base nos 

procedimentos técnicos (GIL, 2002). 

 Com relação aos objetivos, considera- se uma pesquisa exploratória, pois tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a constituir hipóteses Gil (2002, p.41). 

 Ainda de acordo com o autor Gil (2002, p.43-54), do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos, engloba três tipos: a pesquisa bibliográfica que é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos; o estudo de caso que 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos já considerados e a pesquisa documental que assemelha-se muito à pesquisa 

bibliográfica mas se difere natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto. A 

pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

 Para atingir o objetivo inicialmente proposto por este trabalho, foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica em documentos que abordavam o principal assunto deste trabalho, que é 

o gerenciamento de riscos em projetos. Após a realização da pesquisa bibliográfica, foi definido 

a metodologia em gerenciamento de riscos apresentada pelo PMI, no seu Guia PMBOK, 5ª 

edição, como base teórica para este estudo. Será utilizado como objeto um projeto de uma 

empresa de engenharia realizado em uma indústria de veículos e o seu plano de gerenciamento 

de riscos, que será confrontado com as orientações sugeridas pelo PMI. 



24 

 

 Diante do exposto, o presente trabalho seguirá a metodologia descrita para a análise do 

plano de gerenciamento de riscos de um projeto da ENGE e propor possíveis melhorias neste 

plano, baseado nas boas práticas em gerenciamento de riscos descritas pelo PMI. 

3.2. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO 

 Neste tópico iremos apresentar as principais empresas que participaram deste projeto, 

que é a MONTADORA, que este estudo é a empresa CONTRATANTE, e a ENGE, empresa 

CONTRATADA e como foi realizada esta contratação. 

 A MONTADORA, de origem Alemã, tem 62 anos no Brasil. Sua história teve início em 

um pequeno galpão alugado na rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com 

apenas 12 funcionários. Apenas seis anos depois, em 18 de novembro de 1959, a empresa já 

inaugurava a unidade Anchieta, com a participação do então presidente Juscelino Kubistchek. 

Em 1976, ela iniciou a operação da fábrica de Taubaté, erguida com o propósito de produzir 

um veículo popular. Vinte anos depois, em 1996, a empresa inaugurou a fábrica de São Carlos, 

uma das três maiores produtoras de motores do Grupo no mundo. E, em 1999, iniciou a 

operação da moderna unidade de São José dos Pinhais. O projeto que analisaremos foi realizado 

na unidade de São José dos Pinhais, entre os anos de 2014 e 2015, quando se fez necessário a 

ampliação das subestações existentes, para atender à demanda de energia elétrica para a 

produção de um novo veículo. 

 O Grupo do qual a ENGE faz parte, é de origem francesa e foi fundado em 1905 na 

cidade de Marselha, França, e emprega mais de 9000 pessoas no mundo. Atuando em 

instalações de alta e baixa tensão, processos industriais, HVAC e manutenção, sua expertise 

consiste em estudos técnicos, serviços de engenharia (básica e executiva), gerenciamento de 

projetos, suprimento, montagens eletromecânicas, instalações elétricas, comissionamento, 

operação e manutenção nos setores da indústria, terciário, telecomunicações e público, sendo 

hoje líder francês na área de instalações elétricas. Em 2010, o Grupo chegou definitivamente 

ao Brasil por meio da aquisição da empresa mineira, especializada em engenharia 

eletromecânica e atuante como fornecedora de equipamentos e serviços para usinas 

hidrelétricas e outras obras hidráulicas. Após a aquisição desta empresa, o grupo criou duas 

novas áreas de atuação, a área de transporte e indústria. O projeto a ser estudado faz parte do 

grupo de projetos da área industrial. 
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 A contratação da ENGE pela MONTADORA, foi realizada através de uma 

concorrência, que corresponde à situação em que os diferentes fornecedores de um determinado 

bem ou serviço atuam de forma independente face aos compradores, com vista a alcançar um 

objetivo para o seu negócio, utilizando diferentes instrumentos, tais como os preços, a qualidade 

dos produtos, os serviços após venda (GARCIA, 1998). Os documentos que continham as 

informações para a elaboração das propostas técnica e comercial pelos concorrentes, foram 

disponibilizadas pelo portal eletrônico da MONTADORA.   Após a elaboração das propostas, 

os concorrentes enviaram suas propostas através do mesmo portal. Não sabemos dos detalhes 

e critérios utilizados pela MONTADORA para a aprovação destas propostas mas supomos que 

a proposta técnica seja analisada pelo departamento de engenharia e a proposta comercial pelo 

departamento de compras. Após os departamentos comerciais de ambas as empresas 

negociarem o valor do contrato, a ENGE foi escolhida como vencedora da concorrência. 

