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Resumo 

A geração de energia é indispensável para a sociedade atual, e com o aumento dos efeitos 

colaterais causados pelos tradicionais meios se obtê-la vem a necessidade e o anseio de novos 

modais nos quais se encaixa a geração a partir de painéis fotovoltaicos. Para proporcionar uma 

visão dos riscos que envolvem a implantação de um sistema de geração de energia elétrica a 

partir de painéis fotovoltaicos conectados à rede de distribuição de maneira distribuída, vem 

este trabalho. Neste será desenvolvido um plano de gerenciamento dos riscos seguindo a 

metodologia do Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge ou Guia de 

conhecimento para gerenciamento de projetos). Ao fim, poderá ser visto os resultados para 

valor esperado ou valor monetário esperado para o projeto em R$  1.192.035,00 , após todas as 

considerações tomadas nos processos: Identificar os Riscos, Analisar Qualitativamente e 

Quantitativamente os Riscos e Resposta aos Riscos. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Riscos. Análise de Riscos. Valor Esperado. 

Gerenciamento de Projetos. 

    



 

 

Abstract 

Energy production is imperative for current society, and as side effects increases due the main 

chain to get energy, it comes the needs for new ways to obtain energy in which the photovoltaic 

panels fits well. Providing a risks point of view to implement a system of electric energy 

generation that comes from photovoltaic panels grid connected is the main point of this work. 

For this, it will be developed a Risk Management Plan, following the PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge). Finally, you may see the results for expected value or 

expected monetary value for the project, after all concerning made in the processes: Risk 

Identification, Qualitative and Quantitative Risk Analysis and Risk Response Planning.   

 

 Key Words: Risk Management. Risk Analysis. Expected Value. Project Management.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  Apresentação do Problema. 

Diante da problemática de crise econômica que se desenvolve em ciclos no nosso país, 

vê-se a necessidade de inovação com relação a eficiência com gastos, principalmente dentro da 

dinâmica das famílias comuns. A maioria da população como pagadora de impostos 

compulsória começa a enxergar nesse interim uma fonte de onde não se pode economizar, 

aprisionando suas escolhas em cortes como lazer e pequenos luxos alimentícios. 

Segundo (IBGE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 2004), o que mais encarece o custo de 

vida das famílias é a habitação. Nesse sentido, esse trabalho preocupa-se em focar num projeto 

que suportaria uma melhora com as despesas com energia elétrica em valores próximos de até 

10%. E por que em até 10%? 

De acordo com o Capítulo IV, art. 30, inciso V da Constituição de 1988, institui-se como 

dever dos municípios a questão de instalação e manutenção da iluminação pública, ou seja, a 

prestação desse serviço (COPEL, 2016). Como pode ser consultado em “Manual de Iluminação 

Pública”, disponível em página eletrônica da COPEL, muitos municípios decidiram passar essa 

responsabilidade para a companhia na década de 90, mas muitos já retomaram essa 

responsabilidade como é o caso da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC). 

A PMC possui um plano de iluminação pública (BATISTA, 2015) que visa a inovação 

e a eficiência na iluminação pública, o que pode acarretar em uma diminuição nos custos ao 

qual o contribuinte faz parte pela Lei complementar Nº63 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2007), ao que institui que a Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação 

Pública (COSIC) não ultrapasse o valor de “10% do valor total da fatura de energia elétrica”, 

eis o porquê de 10%. 

Indo de encontro com o plano de iluminação, percebe-se que existe a substituição dos 

insumos, a troca de lâmpadas com tecnologia de mercúrio ou sódio pelas modernas e eficientes 

de LED e uma rede integrada e inteligente via software. Contudo, não se mostra uma solução 

para o tamanho do consumo em Watts desse sistema. 
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1.2  Objetivos. 

Criar um plano de gerenciamento dos riscos da implantação do projeto em um bairro 

periférico de Curitiba. 

1.3  Objetivos Específicos. 

1. Descrever as melhores práticas de gerenciamento de risco conforme o Guia  PMBOK 

(PMI, 2013); 

2. Definir as características técnicas do projeto; 

3. Identificar os riscos; 

4. Analisar os riscos, qualitativamente e quantitativamente; 

5. Responder os riscos. 

1.4  Limitação do Tema. 

Este é um estudo descritivo que visa abordar possibilidades para a eficiência energética 

em Iluminação Pública e seus riscos associados.  

A metodologia a ser usada nesse estudo é a prevista pelo Guia PMBOK, 5ª edição (PMI, 

2013). Destro desta, será utilizado os processos: Planejar o Gerenciamento dos Riscos, 

Identificar os Riscos, Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa 

dos Riscos e Planejar as Respostas aos Riscos. 

Não se faz objeto deste trabalho o processo Controlar os Riscos, visto que este processo 

se dá dentro da execução do projeto. 

 

1.5  Estrutura do Trabalho. 

A estrutura deste trabalho se apresenta em 8 capítulos. O primeiro introduz ao tema. O 

segundo descreve as melhores práticas para o gerenciamento dos riscos abordado pela 

metodologia do Guia PMBOK (PMI, 2013) que será usado ao longo de todo o estudo. 

No terceiro capítulo já se apresenta o tema propriamente dito, destacando detalhes 

técnicos do problema, premissas e restrições que serão usadas no estudo. 
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No quarto será identificado os riscos do projeto. No quinto, sua análise quantitativa e 

qualitativa. No sexto capítulo a resposta aos riscos analisados. 

Por fim, no sétimo capítulo as conclusões do estudo feito e no oitavo os trabalhos futuros 

e desdobramentos que podem advir deste. 
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2. AS MELHORES PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME O 

GUIA PMBOK. 

 Dentro da metodologia de gerenciamento dos riscos pelo Guia PMBOK® (PMI, 2013), 

tem-se 6 processos seguindo as figuras 1 e 2 abaixo. 

 

Figura 1: Processos de Gerenciamento de Riscos. 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2013). 

