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RESUMO  

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é apresentar o impacto de uma gestão de 

stakeholders, através de uma analise qualitativa de riscos, no controle de alteração de produto, 

em um setor de engenharia de desenvolvimento de produtos, utilizando os conceitos de 

gerenciamento de projetos obtidos durante o curso de MBA do ISAE Curitiba. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, Análise de Riscos, Stakeholders, Agrícola. 

    



 

 

ABSTRACT 

The objective of this course completion work is to present the impact of a stakeholder 

management, through a qualitative analysis of risks, in product change control, in a product 

development engineering sector, using project management concepts Obtained during the 

MBA course of ISAE Curitiba. 

 

Keywords: Project Management, Risk Analysis, Stakeholders, Agricultural. 
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1. INTRODUÇÃO  

Devido a crescimento do mercado agricola no Brasil, com grande desenvolvimento da 

mecanização da agricultura e com o aumento de competitividade no setor de montadoras de 

maquinas agrícoals, intensifica-se a necessidade corrente de redução de custos e 

desenvolvimento de novos produtos a fim de garantir a sobrevivência e lucratividade.  

Portanto, é fundamental para o aprimoramento dessas empresas que elas possuam uma 

metodologia madura e consistente para a gestão de seus projetos, com condições para mitigar 

os riscos envolvidos durante o processo de desenvolvimento e introdução das alterações 

tecnicas nos produtos no mercado. No entanto, é importante ressaltar que, antes de 

implementar, é essencial saber em detalhes o ambiente que suporta e os processos de negócios 

das organizações envolvidas, em termos de sua composição e de sua criticidade, para priorizar 

ações mais críticas e ligadas à realização dos objetivos da organização.  

O objetivo do trabalho é identificar os stakeholders internos de uma organização – 

setores afetados pelas ações do setor de engenharia desenvolvimento de produto – e fazer uma 

analise qualitativa dos riscos relacionados coma gestão deles no controle da alteração, durante 

o processo desenvolvimento de uma solução para um problema tecnico do produto. Os 

objetivos específicos são: identificar stakeholders; analisar o controle de alteração; analise 

qualitativa de riscos. 

Portanto, a estrutura do trabalho ira inciar com um referencial teorico, contendo uma 

contextualização do mercado agrícola e de temas relacionados com a gestão de projetos, que 

irao servir de base para elaboração dos objetivos especificos no desenvolvimento do trabalho 

e por ultimno sera apresentado a conclusao dessa analise. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa adotada foi pesquisa bibliográfica, através de pesquisa em 

artigos, livros e documentos, periódicos e web sites, que esclarecerão os conceitos 

fundamentais para a elaboração deste trabalho de conclusão de curso. 

Conforme Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida baseada em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. GIL (2010, p.44) ainda 

cita que “embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa 

natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 MERCADO AGRÍCOLA BRASILEIRO 

Para Buainain e Batalha (2007) a agricultura (do latino "campo" e "cultura", "criação") 

é o conjunto de técnicas e conhecimento para cultivar a terra e parte do setor primário que é 

dedicado a ele. Ele funciona de um tratamento diferente das culturas de solos e plantas. É 

composto por um conjunto de ações humanas que transforma o ambiente natural.  

Conforme dados da Brasil Agro (2010), o agronegócio é uma das principais atividades 

econômicas no Brasil, em virtude dos favoraveis fatores climáticos, que trazem uma vocação 

natural para a atividade agrícola. O Brasil dispõe de 388 milhões de hectares deterras 

agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda nãoforam explorados. 

O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação deprodutos agrícolas, sendo o 

primeiro produtor e exportador de café, álcool e sucos de frutas.  Em 2010, a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) aponta o país como o terceiro maior exportador agrícola do 

mundo, atrás apenas de Estados Unidos e União Européia. 

Devido ao elevado custo de mão-de-obra, as propriedades agrícolas modernas estão 

cada vez mais mecanizadas. Essa mecanização apresenta custo alto, representando até 40% do 

custo total da produção agrícola. Diante destes fatos, é necessário que as operações agrícolas 

apresentem máxima eficiência (FURLANI e SILVA 2010).  

