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RESUMO 

 

Os empreendimentos de aproveitamento hidráulico, com viés de geração de energia, se 

apresentam a cada dia como uma alternativa viável, apresentado pelas características 

hidrográficas das bacias, no território nacional. Não obstante a essa demanda, em direção 

contrária, vieses de caráter regulatório tendem a entregar o processo de viabilização moroso e 

com alto custo de aprovação. Vencida essa etapa, o afã do empreendedor, em minimizar o 

tempo de construção, acarreta por vezes, empreendimentos com baixíssimo nível de 

Gerenciamento, entregando tanto o projeto como o produto, vazios de cuidados mínimos. O 

presente estudo procura entregar uma metodologia mínima a qual proporciona na sua 

aplicação, um diferencial, na gestão de risco em empreendimentos do porte de uma Pequena 

Central Hidrelétrica. 

 

Palavras Chave: Pequena central hidrelétrica. Gerenciamento de Projeto. Gestão de Risco. 

Processos. 
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ABSTRACT 

 

The hydroelectric development projects, with energy generation, are presented every day as a 

viable alternative, within the hydrographic characteristics of the basins, in the national 

territory. Despite this demand, in the opposite direction, regulatory characteristics tend to 

deliver the process of viability lengthy and with high cost of approval. After this stage, the 

entrepreneur's desire to minimize the construction time, sometimes delivers projects with very 

low level of Management, delivering both the project and the product with minimum care. 

The present study seeks to provide a minimum methodology which, in its application, 

provides a differential in risk management projects of the size of a Small Hydropower Plant. 

 

Key Words: Small hydropower plant. Project Management. Risk management. Processes. 
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1. OBJETIVO DO TRABALHO: 

 

Atualmente, pode-se verificar que as boas práticas de Gerenciamento de Projetos, em 

especifico, as de empreendimento como Pequenas Centrais Hidrelétricas, são relegadas a um 

segundo plano na grande maioria dos casos.  

 

Mesmo se praticadas fossem, ainda assim restariam como grandes indefinições, 

problemas inerentes na formação de um projeto desse porte. O presente trabalho busca 

identificar de forma abrangente, dentro de uma metodologia teórica, quais as medidas e ou 

ações o Gerente de Projeto pode implantar, para que diante desse cenário, minimize ou 

controle os riscos existentes, focando principalmente as ameaças dentro do Gerenciamento de 

riscos. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

As decisões corporativas e gerenciais levam em seu bojo a responsabilidade de 

proceder a julgamentos e ações que encaminharão as organizações ou seus projetos ao 

atingimento do sucesso. 

 

Conforme AKINTOYE
1
, o gerenciamento de projetos e contratos em obras da 

construção civil, buscam: 

 

• Limitar reinvindicações de indenizações de caráter técnico; 

 

• Fornecer entendimento e controlar os riscos nos projetos; 

 

• Permitir que sejam tomadas medidas adequadas, controlar os efeitos dos riscos e 

fornecer um plano de contingência para os clientes; 

 

• Proteger a credibilidade e reputação da empresa. (riscos comerciais) 

 

Em um cenário ideal, essas decisões devem ser tomadas na medida em que todas as 

informações possíveis estejam disponíveis, para que essas escolhas possam dirimir todos os 

riscos e incertezas presentes no projeto, resultando um alto grau de confiança. 

 

Mas na realidade essas decisões são tomadas na presença de uma grande lacuna de 

informação e consequentemente acabam fornecendo um alto grau de incerteza no sucesso dos 

empreendimentos, das decisões corporativas e ou dos projetos em geral. Casos extremos de 

                                                 
1
 Akintoye, A. S; Macleod, M. J. Risk analysis and management in construction. International Journal of Project 

Management Vol. 15, No. 1, p. 33, 1997. 
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decisões ainda sobrevêm, as quais são tomadas em uma total falta de embasamento, criando 

um quadro de total imprevisibilidade no resultado dos projetos. 

 

É aceito nas boas práticas de Gerenciamento de Riscos, que o cenário ideal, aquele o 

qual todas as incertezas podem ser verificadas, é impossível de pleno contorno. 

 

Conforme Hillson e Simon
2
, o gerenciamento de risco tornou-se uma parte aceitável do 

gerenciamento do projeto, incluída como uma das áreas de conhecimento nas varias escolas 

de gerenciamento e uma das competências esperadas dos gestores de projetos. 

 

O objetivo do gerenciamento de risco é identificar essas variáveis, identificando-as 

como riscos e oportunidades, desenvolvendo estratégias as quais busquem minimizar os riscos 

e maximizar as oportunidades. 

 

Conforme Wideman
3
, resumidamente o gerenciamento de risco busca: 

 

•  Identificar especificamente fatores prováveis que impactam o objetivo de escopo, 

qualidade, tempo e custo do projeto; 

 

•  Quantificar o impacto provável de cada fator; 

 

•  Fornecer uma linha de base para os fatores não controláveis de projeto; 

 

• Mitigar impactos pelo exercício de influencia dos fatores controláveis de projeto. 

                                                 
2
 Hillson, David. Simon Peter. Project Risk Management – The Atom Methodology. P. 06 

3
 Wideman, R. Max. Project and Program risk Management: A Guide to managing Project risks. P. I-2 
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Verificam-se em obras de Pequenas Centrais Hidrelétricas, experiências vividas pelas 

empresas nos dois extremos: a total incerteza, ou seja, a plena falta de informação, à total 

informação, a qual entrega certezas absolutas. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Atualmente, no Brasil, um dos fatores impeditivos ao crescimento da economia, mais 

especificamente da indústria e seu peculiar desenvolvimento, será a restrição de fornecimento 

de energia ao setor produtivo. Conforme o especialista Bermann
4
, 50% da energia elétrica no 

Brasil é consumida por indústrias.  