 

11.1 - Planejar o 
Gerenciamento dos 

Riscos

• 1. Entradas
•Plano de Gerenciamento do 
Projeto

•Termo de abertura do 
projeto

•Registro das partes 
interessadas

•Fatores ambientais da 
empresa

•Ativos de processos 
organizacionais

• 2. Ferramentas e 
Técnicas
•Técnicas  analiticas

•Opinião especializada

•Reuniões

• 3. Saídas
•Plano de gerenciamento dos 
riscos

11.2 - Identificar os 
Riscos

•1. Entradas
• Plano de gerenciamento dos 
riscos

•Plano de gerenciamento dos

custos

•Plano de gerenciamento do 
cronograma

• Plano de gerenciamento da

qualidade

•Plano de gerenciamento dos

recursos humanos

•Linha de base do escopo

•Documentos de aquisição

•2. Ferramentas e Técnicas
•Revisões de documentação

•Técnicas de coleta de

informações

•Análise de listas de verificação

•Análise de premissas

•Técnicas de diagramas

•Análise SWOT

•3. Saídas
•Registro dos riscos

11.3 - Realizar a 
análise qualitativa dos 

Riscos

• 1. Entradas
• Plano de gerenciamento dos 
riscos

•Linha de base do escopo

•Registro dos riscos

•Fatores ambientais da 
empresa

•Ativos de process

• 2. Ferramentas e 
Técnicas
•Avaliação de probabilidade e 
impacto dos riscos

•Matriz de probabilidade e 
impacto

•Avaliação de qualidade dos 
dados sobre riscos

•Categorização de riscos

• Avaliação da urgência dos 
riscos

• 3. Saídas
•Atualizações nos documentos 
do projeto
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Figura 2: Processos de Gerenciamento de Riscos. 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2013). 

 

Dos processos acima descritos, neste trabalho, apenas não será abordado o processo 

11.6, já que a execução do projeto não é objeto do estudo. 

Vê-se nos quadros das figuras 1 e 2 que em cada processo está descrito pontos relevantes 

com relação às fontes de dados (Entradas) e os meios (Ferramentas e técnicas) para realizar as 

entregas (Saídas). O detalhamento destes itens é importante e destaca as melhores práticas para 

guiar de forma precisa as entregas. 

Planejar o gerenciamento dos riscos se mostra um documento muito eficiente durante a 

condução de projetos. E são esses pontos abordados na metodologia do Guia PMBOK (PMI, 

2013) que servirão de guia para a entrega a que se propõe este trabalho: um plano de 

gerenciamento dos riscos. 

11.4 - Realizar a análise 
quantitativa dos riscos

•1. Entradas
•Plano de gerenciamento dos

riscos

• Plano de gerenciamento dos

custos

•Plano de gerenciamento do 
cronograma

•Registro dos riscos

•Fatores ambientais da 
empresa

•Ativos de processos

organizacionais

•2. Ferramentas e Técnicas
•Técnicas de coleta e

apresentação de dados

•Técnicas de modelagem e

análise quantitativa dos riscos

•3. Saídas
•Atualizações nos documentos

do projeto

11.5 - Planejar as 
respostas aos riscos

•1. Entradas
•Plano de gerenciamento dos 
riscos

•Registro dos riscos

•2. Ferramentas e 
Técnicas
•Estratégia para riscos 
negativos e ameaças

•Estratégia para riscos positivos 
ou ameaças

•Estratégia para respostas de 
contingência

•3. Saídas
•Atualizações no plano de 
gerenciamento do projeto

•Atualizações nos documentos

do projeto

11.6 - Controlar os 
riscos

•1. Entradas
•Plano de gerenciamento do 
projeto

•Registro dos riscos

•Dados de desempenho do

trabalho

•Relatórios de desempenho do 
trabalho

•2. Ferramentas e 
Técnicas
•Reavaliação de riscos

•Auditorias de riscos

•Análise de variação e 
tendência

•Reuniões

•3. Saídas
•Informações sobre o 
desempenho do trabalho

•Solicitações de mudança

•Atualizações do plano de 
gerenciamento de projeto



6 

 

Dessa forma, no capitulo 4 será detalhado o processo 11.2, através da ferramenta SWOT 

e Diagrama de causa e efeito (Ishikawa ou espinha de peixe, adaptado nesse trabalho). No 

capítulo 5, os processos 11.3 e 11.4 serão explorados de forma a principalmente classificar os 

riscos identificados quanto a criticidade. Por fim, no capitulo 6 o processo 11.5, onde será 

apresentado as respostas aos riscos de modo que se explicite a estratégia do projeto. 

Na figura 3, mostra-se o fluxo de dados do processo planejar o gerenciamento de riscos, 

ilustrando de uma forma macro este trabalho. 

 

 

Figura 3: Fluxograma de Processos em Planejar o Gerenciamento dos Riscos. 

Fonte: (PMI, 2013) 

 

Dentro do conceito de risco, (JOIA, et al, 2013) aborda que riscos podem ser internos 

ou externos ao projeto. É importante diferenciar com as incertezas, pois estas são base para a 

análise dos eventos juntamente com as probabilidades que as cercam. As incertezas e suas 
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probabilidades aliadas à análise de causa e efeito podem ser identificadas como risco, pois todo 

risco tem causa, efeito, consequência e uma probabilidade de ocorrência. 

No capitulo no qual será identificado os riscos, é explorado esses conceitos. Através do 

diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, para um problema macro é possível buscar as possíveis 

causas raízes. 
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3. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO 

Dentre a vertente de geração de energia elétrica sustentável, a energia fotovoltaica é uma 

vedete. O sol é a fonte de energia através de sua irradiação que excita as células de placas 

solares, e essa fonte está presente permanentemente, seja em dias ensolarados ou nublados. 

O Brasil possui uma capacidade de utilização da energia fotovoltaica muito elevada, e 

em suas regiões menos favoráveis é ainda mais capaz que na melhor região de captação solar 

na Alemanha, por exemplo, pais onde se tem ampla utilização desse modal de energia 

(URBANETZ, 2014).  

Essa foi uma das justificativas para a utilização de placas fotovoltaicas como modal de 

geração de energia sustentável em um projeto fictício de eficiência energética na iluminação 

pública para a prefeitura de Curitiba. 

A ideia desse projeto se foca em utilizar a energia de forma distribuída, o que de forma 

pratica é instalar ao longo das linhas de iluminação também postes de micro geração de energia 

elétrica. 

 

Figura 4: Esquema de instalação. 

Fonte: Montagem do autor com figuras de banco de imagens. 

 

É interessante diferenciar os sistemas fotovoltaicos: isolados e conectados à rede 

elétrica, esse último como na figura 4, para que as considerações subsequentes sejam mais 
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claras. O sistema isolado é quando a energia que foi gerada pelas placas solares é armazenada 

em baterias. No sistema integrado à rede, a energia gerada é adaptada através de um controlador 

de carga e inversor de frequência, que converte a tensão continua em tensão alternada, e injetada 

na rede elétrica. 

No presente trabalho, os postes de micro geração, como na figura 5 abaixo, conectados 

à rede elétrica, serão suficientes para fornecer a autonomia energética da região, que no caso 

desse estudo se limita a um bairro e correspondendo a uma fase do projeto.  