Para Fleury e Lima (2005) as atividades relacionadas são aquelas que compõem o 

chamado setor agrícola. Todas as atividades econômicas abrangidas por este setor têm seu 

fundamento na exploração dos recursos da terra original, favorecida pela ação humana: 

alimentos de origem vegetal, como cereais, frutas, legumes, pastagens; fibras utilizadas pela 

indústria têxtil; culturas energéticas, etc. É uma atividade de grande importância estratégica, 

como essencial para o desenvolvimento autossuficiente e riqueza de base de nações 

Segundo Fleury e Lima (2005) a política agrícola é muito complexa devido à 

necessidade de equilibrar a ecologia, as necessidades do país e os problemas sociais das 

pessoas que vivem no campo. A agricultura é uma questão-chave na luta por justiça global. 

Embora não haja um excesso de alimentos nos mercados mundiais, o que provoca a queda dos 

preços de forma constante, ela ainda não resolveu o problema da fome no mundo. A rápida 

perda de terra arável e diminuição da quantidade de água doce disponível, dos quais 70% são 
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usados para a agricultura, é agora uma das principais causas da pobreza. A luta contra a fome 

sofrida por 800 milhões de pessoas não é possível sem uma reforma profunda da política 

agrícola global. 

Buainain e Batalha (2007) citam que os países ricos protegem seus agricultores, seja 

através de subsídios à produção, seja através de tarifas pesados em produtos estrangeiros. Isso 

faz com que os agricultores dos países pobres não sejam capazes de competir em igualdade, 

para que haja agora uma grande oposição de muitos setores a este apoio. 

 

3.2 ANÁLISE DE STAKEHOLDERS 

As partes interessadas em um projeto, também chamadas de stakelholders. Segundo 

Vargas (2005) o termo Stakeholder, “Stake” em inglês significa envolvimento, participação e 

interesse, já o termo “Holder” significa ter, possuir, desta forma uma das definições para 

Stakeholder pode ser: “Partes Interessadas”. 

Podemos classificar os Stakeholders, segundo Valle (2010), em: Patrocinadores 

(Sponsors), membros da rede e externos. Sendo que os Sponsors são os maiores interessados 

no resultado do projeto, geralmente são os patrocinadores dos mesmos, já os membros de 

redes são os indivíduos que participam no desenvolvimento do projeto e os stakeholders 

externos são indivíduos que não exercem atividades diretas no desenvolvimento do projeto, 

mas podem influenciar ou impactar nos seus resultados.   

Conforme o PMBOK (2013), a satisfação das partes interessadas deve ser gerenciada 

como um objetivo essencial do projeto. Por isso, o geranciamento dos stakelholders em 

projetos possui processos para identificar quem são as partes interssadas, analisar as 

expectativas delas, verificar qual seu impacto no projeto e, com isso, poder desenvolver as 

estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz nas decisões e execução 

do projeto.  São quatro os processos de gerecniamento citados, são eles: 

1. Identificar as partes interessadas: 

 

Identificar pessoas, grupos ou organizações que podem ter impacto ou serem impactados por 

uma decisão, atividade ou resultado do projeto, e analisar e documentar informações 

relevantes relativas.  
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A figura abaixo ilustra o diagrama de fluxo desse processo: 

 

 

Figura 1: Identificar as partes interessadas 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

No processo de identificação dos stakholders é feito tambem a classificação deles, que podem 

seguir alguns modelos, como por exmplo o: “grau de poder/interesse” que classifica de acordo 

com o seu nível autoridade (poder) e nivel de preocupação (interesse), e com base nessa 

classificação é possivel elaborar a estrategia elaborada para cada perfil. Segue imagem abaixo 

ilustrando esse modelo poder/intersse: 

                   

Figura 2: Modelo de classificação de stakholders: poder/interesse 

Fonte: PMBOK (2013)  
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2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas: 

 

Desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar os stakholders de maneira 

eficaz no decorrer do ciclo de vida do projeto. 

 A figura abaixo ilustra o diagrama de fluxo desse processo: 

 

 

Figura 3: Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

 Fonte: PMBOK (2013) 

 

3. Gerenciar o engajamento das partes interessadas: 
 

Comunicar e trabalhar com os stakeholders para atender às suas necessidades/expectativas no 

decorrer de todo o ciclo de vida do projeto.  

A figura abaixo ilustra o diagrama de fluxo desse processo: 

 

 

Figura 4: Gerenciar o engajamento das partes interessadas  

Fonte: PMBOK (2013) 
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4. Controlar o engajamento das partes interessadas 
 

Monitorar os relacionamentos das partes interessadas, ajustar as estratégias e os planos para o 

engajamento dos stakeholders. 