 

 Devido às características naturais proporcionadas pela topografia e hidrologia 

nacional, uma das fontes de geração de energia que alimentam o Sistema Elétrico Nacional, 

provém de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH´s), que são as unidades geradoras as quais 

através da energia cinética e potencial dos aproveitamentos hidráulicos geram energia elétrica. 

 

 Conforme a Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), são adotadas três 

classificações: Centrais Geradoras, que produzem até 1MW de potência instalada, Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, que produzem entre 1,1 MW e 30MW de potência instalada, e Usina 

Hidrelétrica de Energia, que produzem mais de 30MW. 

 

 Para uma PCH obter sua autorização para construção um grande percurso burocrático 

deverá ser obedecido. Esse caminho por muitas das vezes possui um lapso temporal 

quantificado em anos. 

 

 Dentro desse caminho, aspectos exigidos pela Aneel e demais órgãos, deverão ser 

executados e aprovados, como:  

 

 Inventário do rio ou do seu trecho de interesse; 

 

                                                 
4
 Bermann, Celio. Professor do Programa de Pós Graduação em Energia da USP.  (<http:// https://site-

antigo.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp>> Acesso em 09/12/2016. 

https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp
https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp
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 Registro de propriedade; 

 

 Estudos diversos como: arqueológicos, geotécnicos, geológicos, topográficos, 

ambientais, viabilidade econômica, financeiro e social, estudos básicos ambientais; 

 

  Licença ambiental prévia; 

 

 Estudos de reserva hídrica, estudo de conexão ao sistema elétrico nacional, estudos de 

barragens; 

 

 Definições de cronogramas; 

 

 Aprovações de todos esses itens na Diretoria Colegiada da ANEEL; 

 

 Aprovação de projeto básico; 

 

 Depósito Garantia; 

 

 Verificação das condições financeiras da pretendente entre outras ações de menor 

monta, mas não desnecessárias. 

 

Depois de obedecidas todas essas fases, aqui extremamente sintetizadas é emitida pelo 

órgão competente uma resolução autorizativa, no DOU (Diário Oficial da União), que outorga 

a possibilidade de início da construção propriamente dita. 

 

 É a partir desse ponto, que o presente trabalho, busca entregar ferramenta, a qual o 

gestor, com maiores critérios, tenha condições de proceder a um gerenciamento mínimo dos 

riscos. 
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 Verifica-se para que o órgão competente proceda à autorização, um determinado lapso 

temporal deve ser informado a ANEEL, em relação à data da emissão da resolução 

autorizativa e o início efetivo do empreendimento. 

 

 De acordo com o despacho Aneel
5
 n

o
. 173 são os seguintes os procedimentos de 

autorização para exploração de PCH´s: 

  

“A autorização para PCH fica condicionada à apresentação do Projeto 

Básico, acompanhado, no mínimo, do protocolo do órgão gestor do Meio 

Ambiente, que comprove o início do processo dos licenciamentos 

pertinentes; 

O ato de autorização para exploração do potencial hidráulico será 

encaminhado para deliberação da Diretoria da Aneel, condicionando o 

início da construção à apresentação da Licença de Instalação e a 

aprovação do Projeto Básico; 

“O ato de aprovação do Projeto Básico fixará a data de entrada em 

operação das unidades geradoras.” 

 

 A realidade é que esse prazo entre a resolução autorizativa e o efetivo início da 

construção por vezes não é suficiente para a plena definição do escopo e ou definição de todas 

as variáveis controláveis e não controláveis do projeto. 

 

 Importa ressaltar que, toda a atividade prévia efetuada anterior à autorização, tem seu 

custo totalmente arcado pelos interessados na exploração do potencial hidráulico. A partir 

desse momento, o empreendedor ainda deverá viabilizar recursos econômicos, societários, 

entre outros. 

  

 O projeto básico do empreendimento serve para um levantamento orientativo do custo 

e que consequentemente não representa a real necessidade de definição das atividades que 

deverão ser exercidas pelas empresas envolvidas no empreendimento. 

 

                                                 
5
 Agencia Nacional de Energia Elétrica. Despacho nº 173, de 07 de maio de 1999. 



17 

 

 Para ser delineada a plenitude do escopo, a mesma deveria advir a partir de um projeto 

executivo, o qual tem por condão definir os quantitativos de maneira mais assertiva, assim 

como todas as etapas construtivas. 

  

 Esse projeto executivo, que possui um custo alto no empreendimento, quando bem 

executado, é geralmente desenvolvido ao longo da execução do empreendimento, gerando 

centenas de documentos técnicos como desenhos, listas de materiais e especificações técnicas, 

que somente serão conhecidas, tanto pelo contratante como pela contratada, após as 

celebrações dos contratos. 

 

 Alguns fatores não controláveis são inerentes ao processo, como por exemplo, 

sondagens que são pontuais, e não possuem a capacidade de mapear todo um maciço rochoso 

da área do empreendimento, e que ao proceder a uma escavação, podem demandar remoções 

de maciços, injeções dentais não previstas, avolumando assim o escopo e consequentemente 

os custos e cronograma do projeto. 

 

 Sendo assim, tanto ao contratante quanto à contratada, fica extremamente falho nesse 

momento a plena definição do escopo do produto e o escopo do projeto, entregando incerteza 

na quantificação de prazos, haja vista que nesse tipo de empreendimento, a não geração 

comercial de energia elétrica impacta na falta de entrada de grande volume de recurso, 

afetando o estudo econômico, na questão de viabilidade financeira, pois se trata de concessão 

com tempo limitado, além de trazer a possibilidade de ainda ser penalizado por contratos de 

venda de energia já celebrados, o que implica na necessidade de injeção de energia elétrica na 

rede elétrica nacional. 