 

Figura 5: Proposta de Poste com Painel Fotovoltaico 

Fonte: Neosolar Energia. Disponível em: http://www.neosolar.com.br/loja/ 

 

Na cidade de Curitiba já houveram estudos com relação a este tema (GAZETA DO 

POVO, 2009), no ano de 2009 para o parque Barigui. Porém este projeto se difere com a 

proposta de iluminação independente, com a placa solar e bateria acoplada (sistema isolado) ao 

poste com lâmpada de LED (figura 6). Contudo este sistema se mostra ter alto custo de 

investimento resultando em grande período para o retorno, e além disso, sua eficiência depende 

completamente do local de instalação.  
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Figura 6: Instalação de Postes de Iluminação com sistema isolado no Parque Barigui. 

Fonte: (GAZETA DO POVO, 2009) 

 

Por premissa de projeto, a localização dos postes é otimizada, isso quer dizer que sua 

localização e disposição angular é escolhida de modo a receber o maior fluxo de radiação 

(irradiância em W/m2) possível. Ou seja, evitando locais de sombra. Ainda, os transformadores 

e inversores não serão exclusivos de cada painel e sim adequados por potência. Isso quer dizer 

que em uma quadra podem haver 100 postes de iluminação, 5 postes de painéis solares e 1 

unidade de adaptação de tensão, por exemplo.  

Uma restrição do projeto é obviamente o custo, pois ele foi aprovado em licitação. 

Outros pontos abordados em documento de licitação também devem ser tomados como 

restrições tais como tecnologia a ser usada, potência instalada, qualidade dos componentes de 

ligação à rede e data de entrega. 

O orçamento para o projeto se limita a 1 milhão de reais por fase, logo essa é a base que 

será usada nesse trabalho. O prazo de entrega para a primeira fase é de 5 meses. 
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4. IDENTIFICAR OS RISCOS 

Para identificar os riscos, este trabalho se concentrará em mapear os riscos externos e 

internos ao projeto, e para isso, far-se-á uma análise SWOT como ferramenta suporte na 

identificação dos riscos. 

 

Figura 7: Diagrama SWOT do projeto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os quadrantes “Forças” e “Fraquezas”, ilustrado na figura 7, indicam fatores internos à 

organização da empresa e do projeto, já os quadrantes “Oportunidades” e “Ameaças” dizem 

respeito ao ambiente externo, mais relacionado com o mercado. 

A partir dessa identificação macro, pode-se enumerar eventos nos quais se utilizará o 

diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe (adaptado), para determinar as possíveis causas a 

serem trabalhadas. A identificação da causa é um processo muito importante no planejamento 

Forças

•experiência com o 
produto

•Cultura de 
gerenciamento dos 
projetos consolidada

Fraquezas

•primeira experiência 
com licitação

•desconhecimento da 
região a se trabalhar

Oportunidades

•câmbio favoravel à 
importação

•Novo fornecedor

Ameaças

•câmbio desfavoravel à 
importação

•instalação exposta ao 
ambiente

•Instabilidade politica na 
prefeitura

•processo alfandegário 
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do gerenciamento dos riscos, isso pois elimina-se, diminui-se, explora-se ou aceita-se os efeitos 

atacando a sua causa raiz. 

Para isso, uma abordagem de impacto em custo e em tempo do diagrama de espinha de 

peixe mostra uma visão da exposição do projeto. 
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Figura 8: Diagrama espinha de peixe para o problema: Aumento do custo do projeto. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 9: Diagrama espinha de peixe para o problema: Aumento do tempo do projeto. 

Fonte: Autoria Própria.  

 

Nas figuras 8 e 9, pôde-se visualizar de forma mais ampla os riscos associados ao projeto 

em 4 áreas de concentração: método, matéria-prima, mão-de-obra e máquinas. 

Agora, é possível enumerar os riscos que serão tratados e apontar uma categoria a qual 

ele se insere, assim, construiremos a EAR ou RBS, Estrutura Analítica dos Riscos ou Risk 

Breakdown Structure, respectivamente. 
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Na lista de riscos enumera-se os eventos associados às suas causas e consequências, os 

quais são tratados como riscos e aos quais o projeto está exposto. Como alguns eventos existem 

mais de uma causa raiz possível para sua ocorrência esses casos serão tratados em linhas 

diferentes, pois no momento da análise e das respostas aos riscos será mais visível para realizar 

o tratamento de causa um a um. 

Ainda, riscos ambíguos, ou seja, riscos em que sua resposta poderá ser tanto positiva 

quanto negativa, por exemplo a flutuação de câmbio, não serão ampliados nessa fase.  

 

 

ID Causa Raiz Evento Impacto Categoria 

01 Um erro na 

documentação de 

regulamentação 

por um ponto não 

trabalhado. 

Retrabalho da 

documentação 

demandada. 

 

1. Alterações de 

cronograma.  

2. Alterações nos 

Recursos. 

3. Alterações de 

Escopo 

4. Alterações em 

custo. 

Legal ou 

Regulatório 

Performance 

02 Falha em testes Não aceitação 

dos Requisitos de 

Qualidade 

1. Alterações de 

cronograma. 

2. Alterações nos 

recursos. 

3. Alterações em 

custo 

Qualidade 

Fornecedores 

Projeto  

03 Flutuação do 

câmbio 

Alteração dos 

preços das peças 

importadas. 

Alterações em custo Mercado 

Financeiro 

04 Painéis solares 

danificados por 

surtos elétricos 

Retrabalho. 

Troca do sistema 

danificado 

1. Alterações de 

cronograma. 

2. Alterações nos 

recursos. 

3. Alterações em 

custo 

Condições 

ambientais 

Terceiros 

05 Negociação 

salarial de 

categoria por 

demanda de 

sindicatos 

Aumento de 

remuneração dos 

operadores 

1. Alterações nos 

recursos. 

2. Alterações em 

custo 

Recursos 

Humanos 

Greves 

Sindicatos 

06 Falta de 

qualificação e/ou 

treinamento 

Retrabalho das 

instalações 

1. Alterações em 

cronograma 

Recursos 

Humanos 

07 Roubo. 

 

Falta de 

disponibilidade 

dos meios de 

montagem 

1. Alterações de 

cronograma. 

2. Alterações em 

custo 

Terceiros 
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08 Quebra de 

equipamento 

Falta de 

disponibilidade 

dos meios de 

montagem 

1. Alterações de 

cronograma. 