 O projeto em questão, elaborado pela MONTADORA, previa o fornecimento de mão de 

obra especializada em instalação de três novas subestações, para atender à nova demanda de 

energia da área da Armação, local onde são feitas as soldas da lataria dos veículos.  Além da 

montagem destas subestações, estava previsto também a desativação de outras duas 

subestações, fornecimento de projeto executivo das rotas dos cabos, instalação de barramento 

blindado, montagem das rotas de cabos que interligam as subestações novas ao sistema já 

existente, lançamento de cabos e os materiais necessários para a realização de todas estas 

atividades.  

 A escolha deste projeto como objeto de estudo deste trabalho, ocorreu devido ao fato de 

eu ter sido nomeado pela ENGE como gerente deste projeto, no início da fase de Execução e 

por este ter sido o primeiro projeto que realizamos junto à MONTADORA. 

3.3. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são 

constituídas sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa 

documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. Há, de um lado, os documentos 

"de primeira mão", que não receberam nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão os 

documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais como 

associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros 
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outros documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, 

regulamentos, ofícios, boletins etc. De outro lado, há os documentos de “segunda mão”, que 

de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de 

empresas, tabelas, estatísticas, (GIL, 2002, p. 46).  

 Neste trabalho serão analisados os documentos de “segunda mão”, que foram utilizados 

pela ENGE para a elaboração do seu plano de gerenciamento de riscos. Esta análise será 

realizada confrontando os documentos de cada fase do plano da ENGE com as orientações do 

PMI. 

3.3.1. TRATAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Neste tópico será descrito o que foi analisado nos documentos utilizados pela ENGE 

para gerenciar os riscos do projeto em estudo. A análise será feita para as seis fases descritas 

pela metodologia do PMI. 

3.3.1.1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Analisando a documentação referente a esta fase, foi encontrado apenas o Termo de 

Abertura do Projeto, ANEXO 1, que é o documento que formalmente autoriza a existência de 

um projeto e dá ao gerente a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às 

atividades do projeto. Constatamos que não existe registro de reuniões (atas) ou qualquer outro 

documento que faça referência às ferramentas utilizadas para Planejar o gerenciamento de 

riscos. Dentre as ferramentas propostas pelo PMI para esta fase, apresentadas na Figura 2.1, 

acreditamos que a Opinião Especializada e as Reuniões, poderiam ser de grande importância 

para o planejamento do gerenciamento de riscos, pois o corpo técnico da ENGE já desenvolveu 

este tipo de projeto para outros clientes e poderia contribuir com as lições aprendidas de outros 

projetos.  

 De acordo com o processo Planejar, o plano de gerenciamento de riscos é a saída do 

processo Planejar, e como não houve a utilização das ferramentas sugeridas pelo PMI e nem 

outras ferramentas, conforme descrito anteriormente, concluímos que o plano de gerenciamento 

de riscos deste projeto não foi criado. Acreditamos que a inexistência deste documento, pode 

diminuir a probabilidade de êxito dos outros processos de gerenciamento dos riscos. 
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3.3.1.2. IDENTIFICAR OS RISCOS 

 Verificamos que para esta fase, as entradas utilizadas para identificar os riscos foram: as 

estimativas de preços das atividades (Anexo 2) e a Estimativa de duração das atividades (Anexo 

3). Uma entrada que é de extrema importância e que poderia contribuir caso tivesse sido criada 

é o plano de gerenciamento dos riscos, nele é atribuído os papéis e responsabilidades, a provisão 

para atividades de gerenciamento dos riscos no orçamento e no cronograma, e as categorias de 

riscos que às vezes são expressas em uma estrutura analítica dos riscos, conforme Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Exemplo de uma estrutura analítica de riscos EARs 

Fonte: adaptado de Pmi (2012, p.317) 

 A ferramenta utilizada para a identificação dos riscos supomos que foi a revisão 

estruturada dos documentos disponibilizados pela MONTADORA durante a fase de 

concorrência.  Chegamos à essa conclusão devido ao fato de termos uma revisão dos 
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quantitativos de materiais a serem fornecidos e instalados. O Anexo 4 mostra o quantitativo 

inicial a ser fornecido e instalado e no Anexo 5 foi atualizado após a revisão dos documentos. 