 

 Essa impossibilidade de definição inicial de escopo do produto e do projeto, prazos, 

qualidade, etc. acabam onerando grandemente os objetivos do projeto, pois poderão transferir 

a um ou a outro (contratante x contratada) um ônus que deverá ser assumido por uma das 

partes. 
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 Ao proceder ao estudo do inventário de aproveitamento de um curso hídrico, por mais 

que se busque o seu aproveitamento ótimo, nem sempre o estudo será a versão final das 

possibilidades. Novas tecnologias, novas caracterizações, características das máquinas, cotas 

de afogamento, podem no momento da execução do projeto executivo, alterar condições 

previamente estabelecidas.  

 

 Diante desse cenário, no qual a construção propriamente dita participa de um processo 

de iterações de características técnicas, legais, entre outros, é que se busca mediante esse 

estudo das boas práticas de gerenciamento de projeto, minimizar e ou quantificar as 

possibilidades dos fatores variáveis, controláveis e não controláveis característicos de um 

projeto desse porte, entregando fundamentação teórica mínima ao gestor. 
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4. GERENCIAMENTO DE RISCOS. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE RISCOS: 

 

Embora a definição do termo risco ser encontrada em qualquer dicionário da língua 

portuguesa, e seja de senso comum, um básico entendimento do que representa, na área de 

Gerenciamento de Projetos verifica-se que há uma busca, pela melhor definição de que esse 

termo possa representar, sendo que é possível com a literatura atual, inferir que o risco deriva 

de incertezas, e está relacionada com o impacto que essas podem possuir em determinados 

objetivos dos projetos. Nesse sentido, conforme Hillson e Simon
6
 têm-se o seguinte conceito: 

 

“Risco é qualquer incerteza que, se ocorrer terá efeito na realização de 

um ou mais objetivo.” 

 

 Aprofundando o entendimento do conceito acima citado, pode-se perceber que o risco, 

começa a não ser mais considerado como somente algo negativo, danoso ou não bem vindo. 

Na realidade, usa-se tradicionalmente esse termo como sinônimo de ameaças, o que não 

parece ser o mais coerente, haja vista que um evento inesperado, com características de alterar 

a realização de um ou mais objetivos, pode possuir igualmente o seu lado benéfico, positivo e 

esperado. Certas incertezas, que em um primeiro momento apresentam-se como negativas, 

poderão se apresentar como oportunidades.  

 

 Apesar de ainda restar discussões teóricas a respeito desses termos, se os riscos 

dividem-se em ameaças e oportunidades, ou riscos representam intrinsicamente as ameaças, o 

entendimento majoritário de Gerenciamento Riscos é que os efeitos positivos são tratados 

como oportunidades e efeitos negativos são tratados como ameaças. Esse igualmente é o 

entendimento preconizado no Guia PMBOK®
7
: 

                                                 
6
 Hillson, David. Simon Peter. Project Risk Management – The Atom Methodology. P. 03 

7
 Guia PMBOK

®
 5ºed. p. 311 
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“Os riscos positivos e negativos são comumente chamados de 

oportunidades e ameaças.” 

 

 Nesse sentido corrobora o presente ao tratar de riscos como evento que traduz 

oportunidades ou ameaças. Como exemplo, cita-se o seguinte cenário na construção civil de 

uma PCH: Celebrado o contrato por preços unitários, ao se detectar uma alteração de escopo, 

por exemplo, oriunda de mudança de especificação técnica de turbinas, a qual demandará um 

volume excessivo de concreto armado a se executar, essa situação inesperada, para a 

construtora civil poderá se configurar como oportunidade, haja vista que conseguirá agregar 

maior nível de atividade e consequentemente de recebimentos, diluindo o seu custo fixo, o 

que em via contrária poderá representar uma ameaça para o contratante, o qual deverá lastrear 

recursos para esse fato não previsto, buscando recursos não programados. Até nesse sentido 

verifica-se que a ameaça ou oportunidade poderá depender em qual lado está sendo observada 

a situação. 

 

 

4.2 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS  

 

No Gerenciamento de Riscos em atividades Civis de uma Pequena Central Hidrelétrica 

é importante que as estratégias sejam adotadas e definidas com antecipação. A medida da 

antecipação proporciona maior qualidade na analise quantitativa e qualitativa do risco de uma 

ameaça ocorrer. 

 

Nesse sentido a ação tomada nas fases iniciais de gerenciamento de um projeto, 

possuem custos menores, ou seja, à medida que o projeto avança, os riscos diminuem, mas os 

custos das mudanças aumentam consideravelmente conforme gráfico abaixo: 
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Figura 1 - Gráfico – riscos versus impacto ao projeto. 

 

 O Gerenciamento de riscos em uma PCH é um processo iterativo e integrado com as 

demais áreas do gerenciamento de projeto como: escopo, qualidade, tempo, custos, contratos, 

recursos humanos e stakeholders. 

  

 Diferentes abordagens de Gerenciamento de Projeto entregam diferenciadas 

metodologias, para identificar os processos de Gerenciamento de Riscos. Entre elas conforme 

Hillson & Simon
8
: ATOM, ISO 31000:2009 (Gerenciamento de Riscos – Princípios e 

Diretrizes), PMBOK®, RAMP, PRAM, BS IEC 62198:2001. 

 

 Para efeito do estudo em questão adotar-se-á como fundamentos, princípios e 

diretrizes, os processos preconizados no PMBOK PMI 5º Ed. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Hillson, David. Simon Peter. Project Risk Management – The Atom Methodology. P. 33. 
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4.2.1 Planejar o gerenciamento de riscos: 

 

É o processo de desenvolver e documentar de forma organizada, clara e interativa, a 

estratégia e os métodos, para identificar e analisar os riscos, desenvolvendo o plano de 

respostas aos mesmos, monitorando e procedendo ao controle de mudança desses. 