 A figura abaixo ilustra o diagrama de fluxo desse processo: 

 

Figura 5: Controlar o engajamento das partes interessadas 

Fonte: PMBOK (2013) 
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3.3 ANÁLISE DE RISCOS 

 

Segundo Richard (2004) a análise de risco, também conhecida como avaliação de risco 

ou PHA por sua sigla em inglês Process Hazards Analysis, é o estudo das causas de possíveis 

ameaças e eventos provavelmente não desejadas e os danos e consequências que possam 

ocorrer. 

Segundo Vargas (2009) este tipo de análise é amplamente utilizado como uma 

ferramenta de gestão em estudos financeiros para identificar os riscos de segurança (métodos 

qualitativos) e outros para avaliar os riscos (geralmente de natureza quantitativa). 

Para Vargas (2009) o primeiro passo da análise é identificar os ativos para proteger ou 

avaliar. A avaliação de risco envolve a comparação do nível de risco identificado durante o 

processo de análise com critérios de risco previamente estabelecidos. O papel da avaliação é 

ajudar a atingir um nível razoável de consenso sobre os objetivos em questão, e para garantir 

um nível mínimo que permite o desenvolvimento de indicadores operacionais para medir e 

avaliar. 

 

 

 

Figura 6: Mapa Mental do processo -Identificar os Riscos 

Fonte: Vargas (2009) 
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Figura 7: Mapa mental do processo -Análise Qualitativa dos Riscos 

Fonte: Vargas (2009) 

 

 

 

Figura 8: Mapa mental do processo – Planejar as repostas aos Riscos 

Fonte: Vargas (2003) 

 

 

 

 

Figura 9: Mapa Mental do processo Monitorar e controlar os riscos 

Fonte: Vargas (2003) 
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3.3.1 ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS 

Xavier (2010) cita que a análise de risco qualitativa permite priorizar os riscos com 

base na sua probabilidade de ocorrência e o impacto sobre os objetivos que ocorreria no caso 

de se materializar. O resultado desta análise é com base na definição de riscos do plano de 

resposta. Além disso, a análise quantitativa é realizada para detectar aqui os riscos que são 

importantes ou suficientes de acordo com a lista de prioridades de riscos. 

Segundo Fleury e Lima (2005) o risco e a incerteza são conceitos diferentes e é, 

portanto, importante deixar claro sobre o seu conteúdo, alcance e implicações para a tomada 

de decisões no setor agrícola. O objetivo é introduzir no tratamento destes conceitos a sua 

relação com o setor agrícola. Também discutir as implicações das preferências de risco para a 

tomada de decisão no contexto de uma economia integrada para os mercados externos.  

Ainda para Fleury e Lima (2005) o risco está presente quando um agente enfrenta uma 

situação que ele conhece todos os possíveis resultados de uma decisão e distribuição de 

probabilidades associada com eles. Por exemplo, quando um agricultor que há anos tem 

plantado trigo, está decidindo a superfície de plantio para a próxima temporada, a sua 

experiência permite que ele saiba quais são os níveis de desempenho que podem ser 

alcançados em sua fazenda. Os diferentes níveis de desempenho são os "possíveis resultados". 

Do mesmo formulário pode formar uma boa ideia dos eventos climáticos que podem afetar e 

estimar uma probabilidade subjetiva para cada um considerando os rendimentos. Assim, os 

produtores conheceriam todos os resultados e probabilidades possíveis associado com estes 

resultados. 

Segundo Vargas (2003) realizar a análise qualitativa de riscos é o processo de 

priorização dos riscos para análise ou ação, avaliação da probabilidade de ocorrência e 

combinando-o com o impacto desses riscos. As organizações podem melhorar o desempenho 

do projeto com foco em riscos de alta prioridade. O processo de realizar a análise qualitativa 

de riscos prioriza os riscos identificados utilizando a probabilidade relativa de ocorrência, 

impacto correspondente nos objetivos do projeto se os riscos são apresentados, bem como de 

outros fatores, como tempo de resposta e tolerância ao risco pelas restrições do projeto de 

organização associados em termos de custo, cronograma, escopo e qualidade. 