 O Registro dos Riscos, que é a saída do processo Identificar riscos, foi criado e nele 

encontra- se as principais informações sobre os riscos, como causa, origem e as respostas 

potenciais aos riscos, o que está de acordo com as orientações do PMI. No anexo 6 encontram- 

se todas as ameaças identificadas e no anexo 7 as oportunidades. 

3.3.1.3. REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

 O Registro das ameaças e oportunidades, anexo 6 e 7 respectivamente, foram utilizados 

para realizar a análise qualitativa dos riscos. Verificou que a ferramenta utilizada para qualificar 

os riscos foi a categorização por fase do projeto (coluna quatro dos anexos 4 e 5). Para este 

projeto foram criadas as fases de: elaboração dos projetos elétricos, aquisições, atividades em 

campo (Site Works) e comissionamento. No nosso entendimento a categorização por fase foi 

suficiente para este projeto, tendo em vista que o valor do orçamento não permitia que uma 

pessoa se dedicasse tempo suficiente para investigar a probabilidade de ocorrência de cada risco 

específico. 

3.3.1.4. REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

 Assim como na fase anterior, o Registro das ameaças e oportunidades, anexo 6 e 7 

respectivamente, foram utilizados para realizar a análise quantitativa dos riscos. Verificamos 

que neste projeto foi utilizada a tabela 3.1 como base para quantificar a probabilidade e o 

impacto dos riscos. Os dados desta tabela, foram extraídos dos Anexos 4 e 5. 

Tabela 3.1 Faixas de parâmetros de probabilidade e impacto 

Parâmetros de Probabilidade Parâmetros de Impacto 

Improvável   0<p<25%   Baixo  =20% do Orçamento 

Baixa 25<p<49%   Moderado  =40% do Orçamento 

Provável 50<p<74% Alto  =60% do Orçamento 

Alta 74<p<99% Crítico  =85% do Orçamento 

        

Fonte: Registro de Riscos da MONTADORA 

Nota: dados trabalhados pelo autor 
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 Acreditamos que os parâmetros da Tabela 3.1 tenham sido levantados através de dados 

históricos de outros projetos com características similares ao projeto que estamos analisando e 

que para este projeto estes parâmetros tenham sido suficientes para quantificar os riscos. 

3.3.1.5. PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS 

 Ao analisarmos o anexo 6, verificamos que a estratégia adotada para planejar as 

respostas às ameaças foi Mitigar, onde a equipe do projeto age para reduzir a probabilidade de 

ocorrência, ou impacto do risco. Ela implica na redução da probabilidade e/ou do impacto de 

um evento de risco adverso para dentro de limites aceitáveis, Pmi (2012, p.345). 

 No nosso entendimento, além da estratégia de Mitigar, poderiam ser utilizadas também 

neste projeto outras três estratégias:  Prevenir, quando a equipe do projeto age para eliminar a 

ameaça ou proteger o projeto contra o seu impacto; Transferir, que é uma estratégia de resposta 

ao risco em que a equipe do projeto transfere o impacto de uma ameaça para terceiros, 

juntamente com a responsabilidade pela sua resposta e Aceitar estratégia que a equipe do 

projeto reconhece a existência do risco e não age, a menos que o risco ocorra. 

 Para as respostas às oportunidades, verificamos no anexo 7, que não foi mencionado 

nenhuma estratégia para tratar dos riscos com impactos positivos no projeto. Acreditamos que 

poderiam ser utilizadas as quatro estratégias sugeridas pelo Pmi(2012, p. 345:346) que são: 

Explorar, que é utilizada quando a organização deseja garantir que a oportunidade seja 

concretizada; Melhorar, que é uma estratégia usada para aumentar a probabilidade e/ou os 

impactos positivos de uma oportunidade; Compartilhar,  que envolve a alocação integral ou 

parcial da responsabilidade da oportunidade a um terceiro que tenha mais capacidade de 

explorar a oportunidade para benefício do projeto e Aceitar, que é estar disposto a aproveitar a 

oportunidade caso ela ocorra, mas não persegui-la ativamente. 