 

Dentro do proposto pelo PMBOK, o gerenciar riscos na gestão da construção civil de 

uma PCH, propicia ao final, conforme proposto, a entrega de um Plano de Gerenciamento de 

Riscos. O plano de gerenciamento de riscos será um documento integrante do plano de 

gerenciamento do projeto. 

 

Para que seja alcançada essa estrutura, deverão ser identificadas as entradas (inputs), 

que podem ser elencadas como: 

 

• Plano de Gerenciamento do Projeto; 

 

• Termo de Abertura do Projeto; 

 

• Registro das partes interessadas; 

 

• Fatores ambientais da empresa; 

 

• Ativos de processos organizacionais. 

 

Para identificação dos riscos, ferramentas como reuniões, opiniões de especialistas ou 

técnicas analíticas podem ser utilizadas.  
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Como parte integrante do plano de Gerenciamento de Riscos, além da metodologia, 

papéis e responsabilidades, orçamentos e prazos, a Estrutura Analítica de Riscos (EAR) é uma 

forma de categorizar e identificar os riscos inerentes da atividade. Segue exemplo de alguns 

fatores que podem ser estruturados, no formato de uma EAR, no que tange a construção civil 

de uma PCH (do ponto de vista do empreendedor):  

 

EAR NIVEL 

0 EAR NIVEL 01 EAR NIVEL 02 

0. PROJETO 

1. RISCO TÉCNICO 

1.1 Definição de escopo 

1.2 Definição de requisitos 

1.3 Estimativas, hipóteses e 

restrições 

1.4 Tecnologia 

1.5 Interface de projetos 

1.6 Projetos 

1.7 Desempenho 

1.8 Segurança  

1.9 Seguros 

1.10 Comissionamento 

2. RISCO DE 

GERENCIAMENTO 

2.1 Gerenciamento do projeto 

2.2 Recursos Humanos 

2.3 Comunicação 

2.4 Qualidade 

3. COMERCIAL 

3.1 Termos e condições contratuais 

3.2 Fornecedores 

3.3 Subcontratados 

3.4 Cliente 

3.5 Parcerias 

4. RISCO EXTERNO 

4.1 Legislação 

4.2 Tributos 

4.3 Localidade 

4.4 Clima 

4.5 Concorrência 

4.5 Marcos regulatórios 

4.6 Situação política 

4.7 Sindicatos 

4.8 Força Maior 
 

Figura 2 – Exemplo de uma Estrutura Analítica de Riscos. 
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4.2.2 Identificar os riscos: 

 

É o processo de examinar as áreas do gerenciamento do projeto e os processos 

técnicos, buscando identificar e documentar o risco associado. 

Conceitualmente esses poderão variar conforme o gráfico abaixo: 

 

 

Figura 3 - Diagrama geral caracterização dos riscos. 

 

 Sendo assim os riscos podem ser classificados como: 

 I – Alto impacto e de baixa probabilidade de ocorrência: 

 II – Baixo impacto e baixa probabilidade de ocorrência; 

 III – Alto impacto e alta probabilidade de ocorrência; 

 IV – Baixo Impacto e alta probabilidade de ocorrência. 

 

 Riscos de alto impacto são aqueles que apresentam impacto substancial no custo, no 

desempenho técnico ou no cronograma. São necessários esforços substanciais para atenuar a 

questão. Atenção de alta prioridade é necessária. Já os riscos médios são aqueles 

representados por algum impacto no custo, no desempenho técnico e ou no cronograma. 
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Atenção especial é necessária para atenuar a questão. Gerenciamento adicional pode ser 

demandado. Já os riscos de baixa proporção, são os caracterizados pelo mínimo impacto nos 

custos, no desempenho técnico ou cronograma. Gerenciamento normal é requerido. 

 

 Obviamente, os riscos classificados entre os campos I, III e IV devem receber maiores 

atenções, e igualmente devem ser monitoradas as mudanças dos riscos, daqueles classificados 

no campo I para que não se elevem para as categorias acima. Cabe ressaltar que as definições 

de grau de riscos variam para cada projeto, cada fase deste e ainda possui um caráter 

subjetivo, o qual está relacionado por vezes com o gestor do projeto e sua equipe, o qual 

avalia experiências pretéritas, ambiente da empresa, valores dessa etc. 

 

 Para identificar todos os riscos potenciais de um projeto em particular, ou de uma fase 

do projeto, conforme já mencionado, deve-se igualmente proceder a reuniões com o corpo 

técnico do empreendimento ou recorrer a análises de especialistas em determinados assuntos. 

 

 Importante ressaltar que é senso comum em Gerenciamento de riscos, o fato de que os 

riscos não identificados são os que têm por característica, de prejudicar totalmente os 

objetivos do projeto. 

 

 Conforme Hillson e Simon
9
, a abordagem do método da Metalinguagem, pode ser 

considerado como um elemento definidor da identificação dos riscos, pois podem ser 

desenvolvidos e entregues de maneira clara e indubitável. Esse método cria um entendimento 

da natureza dos riscos, possibilitando uma fácil avaliação e gestão dos mesmos.  

 

Esse método é dividido em três partes, separados por causa, risco e efeito, conforme 

abaixo: 

 

“Como resultado de < causa>, < risco > poderia ocorrer, o qual conduziria 

a < efeito >.” 

                                                 
9
  Hillson, David. Simon Peter. Project Risk Management – The Atom Methodology. P. 64. 
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Entendendo claramente a diferenciação da causa e do efeito, a questão tem por foco a 

definição do risco, facilitando o agrupamento e categorização na EAR. (Estrutura analítica de 

Riscos), conforme exemplos abaixo
10

: 

 

 “Como consequência do uso de um novo Hardware (uma exigência definida), erros 

inesperados de integração do sistema podem ocorrer (um risco incerto), o que levaria a um 

estouro dos custos do projeto (um efeito sobre o objetivo do orçamento).” 