Vargas (2003) discorre que o resultado da análise fornece orientação para definir 

resposta ao risco. Ele crítica em termos de tempo de ações relacionadas com o risco. Uma 

avaliação da qualidade da informação disponível também ajuda a modificar a avaliação de 
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risco. A análise qualitativa dos riscos exige que a probabilidade e as consequências dos riscos 

sejam avaliadas utilizando métodos e ferramentas de análise de avaliações qualitativas. Estas 

refletem a atitude para arriscar tanto a equipe do projeto e outras partes interessadas. Portanto, 

uma avaliação eficaz do risco exige identificação explícita e gestão de atitudes de risco pelos 

participantes-chave no processo de realização de análise de risco qualitativa. Quando essas 

atitudes de risco introduzem parcialidade ou viés na avaliação dos riscos identificados, a 

atenção deve ser dada para avaliar e corrigir esse viés. A definição de níveis de probabilidade 

e impacto pode reduzir a influência de parcialidade. A criticalidade do tempo das ações 

relacionadas ao risco pode ver a importância de um maior risco. 

Segundo Xavier (2010) a análise qualitativa de riscos inclui métodos para priorizar os 

riscos identificados para outras ações, tais como Análise Quantitativa de Risco e Planeamento 

de Riscos. As organizações podem melhorar o desempenho do projeto de forma eficaz, 

concentrando-se sobre os riscos de alta prioridade. 

Xavier (2010) cita que a definição de níveis de probabilidade e impacto pode reduzir a 

influência do viés. Realizar a Análise Qualitativa de Risco é geralmente um meio rápido e 

econômico de estabelecer prioridades para planejamento de resposta a riscos e estabelece a 

base para a análise de risco quantitativa, se necessário. 

Para Vargas (2009) alguns elementos do plano de gestão dos riscos podem ser a chave 

para a análise qualitativa de riscos. Por exemplo, as funções e responsabilidades de gestão de 

riscos, as dotações orçamentais e atividades do cronograma dedicado à gestão, categorias de 

risco, definições de probabilidade e impacto, o impacto da matriz de probabilidade e avaliação 

de tolerâncias de risco das partes interessadas, além dos fatores ambientais da empresa. Estes 

elementos são geralmente adequados ao projeto durante a Gestão de Risco e o processo de 

planejamento, mas também podem ser desenvolvido durante o processo de análise qualitativa 

de riscos. 

Vargas (2009) cita que as linhas de base do escopo do projeto envolvem projetos de 

tipo comum ou recorrente, e tendem a ter riscos mais bem compreendidos. Projetos que 

utilizam tecnologia de ponta e projetos ou primeira em sua classe, e altamente complexas, 

tendem a ter mais incerteza. Tudo isso pode ser avaliado examinando a declaração de escopo.  
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Figura 6: Mapa mental do processo – Análise Quantitativa de Riscos 

Fonte: Ricardo Vargas (2009) 

 

 

3.4 CONTROLE DE ALTERAÇÃO 

Segundo Xavier (2010) o controle de alteração é uma atividade de desenvolvimento do 

projeto paralelo que responde a eventos decorrentes do mesmo, por iniciativa própria ou por 

exigências de melhorias de usuários ou erro detectados pela mesma equipe do projeto. 

Para Richard (2004) é descrito independentemente das outras fases da metodologia, 

uma vez que podem ser aplicadas igualmente a projetos em curso ou já implementados, e 

porque é necessário destacar sua importância e não relegá-lo como uma atividade pós-

desenvolvimento, mas reconhecê-lo como uma atividade que deve definir-se, e esta é uma 

crítica do início do projeto. 

Richard (2004) ainda ressalta que uma mudança é considerada qualquer coisa que 

modifica as restrições iniciais do projeto, que devem ser claramente definidas no plano de 

projeto, ou projectos de contratos para terceiros, é modificação mais comum do escopo ou 

custo. No caso de projetos executados de forma progressiva, ou por fases, considera-se 

também uma mudança nos pontos aceites até ao final da fase anterior, que são o ponto de 

partida e definem o trabalho a ser executado durante a fase atual. 

Segundo Richard (2004) esta atividade deve ser acordada com o cliente como uma das 

primeiras tarefas da metodologia. Como os projetos são feitos de forma planejada, é 

necessário concordar com os clientes um nível de taxas com antecedência, para evitar 

conflitos entre as partes. 
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Para Xavier (2010) os passos de Controle de Alteração relacionados são os seguintes: 

 Solicitação de mudança: O cliente deve solicitar formalmente a mudança indicando as 

seguintes informações em um documento: Requerente / Título; Data de aplicação; 

Nível de urgência da mudança; Importância da mudança; Descrição da mudança; 

Solicitação de correção. 

 Antes da descoberta de um erro ou anomalia, deve ser formalmente relatou, 

descrevendo as seguintes informações em um documento: Relatórios; Data do 

Relatório; Grau de importância do processo envolvido;  Circunstâncias que levaram ao 

erro de frequência. 