3.3.1.6. CONTROLAR OS RISCOS 

 Verificamos que o documento utilizado para controlar as ameaças e as oportunidades 

foram os anexos 6 e 7 e que mensalmente era elaborado uma apresentação do projeto para as 

partes interessadas da ENGE: diretores da unidade estadual e nacional da área industrial, 

departamento financeiro e fiscal, no qual os anexos 6 e 7 eram sempre atualizados à medida 

que novos riscos eram identificados e outros deixavam de existir e inseridos nesta apresentação. 

Acreditamos que esta apresentação mensal do projeto e o compartilhamento de experiências 
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com as partes envolvidas seja fundamental para que tenha uma melhoria do grau de eficiência 

da abordagem dos riscos no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto a fim de otimizar 

continuamente as respostas aos riscos. 

3.3.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 Após a análise dos documentos de gerenciamento de riscos da ENGE e confrontação 

com as práticas sugeridas pelo PMI, foi possível fazer um levantamento dos pontos que estão 

em consonância com a metodologia, dos pontos que não atendem integralmente e os que não 

são observados em relação às orientações do PMI. Este levantamento pode ser melhor 

visualizado na Tabela 3.2  

Tabela 3.2 Pontos confrontados do gerenciamento da ENGE e sugestões do PMI 

 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

FASE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PMI ENTRADAS
FERRAMENTAS 

E TÉCNICAS
SAÍDAS

1- PLANEJAR O GERENCIEMENTO DE RISCOS X

2- IDENTIFICAR OS RISCOS X X

3- REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS X X X

4- REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS X X X

5- PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS X

6- CONTROLAR OS RISCOS X X X

FASE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PMI ENTRADAS
FERRAMENTAS 

E TÉCNICAS
SAÍDAS

1- PLANEJAR O GERENCIEMENTO DE RISCOS

2- IDENTIFICAR OS RISCOS X

3- REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS

4- REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS

5- PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS X X

6- CONTROLAR OS RISCOS

FASE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PMI ENTRADAS
FERRAMENTAS 

E TÉCNICAS
SAÍDAS

1- PLANEJAR O GERENCIEMENTO DE RISCOS X X

2- IDENTIFICAR OS RISCOS

3- REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS

4- REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS

5- PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS

6- CONTROLAR OS RISCOS

PONTOS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS DA ENGE QUE NÃO ATENDEM INTEGRALMENTE  O PMI

PONTOS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS DA ENGE QUE ESTÃO EM CONSONANCIA COM O PMI

PONTOS DO GERENCIAMENTO DE RISCOS DA ENGE QUE NÃO SÃO OBSERVADOS EM RELAÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES DO PMI
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4. CONCLUSÃO 

 O gerenciamento de riscos em projetos é de fundamental importância para que seja 

alcançado os objetivos do projeto. Geralmente risco é visto como sinônimo de consequências 

negativas, entretanto ele pode ocorrer de forma que afete positivamente os objetivos do projeto. 

  Este trabalho analisou como foi realizado o gerenciamento de riscos de um projeto de 

uma empresa de engenharia e o confrontou com as orientações do PMI. Foi observado que em 

grande parte do processo criado pela ENGE para gerenciar os riscos deste projeto, tem 

consonância com a metodologia descrita no PMBOK, 5ª edição, porém foi observado que 

pontos fundamentais para o gerenciamento de riscos proposto pelo PMI, não foram seguidos 

pela ENGE.  

 Para que a ENGE possa aperfeiçoar o modo como gerencia os riscos em seus projetos, 

sugere-se que seja criado o Plano de gerenciamento de riscos, que descreva como as atividades 

de gerenciamento dos riscos serão estruturadas e executadas, além do Plano, foi observado a 

utilização de apenas uma estratégia para responder às ameaças. Sugerimos que além da 

estratégia de mitigar, outras três sejam utilizadas. São elas: prevenir, transferir e aceitar. Para 

tratar os riscos com impactos potencialmente positivos no projeto, não foi encontrada nenhuma 

estratégia. Para este caso são sugeridas as estratégias de explorar, melhorar, compartilhar ou 

aceitar.  