 

 “Porque nossa organização nunca fez um projeto como esse (fato = causa), poder-se-á 

interpretar mal as necessidades do cliente (incerteza = risco) e nossa solução pode não atingir 

os critérios de desempenho (possibilidade contingente = o efeito no objetivo).” 

 

 “Temos que terceirizar a produção (causa). Podemos aprender novas práticas a partir 

de nosso parceiro a ser selecionado (risco), o que poderá aumentar a produtividade e a 

rentabilidade (efeito).” 

 

 Devido a falta de definição dos projetos das turbinas, a aumento do consumo do 

concreto armado nas fundações poderá aumentar consideravelmente, o que trará impacto no 

custo estimado para a etapa. 

 

O documento principal, que essa etapa deve entregar, como saída da identificação dos 

riscos, será uma lista consensada por todos, de todos os itens, com os riscos descritos 

adequadamente. Esse documento deverá assegurar que todos os riscos conhecidos serão 

elencados.  

 

 

                                                 
10

 Hillson, David. Simon Peter. Project Risk Management – The Atom Methodology. P. 64. 
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4.2.3 Realizar a análise dos riscos:  

 

É o processo de examinar cada risco identificado, priorizar, estimar sua probabilidade 

de ocorrência e prever o seu impacto no projeto. 

 

 O documento gerado na identificação pode ficar caracterizado, como uma lista extensa 

de riscos, atrelada ao alcance da capacidade técnica da equipe em sua caracterização. Sendo 

assim é necessário verificar ferramentas ou métodos de priorização, pois claramente uma 

organização não terá capacidade de responder a todos os riscos identificados, ou tratá-los com 

o mesmo grau de atenção. Desenvolver respostas complexas, para riscos de baixo impacto, 

tornam-se ações de pouco efeito, que demandam esforços desnecessários e acabam por perder 

o foco, em riscos outros que mereçam respostas eficazes.  

 

 A avaliação dos riscos deve procurar classificar a lista de prioridades. Para tal deve-se 

considerar a probabilidade de ocorrência e o seu potencial impacto nos objetivos do projeto 

(consequências). Um risco sempre terá uma só probabilidade de ocorrência, mas poderá ter 

consequências diversas no projeto, pois poderá afetar varias fases ou frentes do projeto. Como 

exemplo, a entrega atemporal de um projeto de aterramento elétrico, poderá demandar 

esforços adicionais de passagem da malha de aterramento não previstos em paredes de 

concreto, atraso no cronograma, impossibilidade de energização de painéis elétricos etc... 

 

 Conforme Hillson e Simon
11

, o objeto da avaliação dos riscos é: 

 

 Priorizar riscos para aqueles que necessitem de maior atenção, possam ser tratados 

antes; 

 

 Identificar riscos de baixa prioridade que não necessitem ser abordados; 

                                                 
11

 Hillson, David. Simon Peter. Project Risk Management – The Atom Methodology. P. 67 
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 Identificar os responsáveis por determinados riscos; 

 

 Identificar pontos sensíveis de riscos expostos. 

 

Como já mencionado, a caracterização dos graus de riscos deve ser algo trabalhado pela 

própria equipe e a cada projeto, devido à peculiaridade que cada um representa em seu tempo 

e ambiente. De caráter ilustrativo e não com viés de estabelecer padrões (templates), segue 

abaixo um exemplo de caracterização de riscos para uma PCH, a qual possui como orçamento 

(bulget) o valor de $40.000.000,00 e um tempo de execução previsto em 24 meses, 

considerando que cada risco efetivado, tem impacto direto no caminho critico do 

empreendimento, caracterizado pelo direto atraso na conclusão das atividades: 

 

ESCALA PROBABILIDADE 
IMPACTO NOS OBJETIVOS DO PROJETO 

TEMPO CUSTO QUALIDADE 

Muita Alta 71-99% >150 dias. > 20% 

Impacto muito 

significante no 

desempenho geral. 

Alta 51-70% 
Entre 120 a 150 

dias. 
Entre 15% a 19% 

Impacto 

significante no 

desempenho geral. 

Media 31-50% 
Entre 90 a 119 

dias. 
Entre 10% a 14% 

Algum impacto em 

objetivos 

específicos. 

Baixa 11-30% Entre 60 a 89 dias. Entre 5% a 9% 
Baixo impacto no 

desempenho geral. 

Muito Baixa 1-10% Entre 30 a 59 dias. Entre 1% a 4% 

Baixo impacto em 

desempenhos 

secundários. 

Nulo <1% <30 dias. < 1% 
Sem alteração na 

funcionalidade. 

Figura 4 - Exemplo diagrama caracterização de riscos para uma PCH 
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Adotando o quadro acima como referencia, poder-se-á então proceder a uma análise da 

severidade do risco, em uma matriz, a qual verificará a probabilidade de ocorrência e o 

impacto estimado. Importante ressaltar que na coluna de impacto, para o projeto base da 

análise, um impacto de pouco custo, pode ocasionar um prejuízo de grande monta, como por 

exemplo, um cálculo incorreto na estrutura de concreto armado de engasgamento das turbinas, 

pode limitar a geração, devido a problemas de vibração, que ao longo de toda vida útil do 

produto, demandará velocidades menores nos geradores elétricos e consequentemente não 

alcançando o rendimento estimado do retorno financeiro. Procura-se então dentro das três 

características de impacto, verificar aquela de maior preponderância. Procedida às 

alternativas, as figuras abaixo podem ser usadas para priorizar as ameaças, que merecem 

maior atenção, assim também, as oportunidades que poderão ser geradas conforme cada caso. 