 O Gerente de Projeto irá registrar o aplicativo e avaliar o grau de urgência e 

importância, de acordo com a realidade do projeto no momento do pedido e da 

disponibilidade de recursos, a atribuição de uma data para a apreciação do pedido. O 

resultado será um documento, que conterá as seguintes informações: Número do 

pedido; Solução alternativa; Nível de urgência; Nível de Importância; Data da 

avaliação; Atribuição técnica. 

 O gerente de projeto deve fazer uma projeção sobre o impacto da implementação da 

mudança, para o qual você deve completar a informação especificando o seguinte: os 

esforços de implementação necessária; Horários para implementar as alterações; 

Horários do sistema (se em produção); data de início possível; Data de termo possível. 

 O Gestor irá avaliar a avaliação econômica e o impacto sobre o cronograma geral, 

determinar o custo da mudança dependendo de recursos e horários especificados. 

Independentemente do custo a ser incorrido, o Gestor irá avaliar a aplicação de uma 

taxa de desconto parcial ou total para a mudança ocorra, de acordo com a natureza da 

mudança e / ou anomalia. Seja qual for a decisão do gestor deve emitir uma alteração 

proposta para o cliente, indicando todos os detalhes para o cliente, e determinar se 

qualquer erro não é economicamente mudança citação, mas entrará em contato com a 

avaliação do cliente e impacto mesmo, como a base de possíveis mudanças no 

cronograma e aplicação. Isso resultará no documento proposta mudança contendo:  

Pedido de alteração ou correção; Análise de impacto; Execução Orçamental.  

 O documento acima deverá ser assinado e formalmente aceite pelo líder do usuário, ou 

quem tem poder de decisão sobre aspectos funcionais e econômicos do projeto. A 

aprovação deve indicar: Funcional data de aprovação; Nome do aprovador funcional; 
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Assinatura do aprovador funcional; Aprovação técnica; Data; Nome do aprovador 

técnico; Assinatura do aprovador técnico. 

 Atualização para agendar: O Gerente de Projeto irá prosseguir com a troca de 

documentos proposta, para modificar o cronograma detalhado da fase atual e o 

cronograma geral do projeto, com cópia para o Gerente de Projeto e outros Líderes. 

 

Xavier (2010) ainda ressalta que não há projeto sem alterações no escopo original. A 

mudança do escopo é qualquer modificação do escopo acordado do projeto conforme definido 

pela aprovação. Os controles disponíveis muitas vezes exigem ajustes no custo, tempo e 

qualidade ou outros objetivos do projeto (por exemplo, funcionalidade ou características do 

produto a ser desenvolvido). 

Segundo Xavier (2010) para controlar e gerenciar mudanças no escopo do projeto deve 

usar um sistema de controle alterações. Um sistema de controle de mudanças define os 

procedimentos pelos quais eles aprovarão ou rejeitarão as alterações no projeto. Isso 

geralmente inclui um registo de incidentes, compartilhado e acessível por todos os 

envolvidos, um acompanhamento das mudanças aprovadas, e um mecanismo de níveis de 

aprovação para autorizar alterações, bem como um sistema para atualizar o plano do projeto 

original com as alterações incluídas na execução. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS AFETADOS PELA ENGENHARIA 

DE PRODUTO 

 No setor automotivo de maquinas agrícola, a área de engenharia de desenvolvimento 

de produto recebe a responsabilidade de desenvolver novos projetos a custos competitivos 

com alta qualidade e em curto intervalo de tempo. Sendo que toda alteração técnica no 

produto inicia sua concepção nessa área, que impactam diversas outras áreas da organização, 

para que a solução efetivamente saia do planejamento teórico e se transforme em realidade em 

uma linha de produção. Portanto, na tabela abaixo estão identificados quem são os principais 

stakeholders internos afetados pelo departamento de engenharia de produto e qual a sua 

responsabilidade no desenvolvimento de um projeto de engenharia. 

Stakeholders Internos 
ID Nome Responsabilidades no Projeto 

A LOGÍSTICA 
GERENCIAR ENTRADA E SAIDA DE PEÇAS NA PRODUÇÃO E 

CONTROLAR O ESTOQUE DE PEÇAS. 

B COMPRAS DESENVOLVER AS PEÇAS COM FORNCEDORES EXTERNO 

C QUALIDADE 
VERIFICAR A QUALIDADE DO PRODUTO PARA GARANTIR QUE 

ESTEJA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO. 