 Podemos concluir que a forma como a ENGE gerenciou os riscos neste projeto estão 

alinhadas em grande parte com a metodologia do PMI e que as sugestões propostas podem ser 

de grande importância para projetos futuros desenvolvidos na área industrial e demais áreas de 

atuação da empresa. 
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6. APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Termo de abertura do projeto 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

1. Ampliação da receita 1.
William Torato- MONT- Gerente do 

contrato
1.

Qualquer alteração no projeto deve ser 

previamento aprovado pela VW
1. Atraso na contratação de colaboradores

2. Desenvolvimento de novos Clientes 2. Luiz Munõz- MONT.- Fiscal de campo 2.
Qualquer serviço adicional só poderá ser 

iniciado com o aval da VW e Stecla
2.

Atraso no fornecimento de 

equipamentos pela VW

3. Luiz Arruda- MONT- Gerente de área 3.
Atraso no fornecimento de materias 

pela Snef

4.
Fernando- Stecla- Gerenciadora do 

Projeto

5.
Cláudio- Stecla- Gerenciadora do 

Projeto

6.
New Security- Terceira de Segurança do 

trabalho

7. Regional Curitiba

8. Regional SP

1.
Substituição do sistema de alimentação 

de 660 Volts para 380Volts
9 Regional MG

2. Ampliação da carga instalada

HxH

1. Attilio/ Gerard 1. Gerenciamento/ Engenharia/ Estudos 1. ggggggggggggggggg 1683

2. Bruno Fernandes- Regional Curitiba 2. Materiais 2.    g 60

3. Equipe de projetos- Regional SP 3. Desativação de 2 SE's 3.      gg 280

4. Luana Marques- Regional Curitiba 4.  Subestação TR50 4.          ggg 378

1. Aumento da Receita 5. Controladoria- Lúcia- Regional MG 5. Nova SE- Antiga TR43 5.              ggg 378

2.
Diminuição dos Custos da Regional 

Curitiba
6. Compras-Raíza- Regional MG 6. Nova SE- Antiga TR44 6.                  ggg 378

3. Oportunidade de projetos novos na VW 7. Nova SE- TR49 7.                     ggg 378

8. Banco de capacitores 8.                  gg 189

9.
Painel de seccionamento e distribuidor 

de força
9.             gggg 400

10. Barramento de 2500A 10.      gggggg 576

11. Barramento de 250A 11.       gggg 414

12.
Cabos, leitos, tomadas de manutenção, 

aterramento
12         gggggggggg 1239

13.
Distribuição das ideias no tempo

1.
Nosso fornecimento de materiais se 

restringe a miscelaneas e suportes
1. $46.776 8. $16.680

2.
A Snef não fará o comissionamento de 

nenhum sistema.
2. $154.381 9. $56.182

3. $29.003 10. $31.478

4. $31.170 11. $13.192

5. $36.705 12. $134.730

6. $36.705 13.

7. $36.706

CUSTO 

BASE $623.708

1.
Prestação de serviços especializados de 

montagem elétrica

Realizar ampliação e relocação de SE's1.

JUSTIFICATIVAS
Passado

PRODUTO

OBJ SMART

BENEFÍCIOS
Futuro

REQUISITOS 

STAKEHOLDERS
Externos & Fatores 
Externos

EQUIPE

PREMISSAS RISCOS

RESTRIÇÕES

GRUPOS DE
ENTREGAS

LINHA DO TEMPO
Por Grupo de Entregas

CUSTOS
Por Grupo de Entregas



34 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 Estimativa de custos das atividades 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

 

 

 