 

 

Figura 5 - Escala dos Eventos 

 

Probabilidade Impacto

Muito alta 9 9

Alta 7 7

Média 5 5

Baixa 3 3

Muito baixa 1 1

Nulo 0 0

PESO ADOTADO

CLASSIF.
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Figura 6 - Matriz de Priorização. Impacto x Probabilidade 

 

Após todos os riscos identificados e priorizados, ações de diferentes níveis para cada 

peso que o risco assume quanto aos objetivos do projeto, podem ser adotadas. 

 

 Diante dos quadros acimas, pode-se adotar como medida preliminar que, aqueles riscos 

no qual o peso é igual ou menor a um, poderão ser descartados da EAR (Estrutura analítica de 

Riscos). Os demais, diante desse documento de saída, deverão pertencer a um planejamento 

de respostas aos riscos. 

 

 

4.2.4 Planejar as respostas aos riscos: 

 

É o processo que identifica, avalia, seleciona e implementa, uma ou mais estratégias, 

para trazer os impactos do risco do projeto a patamares aceitáveis aos seus objetivos.. Na 

priorização, identifica-se quem será o responsável, o que deverá ser feito e qual seu impacto 

aos objetivos do projeto. Incluem nesse processo as opções de aceitar, evitar, mitigar e 

transferir as ameaças.  

 

Muito 

alta
0,00 9,00 27,00 45,00 63,00 81,00 81,00 63,00 45,00 27,00 9,00 0,00

Muito 

alta

Alta 0,00 7,00 21,00 35,00 49,00 63,00 63,00 49,00 35,00 21,00 7,00 0,00 Alta

Média 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 0,00 Média

Baixa 0,00 3,00 9,00 15,00 21,00 27,00 27,00 21,00 15,00 9,00 3,00 0,00 Baixa

Muito 

baixa
0,00 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 9,00 7,00 5,00 3,00 1,00 0,00

Muito 

baixa

Nulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nulo

Nulo
Muito 

Baixa
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As ações de respostas aos riscos variarão, se estiver se tratando do risco como ameaça 

ou oportunidade. Sendo assim, quanto às ameaças, as respostas possíveis serão: 

 

 Evitar: É a resposta à ameaça na qual elimina tanto a probabilidade de ocorrência, 

como o impacto ao objetivo do projeto. Pode ser alcançado alterando o plano de 

gerenciamento para o projeto ou estudando e eliminando a causa do risco. 

 

 Transferir: É a resposta à ameaça que transfere o risco a uma terceira parte, a qual terá 

maiores condições de tratar o problema. O ato da transferência, não elimina propriamente o 

risco, mas o novo responsável terá como função de evitar, reduzir ou até assumir o risco, no 

que tange aos seus impactos. 

 

 

 Reduzir: Resposta a ameaça que reduz a probabilidade e o impacto ao projeto, 

objetivando trazer a patamares aceitáveis. Poderá ser alcançado abordando os principais 

fatores de riscos. 

 

Por outro lado os riscos podem estar classificados na categoria de oportunidades, os 

quais podem ter as seguintes respostas genéricas:  

 

 Explorar: é uma resposta a uma oportunidade a qual assegura que a mesma 

definitivamente ocorrerá. 

 

 Compartilhar: Com determinada semelhança à resposta transferir, mas com viés de 

positivar a ação, o compartilhamento é uma resposta à oportunidade que visa determinar a um 

terceiro, o qual possui maior capacidade de gerenciamento por exemplo, a busca de explorar 

ou aumentar a probabilidade de ocorrência e o impacto. 

 

 Aprimorar: É uma resposta à oportunidade a qual visa aumentar a probabilidade e ou o 

impacto ao projeto. 

 



32 

 

Como resposta possível no que tange a oportunidade e ameaça, a ação possível é: 

 

 Aceitar: É uma resposta a qual nenhuma ação proativa é adotada, talvez porque não 

valha a pena demandar esforços para executá-la ou pela impossibilidade de ação. 

Alternativamente uma reserva de contingencia poderá ser adotada (tempo, recursos diversos) 

para tratar o risco quando ele ocorrer. 

 

Como estratégia viável a empreendimento de Usinas Hidrelétricas, as quais os ajustes e 

definições de projeto, por vezes não caminham juntamente com a velocidade de execução, 

alguns gestores de projetos, dentro da categoria de transferir adotam como alternativa a 

contratação de seguros, como por exemplo, os de riscos de engenharia, o qual há um 

ressarcimento à parte que está assumindo o risco, em caso de efetivação de um sinistro. 

 

Quando se trata de transferência de riscos, abordando contratos, o seguinte gráfico se 

desenha: 

 

Figura 7 - Gráfico Transferência riscos cfe. modalidade contrato. 

 

 Os contratos de Turn-key, assim como todos os demais, se caracterizam pela 

onerosidade, nas quais as partes devem entregar um determinado sacrifício patrimonial. Esse 

prevê a entrega do empreendimento na sua totalidade, na sua integralidade, contemplando 

todas as etapas da usina, todos os serviços, projetos e instalações, sendo total a 

Turn-Key

EPC

Contrato Preço Fixo
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responsabilidade da contratada até a entrega ao contratante, o qual especifica os requisitos 

técnicos e legais para sua utilização e características finais a que foi contratada.  

 

Fica claro que na análise do gráfico acima, que a transferência do risco do contratante 

para a contratada é total. Por óbvio, o risco assumido pela contratada terá um alto custo para a 

contratante. A contratada desenvolverá igualmente um estudo de risco, o qual se traduzirá em 

custo. Já no outro extremo dos regimes de contratação, um contrato por administração entrega 

todo o risco ao contratante.  

 

O contrato por administração é caracterizado pelo pagamento dos custos indiretos e 

lucros através de uma taxa percentual preestabelecida. (taxa de administração) aplicada sobre 

o montante da mão de obra e ou materiais por ela administrados. 