D MANUFATURA 
GERENCIAR E REALIZAR OS PROCESSOS DE MONTAGEM DAS 

PEÇAS NA LINHA DE PRODUÇÃO 

E 
SUPORTE AO 

PRODUTO 
GERENCIAR OS PROCESSOS PARA SUPORTE TÉCNICOS AOS 

CLIENTES QUE TENHAM PROBELMAS COM O PRODUTO 

F MARKETING 
IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DOS CLIENTES E GERENCIAR A 

COMUNICAÇAO DA ALTERAÇÃO TECNICA PARA O CLIENTE. 

G 
GERENTE DE 

PROJETOS 
APROVAR AS ALTERAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAR SUA 

EFETIVAÇÃO 

Tabela 1: Registro de Stakeholders internos afetados pela engenharia de produto. 
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Portanto, apos fazer a identificação é importante estabelecer uma relação de confiança, 

interesse e controle com os stakeholders. Buscar entender como o relacionamento pode afetar 

o projeto e sua implantação é essencial para saber o que os motiva. Utilizando a analise de 

Poder / Interesse sobre os stakeholders onde podemos chamar de: 

 

 Poder Coercitivo: Baseado no Medo. 

 Poder de Conexão: Baseado nas conexões de pessoas com influência dentro e fora 
das organizações.. 

 Legitimação: Baseado na posição hierárquica ou organizacional. 

 Referência: Baseado na personalidade, simpatia, ou seja capaz de influenciar. 

 Informação: Baseado na posse ou acesso a informação percebida como valiosa. 

 Expert: Baseado no conhecimento, capacitação e influência pelo respeito existente. 
 

A tabela 2 apresenta a análise das partes interessadas dividindo de forma a classificar por 

Stakeholder, poder, interesse e a numeração do grau alterna entre interesse ou poder sobre o 

projeto.   

Stakeholder Poder  Interesse 
ID Nome Origem ou forma Grau Expectativas ou questões Grau 

A LOGÍSTICA Referência 3 Informação, controle, segurança. 5 

B COMPRAS 
Referência, 
Informação, Conexão 

8 
Lucro, Visibilidade, Participação 
no mercado, controle. 

6 

C QUALIDADE Expert 5 
Lucro, Visibilidade, Participação 
no mercado, controle. 

3 

D MANUFATURA 
Informação, 
Referência,  

4 Informação, controle, Segurança 5 

E 
SUPORTE AO 
PRODUTO 

Expert, Conexão 6 Controle, Políticas 4 

F MARKETING 
 Informação, 
Conexão 

7 Lucro, Participação no mercado 8 

G 
GERENTE DE 
PROJETOS 

Expert, Informação, 
Coercitivo 

9 
Informação, controle, segurança, 
custo 

9 

Tabela 2: Classificação dos Stakeholders afetados pela engenharia de produto 
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4.2. ANALISE QUALITATIVA DE RISCOS DOS STAKEHOLDERS AFETADOS 

PELA ENGENHARIA DE PRODUTO 

 Para poder fazer a analise qualitativa dos riscos relacionados com os stakeholders 

durante o processo de desenvolvimento de uma alteração do produto feita pela área de 

engenharia de produto, sua classificação será de acordo com o stakeholders conforme 

apresentado na imagem abaixo: 

 

Figura 10: Classificação dos riscos 

 

 

 Será adotado a os seguintes parâmetros como referencia para a análise qualitativa dos riscos: 

Probabilidade:  

Baixa (verde): Probabilidade de ocorrência menor que 31%; 

Média (amarelo) para probabilidade de ocorrência entre 31% e 71%; 

 Alta (vermelho) para probabilidade de ocorrência entre maior que 70%.  

Impacto:  

Baixa (verde): Probabilidade da solução não atender ao cliente menor que 31%; 

Média (amarelo): Probabilidade da solução não atender ao cliente entre 31% e 71%; 

 Alta (vermelho): Probabilidade da solução não atender ao cliente maior 70%.  