2. Alterações em 

custo 

Performance 

09 Dificuldades no 

desembaraço 

alfandegário  

Atraso na entrega 

de peças 

importadas 

1. Alterações em 

cronograma 

Legal ou 

regulatório 

10 Problemas no 

transporte 

marítimo 

Atraso na entrega 

de peças 

importadas 

Alterações em 

cronograma 

Terceiros 

11 Embalagem mal 

dimensionada 

Produtos 

danificados pelo 

transporte 

Alterações em 

cronograma 

Terceiros 

Fornecedor 

12 Falência do 

fornecedor 

Falta de produto 1. Alterações de 

cronograma 

2. Alterações de 

custo 

3. Alterações de 

qualidade 

Fornecedor 

13 Greve nos 

transportes 

Falta de mão de 

obra 

(absenteísmo) 

Alterações de 

cronograma 

Greve 

Terceiros 

14 Condições 

Climáticas 

Falta de mão de 

obra 

(absenteísmo) 

Alterações de 

cronograma 

Condições 

ambientais 

15 Negociação do 

sindicato 

Falta de mão de 

obra (greve) 

Alterações de 

cronograma 

Greve  

Sindicato 
 

Tabela 1: Lista dos Riscos (LR) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Listando os possíveis riscos atrelados ao projeto, é possível estruturar a Estrutura 

Analítica dos Riscos (figura 10): 
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Figura 10: EAR - Estrutura Analítica dos Riscos. 

Fonte: Autoria Própria. 
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5. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS 

O objetivo deste capítulo é pesar os riscos. Primeiramente com uma análise do impacto 

da sua ocorrência e caracterizá-lo com relação a sua criticidade. De forma a categorizar os 

riscos, a tabela abaixo tratará da criticidade conforme as cores: verde (risco baixo), amarelo 

(risco moderado) e vermelho (risco alto). 

 

Probabilidade Probabilidade x Impacto 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Impacto 1 2 3 4 5 

 

Tabela 2: Matriz de referência para Análise Qualitativa dos Riscos 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

1 Muito Baixo 

2 Baixo 

3 Médio 

4 Alto 

5 Muito Alto 

Tabela 3: Legenda da Tabela 2. 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

A partir daqui, tomar-se-á como base a lista de riscos e através de reuniões de equipe, 

tomando o histórico da empresa, definir os impactos de cada riso e sua probabilidade de 

ocorrência, e nos assuntos em que haja impasse, uma consulta a especialistas é levada em 

consideração. A decisão de probabilidade está muito relacionada, também, com o contexto do 

projeto. Considera-se o período atual, ano de 2016, para a questão de contexto. Neste interim, 

percebe-se que muitos eventos teriam outra intensidade de probabilidade, como as greves. Na 
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região de Curitiba se tornou muito frequente, nos últimos tempos, a questão da greve no 

transporte público e a intervenção dos sindicatos.  

A avaliação do impacto será desdobrada em quatro categorias: custo, cronograma, 

escopo e qualidade, para que se possa ser mais preciso quanto ao tipo de impacto. Ainda, para 

compor o número de impacto geral, o qual já foi selecionado como variação de 1 a 5, o impacto 

por categoria varia de  
1 

4
 a 

5

4
 , assim o impacto geral é a soma dos impactos secundários. Em 

caso de resultados fracionários, convenciona-se o arredondamento para cima em uma casa após 

a vírgula. 

 

𝐼𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 =  𝐼𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 +  𝐼𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 +  𝐼𝑒𝑠𝑐𝑜𝑝𝑜 +  𝐼𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

Equação 1: Cálculo de Impacto geral 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

Onde: 

Igeral = Impacto consolidado do risco; 

Icusto = Impacto do risco sobre custos do projeto; 

Icronograma = Impacto do risco sobre o cronograma do projeto; 

Iescopo = Impacto do risco sobre o escopo do projeto; 

Iqualidade = Impacto do risco sobre os parâmetros de qualidade do projeto. 

 

 Impacto 
Prob. PxI 

Criticidade do Risco 

id Risco Custo Cronograma Escopo Qualidade Geral Baixo Moderado Alto 

01 

Retrabalho de 

documentação por 

erro ou mudança de 

legislação 

2/4 2/4 1/4 1/4 1,5 3 4,5    

02 

Não aceitação de 

requisitos de 

qualidade por falhas 

em testes 

5/4 4/4 3/4 5/4 4,25 3 12,8    

03 

Flutuação do câmbio 

alterando o preço das 

peças 

5/4 3/4 1/4 5/4 3,5 5 17,5    

04 

Retrabalho devido a 

painéis solares 

danificados 

5/4 3/4 1/4 3/5 3 3 9    
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05 

Aumento de 

remuneração dos 

operadores devido 

negociação de 

sindicatos  

5/4 0 1/4 0 1,5 5 7,5    

06 

Retrabalho nas 

instalações devido 

falta de qualificação 

4/4 4/4 1/4 4/4 3,25 5 16,3    

07 

Falta de meios de 

montagem devido a 

roubos. 

4/4 4/4 1/4 1/4 2,5 4 10    

08 

Falta de meio de 

montagem por quebra 

de equipamento 

4/4 4/4 1/4 1/4 2,5 2 5    

09 

Atraso na entrega de 

peças por 

dificuldades 

alfandegárias 

2/4 4/4 1/4 2/4 2,25 3 6,8    

10 

Atraso na entrega de 

peças, problemas no 

transporte marítimo 

5/4 5/4 4/4 1/4 3,75 4 15    

11 

Produtos danificados 

em transporte por 

embalagem mal 

dimensionada 

3/4 5/4 1/4 2/4 2,75 2 5,5    

12 
Falta de peças por 

falência fornecedor 
5/4 5/4 2/4 4/4 4 3 12    

13 
Absenteísmo devido 

greve no transporte  
2/4 3/4 1/4 3/4 2,25 3 6,8    

14 
Absenteísmo devido 

condições climáticas 
1/4 4/4 1/4 3/4 2,25 2 4,5    

15 
Falta de funcionários 

devido greve 
1/4 4/4 1/4 3/4 2,25 5 11,3    

 

Tabela 4: Matriz de Análise qualitativa dos Riscos 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

  Agora, é possível determinar o risco geral ao qual o projeto está exposto. Tomando como 

base (JOIA, et al, 2013), faz-se o cálculo da soma dos produtos de probabilidade e impacto 

dividindo por 25 vezes o número de riscos elencados. Isso porque o maior número de 

probabilidade vezes impacto que existe na metodologia adotada pelo autor seria uma 

probabilidade de 5 e um impacto de 5. 
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𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
∑ (𝐼𝑗 × 𝑃𝑗)𝑛

𝑗=1

𝑛 × 25
 

 

Equação 2: Cálculo do Risco Geral. 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

Onde: 

Ij = Impacto do risco j; 

Pj = Probabilidade do risco j; 

n = é o número de riscos avaliados. 

 

Para este projeto, tem-se: 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
144,3

15 × 25
 

 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 = 38,47%  

 

É possível tomar esse valor como uma expressão geral da exposição do projeto, ou seja, 

que a parcela de risco deste projeto é um pouco mais que um terço. 

Explorados todos esses conceitos envolvendo a análise qualitativa dos riscos, vem a 

parte em que se analisará quantitativamente os riscos. Se dará números aos impactos, quer dizer, 

quanto tempo a mais será gasto caso ocorra aquele risco, ou quanto será gasto.  