 

Sendo assim, com a avaliação dos riscos categorizados, priorizados e qualificados na 

etapa anterior, cabe a contratante um estudo de qual modalidade se torna mais interessante ao 

empreendimento, e em qual modalidade de tomador de risco se enquadra. 

 

Conforme PMBOK
®12

, as organizações entendem os riscos como efeito da incerteza 

nos projetos e objetivos organizacionais. Conceitos que estão atrelados á disposição de aceitar 

os graus de riscos e quanto tendem a dispender de recursos em sua aceitação. De forma ampla 

as organizações devem entender seu perfil, como tomadoras de riscos, baseadas nos seguintes 

fatores: 

 

 Apetite de risco: grau de incerteza que uma entidade está disposta a aceitar na 

expectativa de uma recompensa. 

 

 Tolerância a riscos: quantidade ou o volume de risco que uma organização ou um 

indivíduo está disposto a tolerar. 

 

 Limite de riscos: A organização coloca padrões de assunção de riscos. É o limite no 

qual a organização aceitará o risco abaixo deste, e não o tolerará se o for superior. 

                                                 
12

 Guia PMBOK
®
 5ºed. p. 311 
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Sendo assim, conforme KERZNER
13

, a organização pode se enquadrar nas seguintes 

categorias caracterizadas em relação à tolerância ao risco: 

 

 Risk Avoider: Representa a cultura de gerenciamento a qual procura reforçar a 

minimização dos riscos, em sua maior abrangência possível, se precavendo com recursos para 

certificar que os mesmos não ocorram. Assume alto custo de ações preventivas de maneira 

ampla para minimizar os riscos. 

 

 Risk Neutral: Não é o ponto médio entre o Risk Avoider e o Risk Taker. Entende-se 

como uma posição na qual o investimento de ações preventivas, aumenta na proporção do 

aumento do risco. 

 

 Risk Taker: Possui posição arrojada, a qual não despende recursos na minimização de 

riscos, mesmo sabendo que se ocorrerem, uma penalidade poderá ser originada. 

 

Diante das caracterizações acima, importante que a organização tenha consciência de 

seu perfil de gerenciamento, para que após conhecida, tenha uma diretriz nas ações a tomar, 

tendo cada risco classificado e priorizado. 

 

As ações factuais, propriamente ditas, deverão ser analisadas caso a caso conforme 

percepção e característica de cada fato originador do risco, não cabendo ao presente buscar 

elencar exemplos e alternativas praticas de minimização de riscos. 

 

 Como documento final dessa etapa, deverá haver um registro de risco atualizado, 

contendo os riscos que devem ser tratados, quais são os seus responsáveis e eventualmente o 

registro dos riscos secundários, que são aqueles originados com a resolução do risco original 

ou de suas tratativas. 

 

                                                 
13

 KERZNER, Harold. Project Manager: A Systems approach to planning, scheduling and controlling. p.745 
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 Essa etapa de Planejamento de respostas aos riscos deve garantir ações apropriadas 

para cada tipo de risco identificado. Implementar essas ações minimiza as ameaças ao projeto 

e possui o condão de maximizar as oportunidades dentro do projeto, consequentemente 

otimizando a possibilidade de sucesso. 

 

 

4.2.5 Monitorar e controlar os riscos: 

 

É o processo que naturalmente rastreia e avalia o desempenho do gerenciamento dos 

riscos baseado em linhas de base (métricas) e fornece as entradas para a revisão das 

estratégias de respostas aos riscos. Monitorar os resultados também pode prover uma base de 

desenvolvimento de novas estratégias de resposta aos riscos ou atualizar aquelas definidas no 

plano de resposta aos riscos. Encerra esse processo o ciclo de melhoria do plano de riscos. 

 

Conforme PMBOK®
14

, a proposta de monitoramento serve para verificar se: 

 

 As respostas ao risco estão sendo implementadas como planejadas. 

 

 As ações de resposta ao risco estão eficazes como esperadas ou se novas respostas 

devem ser desenvolvidas. 

 

 As hipóteses ainda são válidas. 

 

 Análise de tendências da exposição do risco tem mudado de prioridades. 

 

 Ocorreu um detonador do risco. 

 

 As politicas e procedimentos adequados estão sendo seguidos. 

                                                 
14

 Guia PMBOK
®
 5ºed. p. 350 
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 Tem ocorrido ou surgido riscos que não foram identificados anteriormente. 

 

Sabe-se conforme afirmado ao longo do presente estudo, que as diversas indefinições 

do projeto, não tratadas no momento às quais deveriam ocorrer, vão caracterizando os riscos 

ao longo da vida do projeto. Essa etapa de monitoramento, é a qual se deve proceder a um 

ciclo de análise e monitoramento do plano de risco, sendo trazido ao estudo, a alteração de 

escopo.  

 

A alteração de escopo no andamento do projeto deve ser evitada ao máximo, mas sabe-

se que por vezes esse cenário não é a prática dos projetos.  

 

O monitoramento e controle de projeto propicia então, que sejam efetuadas novas 

análises e planos de respostas. 

 

O Guia PMBOK
®15

 apresenta Técnicas e Ferramentas para o Monitoramento e 

Controle do Risco de forma geral como: 

 

 Auditorias da resposta o risco do projeto. Realizada durante o ciclo de controle de risco 

do projeto, tem por objetivo examinar e documentar a eficácia das ações propostas para cada 

risco identificado, bem como avaliar o desempenho apresentado pelo responsável por 

determinada ação preventiva. 

 

 Revisões periódicas do risco do projeto. As análises de identificação, categorização e 

priorização dos riscos identificados, não são ações determinadas e que se encontram por 

definidas. Devem participar todas as ações previstas em reanálises nas reuniões do time de 

projeto, pois a classificação e priorização do risco podem mudar durante a vida do projeto. 