 Valor da 

Atividade 

1 Desativação de subestação cj 1  R$    23.202,66 

2 Instalação da Subestação -  Antigo TR43/ Novo TR50 cj 1  R$    27.999,21 

3 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR43 cj 1  R$    33.534,63 

4 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR44 cj 1  R$    33.534,63 

5 Instalação da Nova Subestação - TR49 cj 1  R$    33.534,63 

6 Instalação Banco de capacitores  - TR46 cj 1  R$      8.339,61 

7 Instalação Banco de capacitores  - TR48 cj 1  R$      8.339,61 

8 Instalação do painel de Seccionamento cj 1 2.675,63R$      

9 Instalação painel distribuidor de força cj 1 4.208,66R$      

10 Instalação de rede de barramento blindado 2500 A cj 1 917,73R$         

11 Instalação de rede de barramento blindado 250 A cj 1  R$         631,59 

12 Instalação de Nobreak 100 kVA cj 1  R$      8.339,61 

13 Circuito de Média tensão cj 1 707,41R$         

14 Tomadas de Manutenção cj 1 531,33R$         

17 Aterramento cj 1 218,55R$         

18 Leitos cj 1 100,68R$         

19 Projetos cj 1 120,00R$         

item Descrição Und.Req. Quant.
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Apêndice 3 Estimativa de duração das atividades 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

 

 

1 Desativação de subestação cj 1 376

2 Instalação da Subestação -  Antigo TR43/ Novo TR50 cj 1 410

3 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR43 cj 1 446

4 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR44 cj 1 446

5 Instalação da Nova Subestação - TR49 cj 1 446

6 Instalação Banco de capacitores  - TR46 cj 1 198

7 Instalação Banco de capacitores  - TR48 cj 1 198

8 Instalação do painel de Seccionamento cj 1 392

9 Instalação painel distribuidor de força cj 1 466

10 Instalação de rede de barramento blindado 2500 A cj 1 756

11 Instalação de rede de barramento blindado 160 A cj 1 288

12 Instalação de Nobreak 100 kVA cj 1 144

13 Circuito de Média tensão cj 1 300

14 Tomadas de Manutenção cj 1 288

17 Aterramento cj 1 370

18 Leitos cj 1 372

19 Projetos cj 1 120

item Descrição Und. Quant.
Duração da 

atividade( horas)
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Apêndice 4 Quantitativo de materiais a serem fornecidos e instalados antes da revisão dos 

documentos 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

 

1 Desativação de subestação cj 1

2 Instalação da Subestação -  Antigo TR43/ Novo TR50 cj 1

2 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR43 cj 1

4 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR44 cj 1

5 Instalação da Nova Subestação - TR49 cj 1

6 Instalação Banco de capacitores  - TR46 cj 1

7 Instalação Banco de capacitores  - TR48 cj 1

8 Instalação do painel de Seccionamento cj 1

9 Instalação painel distribuidor de força cj 1

10 Instalação de rede de barramento blindado 2500 A cj 1

10.1 Suportes para fixação da rede de barramento m 180

10.2
Instalação de Caixa de acoplamento no TR43, 44, 49 e Painel de 

Seccionamento.
peça 6

10.3 Instalação de Elemento reto de distribuição m 300

10.4 Instalação Cotovelo vertical peça 6

10.5 Instalação Cotovelo horizontal peça 5

10.6 Instalação Suplemento de dilatação peça 3

11 Instalação de rede de barramento blindado 250 A

11.1 Suportes para fixação da rede de barramento cj 2

11.2 Instalação Suportes para fixação da rede de barramento m 372

11.3 Instalação Elemento reto de distribuição peça 91

11.4 Instalação Cotovelo vertical peça 8

11.5 Instalação Cotovelo horizontal peça 0

11.6 Instalação Plug in para alimentação da linha de barramento cj 1

12 Instalação de Nobreak 100 kVA

12.1 Posicionamento do Nobreak peça 2

12.2 Posicionamento conjunto de baterias cj 2

12.3 Interligações/ fixações mecânicas cj 1

12.4 Interligações elétricas cj 1

12.5 Startup cj 1

13 Circuito de Média tensão cj 1

14 Tomadas de Manutenção cj 1

15 Estudo de Seletividade cj 1

16 Superviório CCK cj 1

17 Aterramento cj 1

18 Leitos cj 1

19 Projetos cj 1

item Descrição Und.Req. Quant.
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Apêndice 5 Quantitativo de materiais a serem fornecidos e instalados após a revisão dos 