Essa análise é fundamental para a resposta aos riscos, pois conhecendo as cifras, uma 

melhor decisão será feita. Ainda fica a incerteza da estimativa da probabilidade de ocorrência, 

o que pode ser maximizado analisando histórico desses eventos. Mas com bons números sobre 

as ameaças e oportunidades é possível chegar a um valor esperado do risco que seja mais 

próximo da realidade e mitigue a exposição do projeto.  
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ID 
Evento de Ameaça (descrição 

do risco) 
Prob. Impacto 

Valor 

Esperado 
Criticidade 

01 

Retrabalho de documentação 

por erro ou mudança de 

legislação 

25% R$ 3.000,00 R$ 750,00  

02 
Não aceitação de requisitos de 

qualidade por falhas em testes 
40% 

R$ 

12.000,00  
R$ 4.800,00  

03 
Flutuação do câmbio 

aumentando preço das peças 
80% 

R$ 

50.000,00 

R$ 

40.000,00 
 

04 
Retrabalho devido a painéis 

solares danificados 
30% 

R$ 

30.000,00 
R$ 9.000,00  

05 

Aumento de remuneração dos 

operadores devido negociação 

de sindicatos 

60% 
R$ 

10.000,00 
R$ 6.000,00  

06 
Retrabalho nas instalações 

devido falta de qualificação 
70% R$ 2.000,00 R$ 1.400,00  

07 
Falta de meios de montagem 

devido a roubos. 
40% 

R$ 

10.000,00 
R$ 4.000,00  

08 
Falta de meio de montagem por 

quebra de equipamento 
15% 

R$ 

10.000,00 
R$ 1.500,00  

09 
Atraso na entrega de peças por 

dificuldades alfandegárias 
30% R$ 3.500,00 R$ 1.050,00  

10 

Atraso na entrega de peças, 

problemas no transporte 

marítimo 

50% 
R$ 

30.000,00 

R$ 

15.000,00 
 

11 

Produtos danificados em 

transporte por embalagem mal 

dimensionada 

10% 
R$ 

15.000,00 
R$ 1.500,00  

12 
Falta de peças por falência 

fornecedor 
10% 

R$ 

150.000,00 

R$ 

15.000,00 
 

13 
Absenteísmo devido greve no 

transporte 
50% R$ 5.000,00 R$ 1.000,00  
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14 
Absenteísmo devido condições 

climáticas 
05% R$ 5.000,00 R$ 250,00  

15 
Falta de funcionários devido 

greve 
60% R$ 5.000,00 R$ 3.000,00  

 

Tabela 5: Análise Quantitativa das Ameaças. 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

ID 
Evento de Oportunidade 

(descrição do risco) 
Prob. Impacto 

Valor 

Esperado 
Criticidade 

01 
Flutuação do câmbio 

diminuindo preço das peças 
20% 

R$ 

50.000,00 

R$ 

10.000,00 

 

 

02 
Adiantamento na entrega de 

peças no transporte marítimo 
30% 

R$ 

30.000,00 
R$ 9.000,00  

 

Tabela 6: Análise Quantitativa das Oportunidades 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

Como foi mencionado anteriormente, o valor base do projeto é de R$ 1.000.000,00, e 

agora com a quantificação dos riscos, é possível analisar o valor esperado (VE) do projeto, o 

pior caso e o melhor caso com foco em custos para o projeto. 

 

𝑉𝐸 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 +  ∑ 𝑉𝐸 𝑎𝑚𝑒ç𝑎𝑠 −  ∑ 𝑉𝐸 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Equação 3: Cálculo do Valor Esperado do Projeto 

Fonte: (JOIA, et al, 2013). 

 

A partir da equação (3), vem que: 

 

𝑉𝐸 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 1.000.000 + 104.250 − 19.000 

𝑉𝐸 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 𝑅$ 1.085.250,00  
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 +  ∑ 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑒𝑎ç𝑎 

 

Equação 4: Cálculo para o valor de pior caso do projeto. 

Fonte: (JOIA, et al, 2013). 

 

Da equação 4, tira-se que: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 = 1.000.000 + 340.500 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 = 𝑅$ 1.340.500,00  
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒 −  ∑ 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

Equação 5: Cálculo do valor de melhor caso para o projeto. 

Fonte: (JOIA, et al, 2013). 

 

E finalmente, com a equação 5, pode-se chegar à figura 11 que contém os valores esperados a 

partir desta primeira análise: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 = 1.000.000 − 80.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 = 𝑅$ 920.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Diagrama dos Valores do projeto. 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

Agora, identificadas as ameaças e oportunidades, passa-se à priorização dos riscos. 

Neste trabalho, serão priorizados os riscos que implicam em maior valor esperado de forma a 

otimizar os recursos do projeto. 

Pior 

caso 

Valor 

esperado 

Melhor 

caso 

Valor 

Base 

R$ 

920.000,00 

R$ 

1.000.000,00 

R$ 

1.085.250,00 
R$ 

1.340.500,00 
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A partir da lista de riscos com eventos de ameaças, foram ordenados os valores 

esperados dos riscos em ordem decrescente e avaliado o estado acumulado em uma nova 

coluna. Isto para visualizar quais riscos atacar de maneira que se garanta pelo menos 95% de 

cobertura dos casos, e com isso chega-se que priorizando 10 riscos de 15 é coberto 95,7% da 

exposição do projeto, visível no gráfico da figura 12. 

 

 

 
 

Figura 12: Valor Esperado acumulado do projeto. 

Fonte: Adaptado de (JOIA, et al, 2013). 

 

ID 

Evento de 

Ameaça 

(descrição do 

risco) 

Prob. Impacto 
Valor 

Esperado 

Valor 

Esperado 

acumulado 

Valor 

Esperado 

acumulado 

(%) 

3 

Flutuação do 

câmbio 

aumentando 

preço das 

peças 

80% 
R$ 

50.000,00 

R$ 

40.000,00 

R$ 

40.000,00 
38,4% 

10 

Atraso na 

entrega de 

peças, 

problemas no 

transporte 

marítimo 

50% 
R$ 

30.000,00 

R$ 

15.000,00 

R$ 

55.000,00 
52,8% 

R$40.000,00

R$50.000,00

R$60.000,00

R$70.000,00

R$80.000,00

R$90.000,00

R$100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor Esperado acumulado

95,7%
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12 

Falta de peças 

por falência 

fornecedor 

10% 
R$ 

150.000,00 

R$ 

15.000,00 

R$ 

70.000,00 
67,1% 

4 

Retrabalho 

devido a 

painéis 

solares 

danificados 

30% 
R$ 

30.000,00 
R$ 9.000,00 

R$ 

79.000,00 
75,8% 

5 

Aumento de 

remuneração 

dos 

operadores 

devido 

negociação de 

sindicatos 

60% 
R$ 

10.000,00 
R$ 6.000,00 

R$ 

85.000,00 
81,5% 

2 

Não aceitação 

de requisitos 

de qualidade 

por falhas em 

testes 

40% 
R$ 

12.000,00 
R$ 4.800,00 

R$ 

89.800,00 
86,1% 

7 

Falta de 

meios de 

montagem 

devido a 

roubos. 