LOGÍSTICA COMPRAS QUALIDADE MANUFATURA SUPORTE AO PRODUTO MARKETING GERENTE DE PROJETOS

ENGENHARIA DE PRODUTO
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 Portanto, foram verificados quais os principais riscos, em forma de ameaças, que 

podem gerar problemas para o cliente final de um produto agrícola durante um processo de 

alteração de uma peça, pela área de engenharia, devido a um problema em campo, e na tabela 

abaixo está indicado qual o numero do risco, qual o seu efeito, assim como a sua classificação 

com base em uma analise qualitativa: 

No. Categoria Risco Efeito Probabilidade Impacto 

1 LOGISTICA 
Receber códigos de 
peças errados 

Falta de peça na produção 1% 100% 

2 LOGISTICA 

Cancelar tardiamente 
demanda de peças 
que apresentam 
problemas 

Estoque de peças com 
problemas para ser 
descartada 

40% 30% 

3 COMPRAS Erros no contrato 
Atraso no desenvolvimento 
da peça e problemas legais 
para organização. 

30% 60% 

4 QUALIDADE 
Erro de inspeção de 
amostras 

Peça não conforme 
aprovadas gerando 
problemas de qualidade no 
produto 

5% 100% 

5 MANUFATURA 
Erro de processo 
montagem 

Não garantia de qualidade 
na produção seriada do 
produto, e manutenção do 
problema que deveria ser 
solucionado com a peça 
nova 

40% 50% 

6 
SUPORTE AO 
PRODUTO 

Troca de peças 
erradas para a 
solução do problema 

Danificação da imagem do 
produto no mercado 

20% 80% 

7 MARKETING 

Falta de 
comunicação com a 
rede sobre a solução 
do problema 

Danificação da imagem do 
produto no mercado 

30% 80% 

8 
GERENTE DE 
PROJETO 

Não aprovação para 
início do 
desenvolvimento da 
alteração 

Danificação da imagem do 
produto no mercado 

1% 100% 

Tabela 3: Analise qualitativa de riscos 
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5. CONCLUSÕES 

Na incerteza da produção agrícola depende não só de mudanças nas variáveis 

macroeconômicas, mas também a mudanças nas condições meteorológicas.  

O mundo globalizado exige que as organizações assumam o papel sistêmico buscando 

excelência nos produtos e serviços prestados. Essa excelência depende dos fatores internos, 

que são grandes responsáveis pelo desempenho das organizações, fatores internos de uma 

organização são controlados.  Por isso, é imprencidivel que os produtos desse mercado, como 

máquinas agricolas, operem sem trazer riscos adicionais aos riscos não controlados inerentes 

ao mercado, assim como, devido as grandes áreas de cultivo e pequenos períodos climáticos 

para fazer as operações de preparo e colheita, é importante que as máquinas não fiquem 

paradas e as correções de problemas técnicos sejam realizadas o mais rapido possível. 

O registro de riscos é a lista de riscos identificados, ou seja, um elemento chave de 

análise qualitativa de riscos. São ativos de processos da organização: Por exemplo, as 

informações de projetos similares anteriores e bancos de dados de risco disponível. 

Os resultados da análise permitirão aplicar alguns dos métodos para o tratamento de 

riscos, que envolve a identificação do conjunto de opções para o tratamento de riscos, avaliar, 

preparar-se para esta planos de tratamento e executá-los. 

Os resultados da análise de risco, uma vez que a análise de risco é feita, a organização 

tem em suas mãos uma poderosa ferramenta para o tratamento de suas vulnerabilidades e um 

diagnóstico geral do status do ambiente como um todo de segurança. A partir deste momento 

é possível estabelecer políticas para corrigir os problemas já detectados e gerenciamento de 

segurança deles ao longo do tempo para garantir que as vulnerabilidades encontradas não são 

mais suportados ou mantidas, conseguindo assim a possibilidade de novas vulnerabilidades 

que possam surgir ao longo do tempo. 

Uma vez que os resultados são monitorados e avaliados em relação ao seu valor crítico 

e relevância, um dos produtos finais da análise de risco, a matriz de valor crítico, indicados 

pela situação de segurança de dados qualitativos e quantitativos em que se encontram ativos 

analisados, para listar as vulnerabilidades, ameaças potenciais e respectivas recomendações de 

segurança para correção das vulnerabilidades. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

As possibilidades de desdobramentos para trabalhos acadêmicos e experiências 

práticas, sugere-se o estudo científico aprofundado, com pesquisa de campo para detecção de 

possíveis variáveis de estudo sobre os riscos que envolvem os stakeholders afetados pelas 

ações do setor de engenharia de produto no desenvolvimento da agricultura. 

 



30 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AHN, H. Applying the Balanced Scorecard concept: an experience report. USA:  Long 

Range Planning, Vol.34, 2001 

 

AXSON, D. CEO Perspectives: scorecards – balanced or biased? Disponível em 

www.portfoliomgt.org . Acesso em  02/01/2004 

 

BUAINAIN, A. M.; BATALHA, M;O; Agronegócios: cadeia produtiva de produtos  

orgânicos. Brasília, DF:IICA/MAPA/SPA, 2007.  