 

 Análise do trabalho realizado. Determinada uma linha de base do projeto, a análise do 

trabalho realizado buscará verificar as tendências do desvio potencial de custo para concluir o 

                                                 
15

 Guia PMBOK
®
 5ºed. p. 311 
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projeto e o impacto no cronograma. Quando um projeto tende a se desviar significativamente 

do plano original, devem ser realizadas novas análises e atualizações do risco. 

 

 Técnica de Medição do desempenho. Através da determinação de critérios 

quantificáveis, como custos, padrões de qualidade, ou marcos no cronograma. 

 

 Planejamento adicional de resposta ao risco. Pode nessa fase ser identificada que a 

ação necessária para minimização de risco não seja de todo eficiente, ou por problema na 

caracterização da ação ou identificação errônea do potencial do risco, necessitando um 

planejamento adicional de resposta ao risco. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 As pequenas centrais hidrelétricas, num cenário de demanda crescente de energia 

elétrica, são agentes mitigadores do risco de racionamentos e apagões, e uma real opção de 

fornecimento de energia, caracterizada pela disponibilidade hidrográfica de nossas bacias em 

todo o território nacional. 

 

 Na contramão das necessidades de demanda de energia, o arcabouço burocrático em 

todas suas formas, proporciona uma demora quantificada em anos para que se tenham as 

liberações necessárias. 

 

 Nesse sentido, no momento em que todas as liberações encontram-se viabilizadas, o 

empreendedor, o qual já arcou com um alto custo até esse momento, vê-se propelido a iniciar 

as obras de maneira mais urgente tanto quanto o possível, desconsiderando por vezes 

cuidados mínimos no gerenciamento do projeto. 

 

 Iniciadas as obras, agigantam-se fatores que não foram ponderados, o que se traduz em 

obras com alto grau de incerteza no atingimento de seus objetivos, quanto a custos, qualidade 

e prazos e a perda de maximizar os riscos positivos (oportunidades). 

 

 Os riscos, geralmente afetam três importantes áreas do gerenciamento de projeto: 

Escopo, Prazo e Custo. 

  

 Poder-se-ia como um desdobramento futuro proceder-se a um detalhamento de 

gerenciamento focando as variações de escopo (que consequentemente alteram as outras duas 

áreas), e como um grau de apuro nessa área, poderia diminuir problemas de gerenciamento 

dos objetivos do projeto. 
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 O foco do presente trabalho ficou restrito no estudo da área de risco, o qual procurou 

de maneira de forma simplificada, entregar às consultas futuras, um método sintético de 

práticas mínimas a serem empregadas para que gestores de projeto, do porte de uma pequena 

central hidrelétrica encontrem fundamentação teórica nessa área, servindo como uma base 

mínima para o entendimento do gerenciamento de riscos. 

 

 Não teve por objetivo o presente estudo, buscar um aprofundamento assaz que todos os 

aspectos existentes nas teorias de gerenciamento de projeto fossem contempladas, assim como 

explicitar casos fáticos vivenciados ou estudos de casos. 

 

 Ficou claro sim, que o mínimo de cuidado em relação ao gerenciamento de riscos, 

implantado em empreendimentos com essas características, entregam grandes diferenciais na 

qualidade e previsibilidade das ações que podem ser tomadas pelo gestor, alçando esse, a uma 

posição um tanto melhor, do que aquela na qual nenhum cuidado seja tomado, observado nas 

práticas de pequenas e médias empresas. 

 

 Em um primeiro momento sim, aparentam-se essas práticas, a um olhar do 

desconhecedor da matéria, que poderiam ser ações que visem apenas a um esmero, a um 

capricho desnecessário. Mas não! O que tem se visto é que, no momento o qual os riscos se 

apresentam, ou seja, se materializam tanto em sua forma negativa (ameaças) como em sua 

forma positiva (oportunidades), é que fica claro (tardiamente) o porquê da necessidade de 

gerenciamento mínimo nessa área de conhecimento. Percepção atemporal dos riscos entrega a 

situação de impossibilidade de ações preventivas, mas somente esforços representados por 

custos adicionais, ausência da qualidade esperada, atrasos em cronogramas ou em casos 

extremos a inviabilidade do projeto. 

  

 Sendo assim como mencionado, em estudos futuros, poder-se-ia dar continuidade a 

toda essa problemática na gestão de empreendimentos de PCH, abordando com maior afinco 

outras ferramentas de gerenciamento de riscos e do gerenciamento do escopo. 

 



40 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

AKINTOYE, A. S; MACLEOD, M. J. Risk analysis and management in construction. 

International Journal of Project Management Vol. 15, No. 1. 1997. 

 

HILLSON, David. SIMON, Peter. Practical Project Risk Management – The Atom 

Methodology. 2º Ed. Virginia - USA. ManagementConceptspress. 2012. 

 

WIDEMAN, R. Max. Project and Program risk Management: A guide to Managing project 

risks and opportunities. 1º Ed. Pennsylvania - USA Project Management Institute Inc. 1992 

 

BERMAN, Celio. Título: Energia para quem?. <<https://site-

antigo.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp>>. Acesso 09/12/2016. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Despacho nº 173, de 07 de maio de 1999. 

 

PMI, Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK®. 5º ed. – 

EUA. Project Management Institute. 2013. 

 

KERZNER, Harold. Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. 10º ed. – USA. John Wiley & Sons, Inc. 2009. 

 

DIAS, Israel. Procedimentos para implantação de uma pequena central hidrelétrica, do estudo 

de inventário à outorga. 97 f. Trabalho de Graduação de Engenharia Civil Ênfase em 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica. UFRJ. Rio de Janeiro. 2014 

 

https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp
https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/dest.asp