40% 
R$ 

10.000,00 
R$ 4.000,00 

R$ 

93.800,00 
90,0% 

15 

Falta de 

funcionários 

devido greve 

60% R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 
R$ 

96.800,00 
92,9% 

8 

Falta de meio 

de montagem 

por quebra de 

equipamento 

15% 
R$ 

10.000,00 
R$ 1.500,00 

R$ 

98.300,00 
94,3% 

11 

Produtos 

danificados 

em transporte 

por 

embalagem 

mal 

dimensionada 

10% 
R$ 

15.000,00 
R$ 1.500,00 

R$ 

99.800,00 
95,7% 
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6 

Retrabalho 

nas 

instalações 

devido falta 

de 

qualificação 

70% R$ 2.000,00 R$ 1.400,00 
R$ 

101.200,00 
97,1% 

9 

Atraso na 

entrega de 

peças por 

dificuldades 

alfandegárias 

30% R$ 3.500,00 R$ 1.050,00 
R$ 

102.250,00 
98,1% 

13 

Absenteísmo 

devido greve 

no transporte 

50% R$ 5.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

103.250,00 
99,0% 

1 

Retrabalho de 

documentação 

por erro ou 

mudança de 

legislação 

25% R$ 3.000,00 R$ 750,00 
R$ 

104.000,00 
99,8% 

14 

Absenteísmo 

devido 

condições 

climáticas 

5% R$ 5.000,00 R$ 250,00 
R$ 

104.250,00 
100,0% 

 

Tabela 7: Matriz de análise quantitativa ordenada por valor esperado acumulado. 

Fonte: Autoria própria. 
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6. RESPOSTA AOS RISCOS 

Para definir as respostas aos riscos é necessário entendê-los bem e também avaliar a 

estratégia de acordo com a prioridade que aquele possui. Os riscos identificados como ameaças 

terão as seguintes estratégias: Aceitar, Eliminar, Mitigar ou Transferir. Já os riscos vistos como 

oportunidades: Aceitar, Provocar, Melhorar e Compartilhar. 

Neste capítulo, ainda, será abordado de maneira mais detalhista os riscos que 

anteriormente foram citados, e ao fim constará o plano de resposta aos riscos por completo. 

 

6.1 Flutuação do câmbio, alterando o preço das peças 

A maior parte das peças utilizadas na composição deste projeto é de origem estrangeira 

e com isso o custo inerente a elas está diretamente relacionado ao dólar em relação ao real.  

 

 

Figura 13: Flutuação do dólar comercial em relação ao real no ano de 2016. 

Fonte: (UOL ECONOMIA, 2016). 

 

Na figura 13, vê-se um gráfico da variação do valor do real perante ao dólar no período 

de 1 ano. Analisando o histórico da moeda, relacionando-o a alguns fatos preditivos e isolando 
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o fechamento da aquisição em situações de instabilidade, é possível mitigar os riscos de se pagar 

a mais em um produto na alta do dólar. 

Com a mesma análise é possível explorar um momento de queda brusca e procurar 

estocar o material necessário para o projeto, diminuindo significativamente os custos. 

 

6.2 Atraso na entrega de peças devido o transporte marítimo. 

 A partir de experiência prévia do autor, é sabido que os transportes de mercadorias 

importadas ocorrem por intermediários logísticos, como as empresas DHL ou TNT. 

Usualmente seguem o previsto na hora de contratação e ainda dispõem de rastreamento de 

mercadoria.  

Contudo eventos podem atrapalhar todo o planejamento, como o atraso de carga devido 

outras que entraram em fila por caráter de urgência, que pagam a mais para garantir o prazo de 

entrega. Para este risco, é decidido transferir o risco para a empresa fornecedora dos painéis, 

adicionando um seguro de mercadoria que inclui a garantia de entrega.  

O seguro custará 3.000 USD, o que na paridade adotada será de R$ 10.140,00. 

 

6.3 Falta de peças por falência do fornecedor 

 No projeto em estudo, a maior parte do custo de peças vem de importações. Os painéis 

importados oferecem baixo risco (estimado em 5%) de falência de fornecedor, mesmo assim, 

na ocasião desse evento a solução seria aceitar o risco e de se servir de equivalências de outros 

fabricantes, o que acarretaria em um acréscimo estimado de R$ 100.000,00. 

 Os outros R$ 50.000,00 previstos para este risco, na análise quantitativa, dizem respeito 

aos fornecedores locais, metalúrgicos que produzem o suporte para o painel fotovoltaico e os 

distribuidores de insumos como fios e parafusos. 

 O Brasil vem passando por trimestres consecutivos sem crescimento o que configura 

que as empresas estão convivendo com uma das piores recessões que o país já sofreu. Segundo 

o (G1 ECONOMIA, 2016), as pequenas empresas representam 88% dos pedidos de falência 



30 

 

que cresce a uma taxa de 31% em relação ao período anterior. Categoricamente é visível a alta 

probabilidade desse risco (95%).  

 A estratégia, diante disso, é eliminar o risco tendo mais de 3 fornecedores cotados dentro 

do orçamento e com pronta entrega. 

 

6.4 Retrabalho devido a painéis solares danificados 

 Um sistema elétrico mal instalado, ou com má aterração está suscetível a interferência 

de surtos elétricos. Tanto os painéis solares fotovoltaicos como os inversores e controladores 

de carga estão expostos. A resposta a esse risco é atacada em duas frentes: planejamento da 

instalação e fechamento da instalação. 

 No planejamento da instalação, será orientado em isolar bem os componentes elétricos 

e tomar maior cuidado quando a área é de comum incidência de raios, consultando (RINDAT, 

2016). No fechamento de instalação haverá uma verificação do encarregado de obras. 

 Assim se mitigará o risco diminuindo a sua probabilidade de ocorrência para 5%. 

 

6.5 Aumento de remuneração dos operadores devido negociação de sindicatos 

No ano de 2016 as ações sindicais cresceram: greves dos metalúrgicos, professores, 

bancários (PARANÁ PORTAL, 2016). E ainda com a série de medidas econômicas do governo 

atual (NASCIMENTO, et al, 2016) a probabilidade de mobilizações do gênero se intensificam. 