 

BRASILAGRO.  Mercado Agrícola Brasileiro. Disponível em http://www.brasil-

agro.com/brasilagro/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=20103&img=20096&conta

=28. Acesso em 02/2017. 

DEMING, W. Qualidade: a revolução administrativa. Rio de janeiro: Saraiva, 2002.  

 

FIESP 2013, Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto (Code) da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo, http://www.fiesp.com.br/noticias/pratica-esportiva-

representa-19-do-pib-brasileiro-afirma-professor-da-fgv-durante-reuniao-da-comissao-da-

cadeia-produtiva-do-desporto-da-fiesp/, acesso em 03/06/2016. 

 

FURLANI, C.E.A. & SILVA, R.P. Apostila didática, Tratores Agrícolas. Laboratório de 

Máquinas e Mecanização Agrícola, Unesp. Disponível em  

http://www.fcav.unesp.br/lamma/. Acesso em 02/2017. 

FLEURY, F.A. B. R.; LIMA, W.M. de. Mercado orgânico: potencial em expansão.  

2005. Disponível em: < http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj7/04.htm>.  

Acesso em: 15 dez. 2016. 

 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

JURAN, A. S. Planejamento para a qualidade. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

KAPLAN, R. S. E NORTON, D. P. The Balanced Scorecard: translating strategy into 

action. USA: Harvard Business School Publishing Corporation, Boston, 1996 

 

MOACYR, P.F. Gestão da Produção Industrial. Curitiba: Ibpex, 2007.  

 

MONDEN, D.S. Gestão da Qualidade na Indústria. São Paulo: Pioneira, 2004. 

 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUE A guide to the project management body of knowledge 

(PMBOK Guide) 5ª ed. Filadélfia, PA: PMI, 2013. 

http://www.portfoliomgt.org/
http://www.brasil-agro.com/brasilagro/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=20103&img=20096&conta=28
http://www.brasil-agro.com/brasilagro/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=20103&img=20096&conta=28
http://www.brasil-agro.com/brasilagro/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=20103&img=20096&conta=28
http://www.fiesp.com.br/noticias/pratica-esportiva-representa-19-do-pib-brasileiro-afirma-professor-da-fgv-durante-reuniao-da-comissao-da-cadeia-produtiva-do-desporto-da-fiesp/
http://www.fiesp.com.br/noticias/pratica-esportiva-representa-19-do-pib-brasileiro-afirma-professor-da-fgv-durante-reuniao-da-comissao-da-cadeia-produtiva-do-desporto-da-fiesp/
http://www.fiesp.com.br/noticias/pratica-esportiva-representa-19-do-pib-brasileiro-afirma-professor-da-fgv-durante-reuniao-da-comissao-da-cadeia-produtiva-do-desporto-da-fiesp/
http://www.fcav.unesp.br/lamma/


31 

 

 

PORTAL BRASIL, http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/pesquisa-revela-aumento-na-

pratica-de-atividades-fisicas, acesso em 24/05/2016. 
 

RICHARD H. Hall. Organizações – Estruturas, Processos e Resultados. TradGalman. 8ª Ed, 

2004. São Paulo: Pearson, 2004. 

 

SLACK, N. Engenharia da Produção: tendências. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo, Atlas, 1987 
VALLE, André Bittencourt. Fundamentos do Gerenciamento de projetos. Editora FGV - 2ª 

edição, 2010. 
 

VARGAS, R. V.: Manual prático do Plano de Projeto.Utilizando o PMBOK®Guide 4th Ed. 

4ª Ed. Brasport, 2009. 

 

VARGAS, R. V.: Gerenciamento deProjeto. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

 

VERGARA, S. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 

1997. 

 

VIGITEL 2013, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônica, http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/30/Lancamento-

Vigitel-28-04-ok.pdf, acesso em 24/05/2016 

 

XAVIER, Carlos Magno:Gerenciamento de Aquisições em Projetos.Editora FGV - 2ª 

edição, 2010; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/pesquisa-revela-aumento-na-pratica-de-atividades-fisicas
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/pesquisa-revela-aumento-na-pratica-de-atividades-fisicas
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/30/Lancamento-Vigitel-28-04-ok.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/30/Lancamento-Vigitel-28-04-ok.pdf