documentos 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

1 Desativação de subestação cj 1

2 Instalação da Subestação -  Antigo TR43/ Novo TR50 cj 1

2 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR43 cj 1

4 Instalação da Nova Subestação - Local da antiga TR44 cj 1

5 Instalação da Nova Subestação - TR49 cj 1

6 Instalação Banco de capacitores  - TR46 cj 1

7 Instalação Banco de capacitores  - TR48 cj 1

8 Instalação do painel de Seccionamento cj 1

9 Instalação painel distribuidor de força cj 1

10 Instalação de rede de barramento blindado 2500 A cj 1

10.1 Suportes para fixação da rede de barramento m 180

10.2
Instalação de Caixa de acoplamento no TR43, 44, 49 e Painel de 

Seccionamento.
peça 6

10.3 Instalação de Elemento reto de distribuição m 230

10.4 Instalação Cotovelo vertical peça 6

10.5 Instalação Cotovelo horizontal peça 5

10.6 Instalação Suplemento de dilatação peça 3

11 Instalação de rede de barramento blindado 250 A

11.1 Suportes para fixação da rede de barramento cj 1

11.2 Instalação Suportes para fixação da rede de barramento m 252

11.3 Instalação Elemento reto de distribuição peça 84

11.4 Instalação Cotovelo vertical peça 8

11.5 Instalação Cotovelo horizontal peça 0

11.6 Instalação Plug in para alimentação da linha de barramento cj 1

12 Instalação de Nobreak 100 kVA

12.1 Posicionamento do Nobreak peça 2

12.2 Posicionamento conjunto de baterias cj 2

12.3 Interligações/ fixações mecânicas cj 1

12.4 Interligações elétricas cj 1

12.5 Startup cj 1

13 Circuito de Média tensão cj 1

14 Tomadas de Manutenção cj 1

15 Estudo de Seletividade cj 1

16 Superviório CCK cj 1

17 Aterramento cj 1

18 Leitos cj 1

19 Projetos cj 1

item Descrição Und.Req. Quant.
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Apêndice 6 Registro das ameaças 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

ID Type Status Pack. Title / Description Root Cause Origin  Impact Probability Estimated cost (R$)
Weighted cost 

(R$)
Tendency

Impacted 

milestones
Action to be carried out

Cost for 

mitigation 

actions (R$)

Resp. 

Action  

Resp. 

Risk
Review date

1 Scope Open
Site 

works

Redução no escopo de fornecimento de 

materiais
Indefinição do projeto do Cliente External High Probable                  32,00    R$         19 ▲ None

Redefinir o escopo e os 

preços unitários
GP

2 Scope Open
Site 

works

Cancelamento da montagem de uma SE( 

TR50 )

Apesar desta atividade estar no 

proposta técnica e comercial, o cliente 

ainda não sabe se será necessário a 

montagem desta SE. 

External High Probable                  31,17    R$         19 ▲ None
Redefinir o escopo e os 

preços unitários
GP

3 Scope Open
Site 

works

A MONTADORA pode bloquear o pagamento 

da atividade de entrega em perfeitas 

condições da SE 44, devido aos danos da 

Durante retirada da SE, houve um 

incidente com a caixa do transformador. 

Ela foi danificada devido à uma queda.

External High Probable                    8,70    R$           5 ▼ None
Redefinir o escopo e os 

preços unitários
GP

4 Safety Open
Site 

works

Cancelamento do lançamento de cabos de 

185mm²

Suspeitamos que haja um duplicidade 

na lista de lançamento de cabos de 

185mm²

External High Probable                  41,24    R$         25 ►◄ None
Redefinir o escopo e os 

preços unitários
GP
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Apêndice 7 Registro das oportunidades 

Nota: dados trabalhados pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Type Status Pack. Title Description Distrib.  Impact

Jalon / 

Phase 

Impacté

Action to be carried out Probability
Gain on GM 

(BRL)

Weighted 

Gain on GM 

(BRL)

Tendency
Resp. 

Action
Resp. Opp

Date Revue 

Opp. 

1 Contract Open
Site 

works
Redução MO de 

montagem

Devido à ameça de termos 

algumas atividades 

canceladas, podemos 

reduzir o tempo de 

finzalização da obra

S/C
Moder

ate
Exé Replanejar as ativdiades Probable 10 4 ▲

2

3

4

4

4

4