Na ocorrência deste evento, a estratégia é mitigar. Nas negociações propor um vale 

alimentação em lugar de aumento real, com isso o valor cairia para R$ 5.000,00. 

 

6.6 Não aceitação de requisitos de qualidade por falhas em testes 

 As falhas nos testes é um evento no qual a maior parte das ocorrências das falhas é 

devido má instalação, e em sua menor parte por defeito de produto. Pode-se dizer, ainda, que 

cerca dos R$ 12.000,00 previstos, R$ 8.000,00 correspondem a defeitos de produto. 
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 Assim, ataca-se o risco transferindo os defeitos de produto como demandas de garantia 

ao fornecedor, e mitiga-se a probabilidade para 10% de ocorrência realizando um treinamento 

para todos os operadores, contudo aumenta o valor dessa parcela em mais R$ 2.000,00. Ou seja, 

com a resposta, fica-se com 10% de probabilidade e impacto de R$ 6.000,00. 

 

6.7 Falta de meios de montagem devido a roubos 

 O armazenamento dos meios de montagem será feito nas proximidades de instalação, 

periferia do eixo Oeste-Sul que compreende os bairros fronteiriços do CIC (Cidade Industrial 

de Curitiba, bairro de Curitiba). De acordo com (RIBEIRO, 2016), um dos bairros com menor 

incidência de roubos ou furtos na região é o Fazendinha, o qual o projeto o elege por mitigar a 

probabilidade, agora ficando em 10%. 

 Outra opção é contratar um seguro para os meios de montagem (1) ou alugar (2) outros 

equipamentos.  

 

 

 

  

 

 

Figura 14: Árvore de decisão -  Contratar Seguro vs Alugar Equipamentos 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Agora, soma-se os valores esperados calculados, ilustrados na figura 14, para a tomada 

de decisão: 

𝑉𝐸𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = 𝑅$ 100 + 𝑅$ 900 = 𝑅$ 1.000,00 

𝑉𝐸𝑎𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 = 𝑅$ 1.000 + 𝑅$ 0,00 = 𝑅$ 1.000,00 

1 

Árvore de 

decisão 

2 

R$ 1.000,00 x 10% = R$ 100,00 

R$ 1.000,00 x 90% = R$ 900,00 

R$ 10.000,00 x 10% = R$ 1.000,00 

R$ 0,00 x 90% = R$ 0,00 
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Diante de resultados numericamente iguais, a decisão se torna subjetiva. Tomando como 

base a estratégia conservadora da empresa, decide-se pelo contrato do seguro. 

 

6.8 Falta de funcionários devido a greves no transporte 

 Na região de Curitiba se tornou muito comum as notícias de greve nos transportes, como 

pode ser visto em (GAZETA DO POVO TÓPICOS, 2016). A probabilidade de ocorrência é de 

60%, então para mitigar o impacto se pode: disponibilizar um transporte fretado (1) no lugar de 

oferecer o vale transporte ou reembolsar (2) os funcionários pela utilização de taxi ou afins, 

como UBER ou T81, e continuar fornecendo apenas o vale transporte. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Árvore de decisão -  Fretado vs Reembolso. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Agora, soma-se os valores esperados calculados na figura 15 para a tomada de decisão: 

𝑉𝐸𝑓𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑅$ 3.000 + 𝑅$ 2.000 = 𝑅$ 5.000,00 

𝑉𝐸𝑟𝑒𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 = 𝑅$ 3.600 + 𝑅$ 1.600,00 = 𝑅$ 5.200,00 

Assim, decide-se por oferecer transporte fretado aos operadores, eliminando o risco. 

 

6.9 Falta de meio de montagem por quebra de equipamento 

 O seguro decidido na resposta ao risco 6.7 cobre o risco 6.9. 

1 

Árvore de 

decisão 

2 

R$ 5.000,00 x 60% = R$ 3.000,00 

R$ 5.000,00 x 40% = R$ 2.000,00 

R$ 6.000,00 x 60% = R$ 3.600,00 

R$ 4.000,00 x 40% = R$ 1.600,00 
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6.10 Produtos danificados em transporte por embalagem mal dimensionada 

 A responsabilidade por danos aos produtos devido a sua estocagem deve ser transferida 

ao fornecedor por demanda de garantia. 

6.11 Plano de Respostas aos Riscos 

Como já abordado no capítulo 5, a intenção deste projeto é cobrir necessariamente pelo 

menos 95% dos custos analisados quantitativamente. Assim, os outros 5 riscos de menor peso 

financeiro serão aceitados. 

 

ID 

Dados antes da Resposta Alavancagem  Aproveitamento 

Evento de 

Oportunidade 

(descrição do 

risco) 

Valor 

Esperado 
Resposta Estratégia 

Custo da 

Resposta 
Prob. VE Resposta 

Custo da 

Resposta 

01 

Flutuação do 

câmbio 

diminuindo 

preço das peças 

R$ 

10.000,00 
- - - - - 

Aproveitamento 

da queda do 

dólar para 

estoques 

R$ 

5.000,00 

02 

Adiantamento 

na entrega de 

peças no 

transporte 

marítimo 

R$ 

9.000,00 

Seguimento com a 

transportadora para 

adiantamento da carga 

Provocar 
R$ 

500,00 
35% 

R$ 

175,00 
- - 

 

Tabela 8: Resposta aos Riscos de Oportunidade. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

ID 

Dados antes da Resposta Contenção/ Prevenção Contingência 

Evento de 

Ameaça 
(descrição do 

risco) 

Valor 
Esperado 

Resposta  Estratégia 
Custo da 
Resposta 

Prob. VE Resposta 
Custo da 
Resposta 

3 

Flutuação do 

câmbio 

aumentando 
preço das peças 

R$ 

40.000,00 

Monitorar, através de 
especialistas o melhor 

momento de compra 

Mitigar 
R$ 

5.000,00 
20% 

R$ 

1.000,00 
- - 
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10 

Atraso na 
entrega de 

peças, 

problemas no 
transporte 

marítimo 

R$ 

15.000,00 
Contratar seguro Transferir 

R$ 

10.140,00 
50% 

R$ 

5.070,00 
- - 

12 
Falta de peças 
por falência 

fornecedor 

R$ 

15.000,00 

Eliminar a maior parcela 

do risco planejando a 

cotação de mais de 3 
fornecedores locais 

Eliminar 
R$ 

100.000,00 
0,5% 

R$ 

500,00 
- - 

4 

Retrabalho 
devido a 

painéis solares 

danificados 

R$ 9.000,00 

Formação de operadores 
e Verificação de 

instalação pelo 

encarregado 

Mitigar 
R$ 

30.000,00 
5% 

R$ 

1.500,00 
- - 

5 

Aumento de 

remuneração 
dos operadores 

devido 

negociação de 
sindicatos 

R$ 6.000,00 

Propor vale alimentação 

como benefício no lugar 
de aumento real. 

Mitigar 
R$ 

5.000,00 
60% 

R$ 

3.000,00 
- - 

2 

Não aceitação 

de requisitos de 

qualidade por 

falhas em 
testes 

R$ 4.800,00 

Transferir os defeitos de 
produto como demandas 

de garantia ao 

fornecedor, e mitiga-se 
a probabilidade 

realizando um 

treinamento para todos 
os operadores 

Mitigar e 
Transferir 

R$ 
6.000,00 

10% 
R$ 

600,00 
- - 

7 

Falta de meios 

de montagem 
devido a 

roubos. 

R$ 4.000,00 
Seguro para os meios de 

montagem 
Mitigar 

R$ 
1.000,00 

10% 
R$ 

100,00 
- - 

15 

Falta de 

funcionários 
devido greve 

R$ 3.000,00 
Contratar transporte 

fretado 
Eliminar 

R$ 

5.000,00 
60% 

R$ 

3.000,00 
- - 

8 

Falta de meio 

de montagem 
por quebra de 

equipamento 

R$ 1.500,00 

Esse risco será coberto 

pelo seguro dos meios 

de montagem 

Mitigar - - - - - 
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11 

Produtos 

danificados em 

transporte por 
embalagem 

mal 

dimensionada 

R$ 1.500,00 
Coberto em garantia 

pelo fornecedor 
Transferir R$ 0,00 60% R$ 0,00 - - 

6 

Retrabalho nas 
instalações 

devido falta de 

qualificação 

R$ 1.400,00 
Risco de baixa 

prioridade – não tratado 
- - - - 

Aceitar o risco 

e provisionar o 

valor esperado 
como 

contingência 

R$ 

1.400,00 

9 

Atraso na 

entrega de 
peças por 

dificuldades 

alfandegárias 

R$ 1.050,00 
Risco de baixa 

prioridade – não tratado 
- - - - 

Aceitar o risco 

e provisionar o 
valor esperado 

como 

contingência 

R$ 

1.050,00 

13 

Absenteísmo 

devido greve 
no transporte 

R$ 1.000,00 
Risco de baixa 

prioridade – não tratado 
- - - - 

Aceitar o risco 

e provisionar o 

valor esperado 
como 

contingência 

R$ 

1.000,00 

1 

Retrabalho de 

documentação 
por erro ou 

mudança de 

legislação 

R$ 750,00 
Risco de baixa 

prioridade – não tratado 
- - - - 

Aceitar o risco 

e provisionar o 
valor esperado 

como 

contingência 

R$ 750,00 

14 

Absenteísmo 
devido 

condições 

climáticas 

R$ 250,00 
Risco de baixa 

prioridade – não tratado 
- - - - 

Aceitar o risco 

e provisionar o 

valor esperado 
como 

contingência 

R$ 250,00 

 

Tabela 9: Resposta aos Riscos de Ameaça. 

Fonte: Autoria própria. 

  

Para finalizar as respostas aos riscos, calcula-se novamente os valores esperados do 

projeto, comtemplando as contenções, contingências, alavancas, aproveitamentos e reserva 

gerencial.  
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A reserva gerencial, mostrada na tabela 10, é um artifício usado para cobrir eventuais 

riscos não levantados no planejamento. Para este projeto, considera-se 0,5% do valor base do 

projeto. 

 

Análise de Custos  Valores  

Valor Base do Projeto - Original  R$  1.000.000,00  

Custo das Respostas - Ameaças  R$     162.140,00  

Custo das Respostas - Oportunidades  R$            500,00  

Novo Valor Base do Projeto   R$  1.162.640,00  

Riscos - Ameaças  R$       14.770,00  

Riscos - Oportunidades  R$            175,00  

Valor Esperado do Projeto com Riscos  R$  1.177.585,00  

Valor Esperado - Melhor Caso  R$  1.082.640,00  

Valor Esperado - Pior Caso  R$  1.181.140,00  
  

TOTAIS  Valor Total  

Ameaças  R$       18.500,00  

Oportunidades  R$       80.000,00  
  

Reserva de Contingência/Aproveitamento  R$         9.450,00  
  

Reserva Gerencial  R$         5.000,00  
  

Total das Reservas  R$       14.450,00  
  

Valores Esperados com Reservas  Valores  

Valor Esperado do Projeto com Riscos  R$  1.192.035,00  

Valor Esperado - Melhor Caso  R$  1.097.090,00  

Valor Esperado - Pior Caso  R$  1.195.590,00  
 

Tabela 10: Análise de Valor Esperado após as respostas aos riscos 

Fonte: Autoria Própria. 
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7. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar os riscos, analisá-los qualitativamente e 

quantitativamente, e por fim, respondê-los de forma a dar um valor esperado mais preciso do 

projeto relacionado a implantação de um projeto de geração fotovoltaica distribuída em um 

bairro de Curitiba, mais especificamente com o intuito de diminuir em até 10% a conta de 

energia elétrica do contribuinte, e ainda seguindo com a metodologia do Guia PMBOK (PMI, 

2013). 

Também se conclui que o gerente de projetos não pode tomar como base o valor de 1 

milhão de reais, que é seu orçamento por fase, pois como foi visto, analisando os riscos 

envolvidos, certamente essa base irá exceder. 

Além disso, conseguiu-se mostrar que seguindo as ferramentas e técnicas tanto para 

levantamento de dados, como matriz SWOT e diagrama de Ishikawa, tanto para a definição das 

respostas, como Árvore de Decisão, é possível ter maior confiabilidade na manipulação dos 

elementos que foram listados possibilitando assim valores monetários que realmente poderão 

guiar o gerente de projetos.  
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8. TRABALHOS FUTUROS 

 Com base em um dos pontos da conclusão deste trabalho, uma revisão com relação a 

avaliar qual seria o melhor valor base a se tomar para o projeto em questão, de forma que o 

gerente de projetos não exceda o orçamento em nenhuma das fases e considerando os riscos e 

a quantificação já listada. 

 Ainda, o desenvolvimento do plano de gerenciamento de riscos para outras fases do 

projeto, analisando regiões com maior dificuldade de instalação, como o alto tráfico urbano, 

comércio e escolas.  

 Outros planos de gerenciamento podem ser avaliados para esse projeto, como um plano 

de gerenciamento de custos, gerenciamento das aquisições, gerenciamento dos stakeholders e 

gerenciamento dos recursos humanos. 

 E porque não dizer também sobre a implantação real de um projeto como esse. Este 

trabalho, apesar de fictício, pode servir como inspiração a uma mente empreendedora que tem 

como princípios o desenvolvimento sustentável. 
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